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   تقـدمي الشـركة
  

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

 .تو9س   -املركز العمراين الشاميل –: شارع األرض  املقـر ,ج*ـامعي

  رشكة خف�ة ,مس.  : الشـلك القـانونـي

  .1979سKمترب  26: اجللسة العامة التأس$سDية  بتارخي  Aريـخ ال*ـأس�ـس

  .T2001انفي  02:  العمـومـيف*ـح رأس املـال لالدخـار 

  .1980مارس  27بداية من : نقل  مجيع احملروقات ^ىل اكمل ]راب امجلهورية التو9سDية  م�دان الVشاط

  د�نري 5سهام قمية الواoد  4.138.200د.ت. مقسمة إىل   20.691.000 :2019رب مدkس 31 يفال هيلكة رأس امل
  

  % uلـ VسDبةال   القمية tuينار  ^دد األسهم  املسامهون

  املعنويون العموم�ون املسامهون

 %34,03 760 041 7 352 408 1 الرشكة التو9سDية لصنا^ات التكرxر

 %18,28 225 782 3 445 756 املؤسسة التو9سDية لأل9شطة البرتولية

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

 %0,63 995 130 199 26 الرشكة التو9سDية �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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غالل س��اإل  &شاط 
  

I -(02019الل س/نة  ا.مكيات املنقو :  
  

 : رادس - 9رب أنبوب بزنرتا.مكيات املنقو)  - 1
  

رادس  -بلغ جحم ا.مكّيات املنقو) 9رب أنبوب بزنرت

مسKّال بذI  3م 1.907.733 ما قدره 02019الل س/نة 

مقارنة  %7,04-  بRس/بةأي  3م ألف 144إخنفاضا بـ 

  .W 2018جنازات س/نة 

  

  املواد
W (الفارق  3مـلا.مكيات املنقو  

 % ـب 3بـامل 2018 2019
 %15.38- 559 180- 207 174 1 648 993 \ازوال

 %18.52 990 39 914 215 904 255 \ازوال بدون كربيت
 %73.83 937 2 978 3 915 6 املمتاز-\ازوال بدون كربيت 

 %9.87- 632 137- 099 394 1 467 256 1 مجموع الغازوال
377 4 برتول مزنيل  8 338 -3 961 -47.51% 

 %34.45- 816 2- 175 8 359 5 برتول صناعي
 %41.04- 778 6- 514 16 736 9 مجموع البرتول

 %1.53- 675 9- 265 631 590 621 بزنkن 0ايل من الرصاص
 %92.72 593 9 346 10 939 19 املمتاز -بزنkن 0ايل من الرصاص 

 %0.01- 82- 611 641 529 641 مجموع البزنkن
 %7.04- 492 144- 224 052 2 733 907 1  مجموع املواد 

ويفّرس اإلخنفاض يف جحم ا.مكيّات املنقو) 9رب أنبوب 

  رادس بـ: -بزنرت

 ـ الغازوال باملنقو) من ماّدة مكيّات مجموع ا.  إخنفاض )1

 يتأىت من: %9,87-أي  3ألف م 138

 الغازوال من ماّدةطلب السوق الوطنيّة  إخنفاض -

 ، %5بRس/بة جبميع أنواعها 

امليناء البرتويل حبلق الوادي اب�yداءا  عودة &شاط -

مادة الغyازوال  مما  الس/ترياد 2019من شهر نومفرب 

املس/توردة 9رب مكيات ا. اجنر عنه اخنفاض يف  

وWلتايل يف جحم  من هذه املادة م�ناء بزنرت

 ،رادس –9رب انبوب بزنرت املنقو) ا.مكيات 

مطار  -رادس وأنبوب وقود الطا�رات رادس-م ا.مكيّات املنقو) 9رب ّلك من األنبوب املتعّدد املواد بزنرتفاق جح

 املليوين مرت مكّعب. توى و�لس/نة الثانية 9ىل التوايل مس/ تو&س قرطاج 
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رمغ املنقو) من ماّدة البزنkن  مكيّاتمجموع ا.  اس/تقرار )2

اّدة جسّل هذه املطلب السوق الوطنيّة من مجموع  ارتفاع

لبزنkن من اا�زنة  اتخنفاض ا.مكين��Kة ال %6بRس/بة 

 ،رشكة س/ت�ــر�ى اخلايل من الرصاص 

مجموع ا.مكيّات املنقو) من مادة البرتول بـ  إخنفاض )3

مع العمل أن طلب  %41,04-أي بRس/بة  3م آالف 7

السوق  الوطنية من هذه املادة جسّل إخنفاضا بRس/بة 

43%، 

وقد م�ّل جحم ا.مكيّات املنقو) 9رب أنبوب بزنرت 

من �اج�ات املنطقة البرتوليّة �رادس 0الل  %96رادس 

. هذا وقد 02018الل س/نة  %100مقابل  2019س/نة 

بRس/بة  إخنفاضجسّلت �اج�ات املنطقة البرتوليّة �رادس 

جع طلب السوق الوطنيّة من املواد ا ر إ�ر 9ىل  3,5%

 . %2البرتوليّة بRس/بة 

  
  

 رادس مطار تو&س قرطاج:وقود الطا�رات ا.مكيات املنقو) 9رب أنبوب  - 2
  

 اخنفاضأي  3م 379 166ما قدره مطار تو&س قرطاج  -رادسبلغت ا.مكّيات املنقو) 9رب أنبوب وقود الطا�رات 

 .2018س/نة  مبا ّمت نق¡ 0اللمقارنة   %9,41بRس/بة

  

  املواد
  الفارق  3مـا.مكيات املنقو) ب

 % ـب 3بـامل 2018 2019

 9,41- 276 17- 655 183 379 166  »ا.كريوزان«وقود الطا�رات  

ا.كريوزان املنقو) رمغ يف مكيات ويفرس ¦خنفاض 

حبصول رشكة أوال  %4ارتفاع طلب السوق بRس/بة 

إيرن¯ اليت مل يمت ربط مس/تود9اهتا املتواªدة بفضاء املطار 

9ىل حصة هامة من سوق  زويد مطار  بأنبوب سو رابيل

تو&س قرطاج. وتقوم هذه الرشكة بزتويد املطار Wس/تعامل 

   الشاح�ات الصهرجي انطالقا من مس/تود9اهتا �رادس برتول.

نقل عبر 
االنبوب

96%

وسائل نقل 
أخرى

4%

 زويد املنطقة البرتوليّة �رادس 0الل 
2019

نقل عبر 
االنبوب

100%

 زويد املنطقة البرتوليّة �رادس 0الل 
2018
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 :وع ا.مكيات املنقو) 9رب أنبويب الرشكة مجم - 3
 

يف   بلغ مجموع ا.مكّيات املنقو) 9رب أنبويب الرشكة 

                                                             3م 2.074.112ما قدره  2019موّىف س/نة 

يف أي  2018مت نقلها 0الل س/نة  3م 2.235.879مقابل 

  .%8,44بRس/بة  اخنفاض

 املواد
 الفارق 3مـا.مكيات املنقو) ب

 %ـ ب 3بـامل 2018 2019
 %7,04- 491 144- 224 052 2 733 907 1 رادس -أنبوب بزنرت

 %9,41- 276 17- 655 183 379 166 مطار تو&س قرطاجأنبوب رادس 

 %7,24- 767 161- 879 235 2 112 074 2 ا¸موع العام

  

 حسب احلرفاء: 31/12/2018توزيع ا.مكيات املنقو) إىل \اية  - 4
 

    9ىل احلرفاء كام ييل: ا.مكّيات املنقو) 9رب أنبويب الرشكةتوزعت 
 3حبساب م

 ا¸موع س/تار أويل طوطال أوال إ¾ر¯ ف�فو إ¾ر¯ جعيل املواد

 648 993 811 91 348 186 316 181 051 238 122 296 \ازوال

 904 255 049 10 284 45 018 50 845 77 708 72 \ازوال بدون كربيت

 915 6 0 704 2 601 766 2 843 املمتازبدون كربيت  \ازوال
 017 5 146 1 0 560 2 0 311 1 برتول مزنيل

 719 4 387 2 0 202 2 0 130 صناعيبرتول 

 590 621 507 35 700 116 930 121 841 178 612 168 بزنkن بدون رصاص

 939 19 107 689 3 335 1 873 12 935 1 املمتازبدون رصاص  بزنkن
 –مجموع أنبوب بزنرت 

 رادس
541 662 510 375 359 964 354 726 141 006 1 907 733 

 %100,00 %7,39 %18,59 %18,87 %26,75 %28,39  2019 &س/بة

2018&س/بة   21,53% 29,91% 21,66% 19,33% 7,58% 100,00% 

 ا¸موع س/تار أويل طوطال أوال إ¾ر¯ ف�فو إ¾ر¯ جعيل املواد

 379 166   262 20     118 146 أنبوب وقود الطا�رات

2019&س/بة   87,82% 0,00% 0,00% 12,18% 0,00% 100,00% 

 %100,00   %14,47     %85,53 2018&س/بة 
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 ا¸موع س/تار أويل طوطال أوال إ¾ر¯ ف�فو إ¾ر¯ جعيل املواد

 113 074 2 006 141 988 374 964 359 375 510 779 687 مجموع ا.مكيّات املنقو)

 %100,00 %6,80 %18,08 %17,36 %24,61 %33,16  2019 &س/بة

 %100,00 %6,96 %18,93 %19,88 %27,45 %26,78 2017&س/بة 
  

  

  

  
 

طليعة الرشاكت احلريفة   "جعيل" تصّدرت رشكة

أنبوب بزنرت من ح�ث ا.مكّيات املنقو) حلساهبا 9رب 

مقابل  ا.مكّيات املنقو) من  R   % 28,39س/بةب  رادس

 " بـف�فو إيرن¯"وتلهتا  2018 رتÄهبا الثالثة 0الل س/نة 

إىل  2018يف  راجع من املرتبة ¦وىل 0الل  26,75%

  %بـ" أوال إ¾ر¯و" 2019املرتبة الثانية 0الل س/نة 

إىل املرتبة  2018يف  راجع من املرتبة الثانية 0الل  18,87

 . 2019الثالثة 0الل س/نة 

أّما 9ىل مس/توى أنبوب رادس املطار فقد بلغت 

من مجموع ا.مكيّات املنقو)  %87,82حّصة رشكة "جعيل" 

يف �ني م�ّلت حصة  02018الل س/نة    %85,53مقابل 

من   %12,18&س/بة 2019رشكة طوطال 0الل س/نة 

0الل س/نة  %14,47مجموع ا.مكيّات املنقو) مقابل &س/بة 

2018.  

عجيل
87.82%

طوطال
12.18%

توزيع ا.مكيّات املنقو) 9رب انبوب رادس املطار حسب احلرفاء

عجيل
28.39%

فيفو اينرجي
26.75%

أوال إنرجي
18.87%

طوطال
18.59%

ستارأويل
7.39%

توزيع ا.مكيّات املنقو) 9رب انبوب بزنرت رادس  حسب احلرفاء
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:  غازوال 
60,58%

: بترول 
0,47% البنزين 

الخالي من 
:الرصاص 
30,93%

: كيروزان 
8,02%

 توزيع ا.مكيّات املنقو) حسب املواد
  )2019(

 ) :2019- 2015تطّور ا.مكّيات املنقو) 0الل امخلس س/نوات األ0رية ( - 5

 
معّدل   2015 2016 2017 2018 2019

 نسبة
التطّور 
 السنوي

نسبة 
التطّور 
 المواد  الجملي 

نسبة  الكّميات 
التطّور 
 السنوي

نسبة  الكّميات 
التطّور 
 السنوي

نسبة  الكّميات 
التطّور 
 السنوي

نسبة  الكّميات 
التطّور 
 السنوي

نسبة  الكّميات
التطّور 
3بالم السنوي 3بالم  3بالم  3بالم  3بالم   

 %1 %0 %1 625 990 %13- 352 864 %22 819 055 1 %11 207 174 1 %15- 648 993 غازوال

 %118 %13 %20 245 141 %13- 274 123 %57 024 194 %11 914 215 %19 904 255 غازوال بدون كبريت

غازوال بدون كبريت 
 ممتاز

6 915 74% 3 978               
 

74% 

 %15 %2 %3 870 131 1 %13- 626 987 %27 843 249 1 %12 099 394 1 %10- 467 256 1 مجموع الغزوال

 %83- %30- %3 823 29 %7 872 31 %16- 852 26 %69- 338 8 %40- 017 5 بترول منزلي

 %44- %13- %15 639 9 %31- 659 6 %16- 571 5 %47 175 8 %42- 719 4 بترول صناعي

 %74- %24- %6 462 39 %2- 531 38 %16- 423 32 %49- 514 16 %41- 736 9 مجموع البترول

ن خالي من بنزي
 الرصاص

621 590 -2% 631 265 1% 622 938 6% 588 092 4% 566 766 5% 2% 15% 

بنزين خالي من 
 الرصاص ممتاز

19 939 93% 10 346                93% 

 %18 %3 %5 766 566 %4 092 588 %6 938 622 %3 611 641 %0 529 641  نزينمجموع الب

 %14 %2 %4 098 738 1 %7- 249 614 1 %18 204 905 1 %8 224 052 2 %7- 733 907 1 رادس أنبوب بنزرت

 %63 %7 %14 533 116 %12 784 130 %20 622 156 %17 655 183 %9- 379 166 الكيروزان

 %17 %2 %4 632 854 1 %6- 033 745 1 %18 826 061 2 %8 879 235 2 %7- 113 074 2 3بالمالمجموع 

  
  
 

 
 

 -بوب بزنرتتطّورت ا.مكيّات املنقو) 9رب أن 

 تبRس/بة تطّور مجيل بلغ 2019-2015 0الل الفرتةرادس 

يفّرس اإلرتفاع الهام و  .%2بلغ  س/نويتطّور مبعّدل و  14%

الرتفاع  2019و 2015بني سRيت يف جحم ا.مكيّات املنقو) 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

غازوال بترول بنزين كيروزان جميع المواد

 تطّور ا.مكيّات املنقو) 0الل
امخلسة س/نوات األ0رية  

2015 2016 2017 2018 2019
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إىل و�اج�ات رشاكت التوزيع املنتصبة مبنطقة رادس برتول 

 2017 بداية من جويلية\لق امليناء البرتويل حبلق الوادي 

¦عËد ممّا نتج عنه  2019إىل شهر نومفرب من س/نة 

9ىل أنبوب سو رابيل لزتويد  0الل هذه الفرتة احلرصي

  . ة �رادس�اج�ات املنطقة البرتوليّ 

إىل �ّد Îبري بتطّور  ايبقى &شاط الرشكة مرتبطو 

يف  3م  1.256.467اليت بلغت املنقو)  الغازوالمكّيات 

أي  2015يف س/نة  3م 1.131.870 مقابل 2019س/نة 

 %15 تبلغ 2019-2015مجيل 0الل الفرتة بRس/بة تطّور 

 وم�ّلت هذه املادة .%2مبعّدل تطّور س/نوي يف �دود و 

 02019الل س/نة  املنقو) من مجموع ا.مكّيات 60,58%

من جحم ا.مكيّات املنقو) 9رب أنبوب بزنرت  %65,86و

 .  رادس

إرتفا9ا يف  شهدت امخلس س/نوات األ0رية كام

 تبRس/بة تطّور مجيل بلغ بزنkن اخلايل من الرصاصمكيّات ال 

. وم�ّلت هذه %3مبعّدل تطّور س/نوي يف �دود و  18%

من مجموع ا.مكيّات املنقو) 0الل س/نة  %30,93املادة 

من جحم ا.مكيّات املنقو) 9رب أنبوب   %33,63و 2019

  راجعامكّيات البرتول  يف �ني ّجسلت بزنرت رادس.

مبعّدل تطّور س/نوي يف و %74-  تبRس/بة تطّور مجيل بلغ

من مجموع  %0,47وم�ّلت هذه املادة . %24-�دود 

من  %0,51و&س/بة  2019ا.مكّيات املنقو) 0الل س/نة 

 جحم ا.مكيّات املنقو) 9رب أنبوب بزنرت رادس.

هذا ومتثّل ا.مكيّات املنقو) 9رب انبوب بزنرت 

من مجموع ا.مكيّات املنقو) 0الل  %91,98رادس &س/بة 

النبوب رادس مطار تو&س  %8,02مقابل  2019س/نة 

- 2015&س/بة تطّور مجيل 0الل الفرتة قرطاج اÐي جسّل 

  .%7تطّور س/نوي بRس/بة  ومعّدل %63بلغت  2019

وWعتبار ما ّمت ذÎره جسّلت ا.مكيّات املنقو) 9رب 

&س/بة تطّور  2019-02015الل الفرتة  أ�بÄب الرشكة

  .%2ومعّدل تطّور س/نوي بRس/بة  %17مجيل بلغت 
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 ) :2019-2015 (رادس  - &س/بة اس/تغالل األنبوب بزنرت - 6

 Wملائة

  2019 2018 2017 2016 2015 

 &س/بة اس/تغالل األنبوب
WإلعËد 9ىل مRسوب الضخ الس/نوي 

  /سا9ة3م 300األقىص البالغ  
85 92 85 72 78 

 
0الل رادس  -&س/بة اس/تغالل أنبوب بزنرت رتفعتإ

مع تفاوت %85 إىل  %78من  2019-2015 الفرتة 

اس/تغالل و يعود ارتفاع &س/بة  .من س/نة إىل أخرى

¦رتفاع  يف ا.مكيات إىل  رادس -انبوب بزنرت 

اإلعËد احلرصي 9ىل أنبوب سو رابيل لزتويد و املنقو)  

0الل الفرتة جويلية �اج�ات املنطقة البرتوليّة �رادس 

امليناء البرتويل حبلق إ�ر \لق  2019نومفرب  2017

كام يفرس اإلخنفاض يف &س/بة اس/تغالل  �لتKديد. الوادي

اض جحم بإخنف 2019و  2018األنبوب بني سRيت 

  .%7,04ا.مكيّات املنقو) بRس/بة 

 :2019- 2017&س/بة اس/تغالل أنبوب وقود الطا�رات  - 7

 Wملائة

 2019 2018 2017 
  &س/بة اس/تغالل األنبوب 

WإلعËد 9ىل مRسوب الضخ الس/نوي 
 /سا9ة3م 120األقىص البالغ 

19 21 18 

  

 - &س/بة اس/تغالل أنبوب وقود الطا�رات رادساخنفضت 

مطار تو&س قرطاج WالعËد 9ىل مRسوب الضخ الس/نوي 

بني سRيت  %19إىل  %21من  /سا9ة) 3م 120األقىص (

 W9,41%خنفاض ا.مكيات املنقو) بRس/بة  2019و  2018

حصول رشكة أوال إيرن¯ اليت مل يمت ربط 9ىل إ�ر 

مس/تود9اهتا املتواªدة بفضاء املطار بأنبوب سو رابيل 9ىل 

واليت  مة من سوق  زويد مطار تو&س قرطاجحصة ها

Wس/تعامل الشاح�ات الصهرجي انطالقا من مس/تود9اهتا  تزتود

  �رادس برتول.

هذا ويبقى جحم مكيات ا.كريوزان املنقو) 9رب أنبوب 

سو رابيل و&س/بة اس/تغالل األنبوب مرتبطا مØارشة حبجم 

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

 :  2018ومقار¾هتا مبا حتقق 0الل س/نة  31/12/2019\اية  مداخ�ل النقل إىل .1
 

 

 خنفاضاإ 2019جسّلت املداخ�ل امجلليّة �لنقل 0الل س/نة 

مقارنة مبداخ�ل  س/نة  (%2,43-)دينار  ألف 425 حبوايل

يف موىف س/نة دينار  مليون  17,054ح�ث بلغت  2018

. 2018يف موىف س/نة  دينار مليون 17,480مقابل  2019

  كام ييل:  2019وتتوّزع مداخ�ل س/نة 

  

 ال�سمية
  الفارق النقل (�Wينار) تفاصيل مداخ�ل

 بـ % �Wينار 2018 2019
   رادس -أنبوب بزنرت

 %2,00- 894 309- 408 464 15 514 154 15  نقل Wألنبوب
 %7,04- 347 43- 667 615 320 572  نقل Wلق�وات الفرعية

 %0,00 0 427 96 427 96  مداخ�ل التخزkن
    أنبوب رادس مطار تو&س قرطاج

 %5,52- 987 71- 193 303 1 206 231 1  نقل Wألنبوب

 %2,43- 228 425- 695 479 17 467 054 17  ا¸موع
  
  

  

 بـ: 2018مقارنة Üس/نة  2019يف مس/توى مداخ�ل النقل 0الل س/نة   اإلخنفاضيفّرس 

  

 :ـ) والراجع ل%2,18-دينار ( ألف 353رادس حبوايل  - مداخ�ل النقل 9رب انبوب بزنرت اخنفاض  .أ 

 س/بة  خنفاضاRي  7,04%ا.مكيّات املنقو) بÐوا

يف مداخ�ل النّقل 9رب األنبوب مبا  خنفاضنتج عنه ا

 %6,78أي بRس/بة  مليون دينار 1,098قميته 

 ،2018مقارنة Üس/نة 

 سمرب  23 بداية منتعريفات النقل  الرتف�ع يفÞد

واÐي نتج عنه ارتفاع يف   5بRس/بة % 2018

ألف  744مداخ�ل النّقل 9رب األنبوب مبا قميته 

مقارنة مبداخ�ل األنبوب  %4,60دينار أي بRس/بة 

 . 2018لس/نة 
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 :ـ) والراجع ل%5,52-الف دينار ( 72حبوايل  وقود الطا�راتمداخ�ل النقل 9رب انبوب  خنفاضا  .ب 

 س/بة  خنفاضاRا.مكيّات املنقو) 9رب هذا األنبوب ب

يف مداخ�ل  اخنفاضواÐي نتج عنه  9,41%

ألف دينار أي  123النقل 9رب األنبوب مبا قميته 

 ،%9,41بRس/بة 

 س/بة  الرتف�ع يفRإنطالقا من غّرة  %6تعريفة النقل ب

واÐي نتج عنه إرتفاع يف مداخ�ل  2018أكتو�ر 

ألف دينار أي  51النقل 9رب األنبوب مبا قميته 

 .%3,88بRس/بة 

 : )2015-2019تطور مداخ�ل النقل 0الل امخلس س/نوات األ0رية ( .2
  حبساب ا�ينار

 2015 2016 2017 2018 2019  ال�سمية
   رادس -أنبوب بزنرت

 968 689 10 127 634 10 038 599 13 408 464 15 514 154 15  نقل Wألنبوب
 430 521 275 484 561 571 667 615 320 572  نقل Wلق�وات الفرعية

 427 96 427 96 427 96 427 96 427 96  مداخ�ل التخزkن
 825 307 11 829 214 11 026 267 14 502 176 16 261 823 15  رادس - أنبوب بزنرتمجموع 

   أنبوب رادس مطار تو&س قرطاج
 768 550 399 653 335 834 193 303 1 206 231 1   نقل Wألنبوب

 593 858 11 228 868 11 361 101 15 695 479 17 467 054 17  ا¸موع
  

تطّور ومبعّدل  %53تطّور إجاميل بلغت  بRس/بةأي  دينار مليون 5,196بـ ارتفا9ا  2019-02015الل الفرتة جسّلت مداخ�ل النقل 

  بـ: ¦رتفاعويفّرس هذا  .%8س/نوي بRس/بة 

  

 :رادس -انبوب بزنرت 9ىل مس/توى أنبوب -1

 س/بةR14تطّور مجيل بلغت  ارتفاع ا.مكيّات املنقو) ب% ، 

  س/بةR22ارتفاع تعريفات النقل ب%. 

  :9ىل مس/توى أنبوب رادس مطار تو&س قرطاج -2

  (س/بة تطّور مجيلارتفاع ا.مكيّات املنقوR63بلغت  ب%، 

  س/بةR57ارتفاع تعريفات النقل ب%. 
  

ارتفاع مداخ�ل النقل 9رب أنبوب 
تطّور مجيل  رادس بRس/بة -بزنرت

 .%48بلغت  

ارتفاع مداخ�ل النقل 9رب أنبوب 
تطّور مجيل  رادس املطار بRس/بة

 .%167بلغت  
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 III –  رادات اإلس/تغاللمجموعkشاط  إRالتقيناملتأتية من ال:  

  ن��Kة التّرصف يف 0ليط املواد. 9ىل مداخ�ل النقل واملتأتية من الRشاط التقين رادات اإلس/تغالل Þkش/متل مجموع إ
  

 التّرصف يف 0ليط املواد: .1

ن��Kة التّرصف يف 0ليط املواد (وضعية  تبلغ

تغيري خمزو�ت املنتوªات اليت سÄمت ãسل�yمها)  التلتري +

   دينار مقابل الف 180 ما قمي�ـه 2019يف موىف س/نة 

 إخنفاض أي 2018دينار ّمت ãسجي¡ يف س/نة  ألف 347

  . (%48,15-) دينار ألف 167مبا قميته 

يف 0ليط املواد بني يف ن��Kة التّرصف اإلخنفاض يفّرس 

 مبا ييل : 2017و   2018سRيت 

 رادس: - نبوب بزنرت9ىل مس/توى صايف وضعيّة التلتري أل  .أ 

أسعار وضعية التلتري قمية الفارق بني  صايف ثلمي 

اليت املواد سلمة يف بداية األنبوب ومكيات مكّيات املواد امل 

السعر  وذI 9ىل أساسرشاكت التوزيع، ل وقع ãسلميها 

املو�د 9ىل مس/توى ¦س/تالم من الرشكة التو&س/يّة 

 لصنا9ات التكرkر مع إضافة مصاريف الربجمة.

 299بـ  إخنفاضاة التل�yري وضع�y صايف وقyد جسّل

دينار يف موّىف ألف  24 ليبلغ  %92,45-دينار أي  ألف

. 2018يف موّىف س/نة  دي�yار ألف 323مقابل  2019س/نة 

   اإلخنفاض بـ:هذا  يفّرس  و

التغري الRس/يب .مكيات اخلليط من س/نة  •

  إىل أخرى حسب 9دد دورات الضخ ،

يف إطار  ،قرار اإلدارة العامة �لمحروقات •

 ، رش/يد اس/هتالك البرتول املزنيل املدمع من ا�و)

األمر اÐي اكن ì وقع  ادةامل هذه  ãسويقتقليص 

مايل سليب 9ىل مس/توى صايف وضعيّة التلتري 

ذو البرتول الصناعي الرشكة ملادة  اعËد ارWعتب

 مقارنة مباديت الغازوال والبزنkنالسعر املرتفع  

.معليات حقن املوادعوضا عن البرتول املزنيل يف 
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 9ىل مس/توى تغيري خمزو�ت املنتوªات اليت سÄمت ãسلميها:  .ب 

ميثّل تغيري خمزو�ت املنتوªات اليت سÄّمت ãسلميها 

الفارق بني قمية خمزون 0ليط املواد يف موّىف الس/نة و 

وقد جسّل   قمية خمزون 0ليط املواد يف بداية الس/نة.

سÄّمت ãسلميها ن��Kة تغيري خمزو�ت املنتوªات  اليت 

مقابل  2019ألف دينار يف موّىف س/نة  156بلغت 

بـ  ارتفاعأي  2018ألف دينار يف موّىف س/نة  24

  +. %553,82أي  ألف دينار 132

يبّني اجلدول املوايل تطّور ن��Kة التّرصف يف 0ليط 

 : 2019إىل س/نة  2015املواد من س/نة 

  حبساب ا�ينار

 2019 2018 2017 2016 2015 

 247 195 1 124 217 1 482 525 1 288 323 397 24 صايف وضعيّة التلتري

 278 37- 822 79- 973 53 791 23 550 155  تغيري خمزو�ت املنتوªات اليت سÄمت ãسلميها

 969 157 1 302 137 1 455 579 1 079 347 947 179  ن��Kة التّرصف يف 0ليط املواد
 

  

 : 0الل امخلس س/نوات األ0ريةاملتأتية من الRشاط التقين س/تغالل تطّور إkرادات ¦ .2

املتأتية من الRشاط إkرادات ¦س/تغالل بلغ مجموع 

 مليون 17,234 ما قميته   02019الل س/نة التقين 

دينار ّمت ãسجي¡ يف س/نة  مليون 17,827مقابل دينار 

         دينار ألف 592مبا قميته  اخنفاضأي  2018

. كام جسّل مجموع إkرادات اإلس/تغالل  (3,32%-)

معّدل تطّور س/نوي بRس/بة  2019- 02015الل الفرتة 

6%.  

  ا�ينارساب حب 

 2015 2016 2017 2018 2019  ال�سمية

 593 858 11 228 868 11 361 101 15 695 479 17 467 054 17  مداخ�ل النقل

 969 157 1 302 137 1 455 579 1 079 347 947 179  ن��Kة التّرصف يف 0ليط املواد

 562 016 13 530 005 13 816 680 16 774 826 17 414 234 17  مجموع إkرادات اإلس/تغالل
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  تطّور إkرادات ¦س/تغالل 0الل امخلس س/نوات األ0رية

  

IV - الرضوريّة لتأمني &شاط اإلس/تغالل ( اجلهد املتوسط)  اس/هتالك الطاقة:  
  

 : 2019- 2018إس/هتالك الطاقة 0الل الفرتة تطّور  - 1
 

جسّل إس/هتالك الطاقة حبساب ا.ك�لواط سا9ة 

مقارنة Üس/نة  %8,48بRس/بة  إخنفاضا 02019الل س/نة 

ا.مكيات املنقو) 9رب أنبوب  Wخنفاضيفّرس  2018

  و ما إجنّر عنه من %7,04بزنرت رادس بRس/بة 

مضختني لتأمني نقل ا.مكيّات ل توازي � امل �شغيل ال  تقليص

ا.مكيات املنقو) 9رب  اخنفاضاملطلوبة يف اآلªال و 

  . %9,41أنبوب وقود الطا�رات بRس/بة 

0الل كام جسّل إس/هتالك الطاقة حبساب ا�ينار 

بRس/بة الف دينار أي   117بـ  ارتفا9ا 2019س/نة 

شهر ماي يف رتفاع تعريفة ا.كهرWء Wيفّرس  15,18%

بRس/بة   2018سôمترب  رّمث يف شه %9بRس/بة  2018

مقابل  %10,35مبعّدل  2019 س/نةو0الل  20,6%

 راجع يف اس/هتالك الطاقة حبساب ا.ك�لواط سا9ة 

   .%8,48بRس/بة 
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 احملطة
2019 2018 

حبساب 
حبساب  حبساب ا�ينار  ا.ك�لواط سا9ة

 حبساب ا�ينار  ا.ك�لواط سا9ة

 470 686 486 418 3 878 782 650 239 3 بزنرت

 773 81 760 303 965 101 958 166  رادس
 243 768 246 722 3 843 884 608 406 3 ا¸موع

 0,344 1,665 0,427 1,642  معّدل إس/هتالك الطاقة �لمرت املكّعب املنقول 

 
 : 2019- 2015تطّور إس/هتالك الطاقة 0الل الفرتة  - 2

  حبساب ا.ك�لواط سا9ة :  ) أ

س/هتالك الطاقة ال&س/بة التطّور امجليل بلغت 

الفرتة 0الل الرضوريّة لتأمني &شاط اإلس/تغالل 

تطّور ال معّدل كام بلغ  %28ما Þساوي  2015-2019

ا.مكيّات  ارتفاعا�ر  9ىلوذI  %4&س/بة  س/نويال 

 بRس/بة تطّور مجيل بلغت 0الل نفس الفرتة املنقو) 

17%.  

  حبساب ا.ك�لوات سا9ة

 2015 2016 2017 2018 2019 احملطة

 491 500 2 001 111 2 413 949 2 486 418 3 650 239 3 بزنرت

 952 265 632 284 150 294 760 303 958 166  رادس

 443 766 2 633 395 2 563 243 3 246 722 3 608 406 3 ا¸موع

معّدل إس/هتالك الطاقة �لمرت 
  املكّعب املنقول 

1,642 1,665 1,573 1,373 1,492 

  

  حبساب ا�ينار:  ) ب

  

الرضوريّة لتأمني جسّلت لكفة اس/هتالك الطاقة 

تطّور  2019-2015 الفرتة 0اللاإلس/تغالل &شاط 

كام بلغت &س/بة التطّور  9%مبعّدل س/نوي يف �دود 

  %65.امجليل .لكفة اس/هتالك الطاقة &س/بة 

  حبساب ا�ينار  

 2015 2016 2017 2018 2019 احملطة
 580 500 607 370 742 525 470 686 878 782 بزنرت
 016 63 763 58 659 64 773 81 965 101  رادس

 596 563 370 429 401 590 243 768 843 884 ا¸موع
معّدل لكفة إس/هتالك الطاقة 

  �لمرت املكّعب املنقول
0,427 0,344 0,286 0,246 0,304 
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&شاطم�ابعة  جودة املواد والسالمة  
  

I.  ابعة�سمÄنظام الق 

يعمتد نظام قÄس املواد املنقو) 9ىل نظام قÄس آيل 

Þس/متد ا�قة والنKا9ة من 0الل معليات التعيري 

WلتRس/يق  مصاحل الرشكةا�ورية املربجمة اليت تقوم هبا 

واملراقØة مع مصاحل الواك) الوطنية �لمرتولوج�ا يف ما 

خيص تعيري ومراقØة العدادات ومع ا�ا�ر ا�تصة يف 

تعيري معدات القÄس اليت لها صû مØارشة بقÄس املواد 

 املنقو).

كام يعمتد نظام القÄس 9ىل املتابعة اليوم�ة �لفوارق 

التو&س/ية  بني ا.مكيات املرسû من طرف الرشكة

لصنا9ات التكرkر وا.مكيات اليت يّمت ãسلميها �لرشاكت 

WلRس/بة  2019موىف س/نة يف  احلريفة واليت مل تتKاوز

الفارق مع العمل أن  .0,077- ‰مجليع املواد املنقو) 

ال جيب أن التو&س/ية املسموح به من طرف ا�يوانة 

  ±.3 ‰ يتعدى جمال

II. اري و العالقة مع احلرفاءKشاط التRابعة ال�م 

لإليفاء  سعت مجيع املصاحل ا�تّصة Üسو رابيل

بتعهدات الرشكة يف ما خيّص نقل ا.مكيات املربجمة 

Wلرمغ من  %100ح�ث بلغت &س/بة إرضاء احلرفاء 

مجيع التغريات اليوم�ة يف ا.مكيات املطلوبة وجنحت 

ّلك ا.مكيّات املتوفرة 9ىل مس/توى نقل  تأمنييف  الرشكة

يف اآلªال احملّددة مع ضامن مجيع  مصنع التكرkر ببزنرت

ãسجيل أي 9دم السالمة واجلودة دون ظروف 

  احلرفاء.طرف من ãشك�ّات 

III.  ابعة�شاط اجلودة:م&  

م�ابعة جودة املواد خمّصصة �لغرض  مصل�ةتتوىل 

رادس ووقود - املنقو) 9رب ّلك من أنبويب بزنرت

الطا�رات ومي�ـل هذا الRشاط عنرصا ح�وّ� kريم 

لضامن جودة احملروقات اليت يمت ãسلميها لرشاكت 

  التوزيع.

وتقوم الرشكة بأ0ذ عيّنات يقع حتليلها مب�رب معّد 

املواد  �لغرض. ومتكّن هذه العمليّة من التأكّد من جودة

املنقو) عند اس/تال�ا من مصنع التكرkر ببزنرت وعند 

ãسلميها ملس/تود9ات الرشاكت احلريفة املنتصبة مبنطقة 

رادس برتول ومن التّرصف يف 0ليط املواد مع احملافطة 

  9ىل جودهتا.
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 أ0ذ العينات التالية: 2019ومت يف س/نة 

 :رادس –أنبوب بزنرت  .1
  

  تتوّزع كام ييل: 2018 عيّنة 0الل س/نة 3.222مقابل نة عيّ    3.067أ0ذ 2019مت 0الل س/نة 

 ،2017يف س/نة  1.749عيّنة رمسيّة مقابل 1.881 •

 ،2017يف س/نة  891 مقابل عيّنة عند ال�سلمي 781  •

  .2017يف س/نة  582عيّنة عند اإلرسال مقابل  405 •

  وتتوزع هذه العيّنات حسب املواد اكآليت: 

 

  يفّرس الرتاوح يف 9دد العيّنات من س/نة إىل أخرى Wلعوامل التالية:

 جحم ا.مكيّات املنقو)، •

 جودة املواد املنقو)، •

 ،(séquence de pompage)العنارص املكّونة .ّلك حّصة ّخض  •

 9دد املّرات اليت ّمت فهيا تغيري خمزن اس/تقØل املواد. •

 وقود الطا�رات:أنبوب  .2
  

بلغ 9دد العيّنات اليت ّمت أ0ذها 9ىل مس/توى 

يف  4.196عيّنة مقابل  3.268أنبوب وقود الطا�رات 

عيّنة  1.684. وتتوّزع هذه العّينات 9ىل 2018س/نة 

  2018عيّنة يف س/نة  2.252مبحطة رادس مقابل 

 1.944عيّنة مبحطة مطار تو&س قرطاج مقابل  1.584و

  .2018عيّنة يف س/نة 

 \ازوال 0ليط ا¸موع
\ازوال بدون 

 كربيت
 برتول مزنيل

  بزنkن 0ايل 
 طريقة املعاينة من الرصاص

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
 نة رمسيةعيّ  570 569 110 144 211 210 990 826 -   1881 1749
 عيّنة �لمراقØة عند ال�سلمي 194 221 14 2 53 45 254 335 266 288 781 891
 عيّنة �لمراقØة عند اإلرسال 108 156 47 86 24 40 226 300 -   405 582
  ا¸موع 872 946 171 232 288 295 1470 1461 266 288 3067 3222
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  ه العيّنات يف النقاط التالية:ذوقد ّمت أ0ذ ه

  

 :أمه الت�اليل ونتاجئها
أمهية قصوى ملراقØة جودة املواد  تويل سو رابيل

املنقو) سواء بصفة آليّة بواسطة أدوات القÄس اليت وقع 

هذه األدوات  نّ أ ركزيها يف مجيع احملطات، مع العمل 

ختضع اىل التعيري من طرف ماكتب معمتدة، او بصفة 

   .رادس أو يف حمطة بزنرت حمطة يف خمرب يدوية

  :إىلاملنجزة وهتدف الت�اليل  

 أكد من مطابقة املواد املنقو) �لمواصفات املعمتدة الت
يف ا¸ال واإل9الم الفوري عن لك ما يناقض 

Iذ،  

  حامية املعدات من 0الل ما ميكن أن حتتويه املواد

املنقو) من أجسام جزئية \ري مرئية تتلف املعدات 

  ،و زيد يف أعباء مصاريف معلية النقل

   ت يف 9دمôة املس/مترة �لمواد املنقو) والتثØاملراق

لك الصف��ة ماء وWلتايل م�ع تآاح�واهئا جلزيئات 

 ،ا�ا0لية لأل�بÄب

  يÐإ9ادة حقن اخلليط بنوعيه الثق�ل واخلف�ف وا

من شانه احملافظة 9ىل اس/مترارية الضخ مع حتق�ق 

 .انعاكس مايل اجيايب

II -  ابعة�شاط السالمة:م&  

 سالمة مRشآت الرشكة: .1
  

توفر الرشكة 9ىل مدار الس/نة ليال هنارا أعوان 

بزنرت هذا Wإلضافة و  من حمطة رادسحراسة �لك 

إىل أعوان حراسة األنبوب اkÐن Þسهرون 9ىل مراقØة 

خطوط األ�بÄب الناقû �لمحروقات ح�ث توفر هلم 

الرشكة وسائل نقل واتصال متكهنم من التد0ل يف �ال 

�دوث أي طارئ أو وجود أشغال \ري مرخص لها 

9ىل األ�بÄب الناقû �لمحروقات وقد مت  اومتثل خطر 

�ا)  61مقابل �ا) اس/تدعت التد0ّل  ã 57سجيل

  اليت:تتوّزع اك 02018الل س/نة 

 ا¸موع
  ا0ذ العينات 

 "آليا"
 صهرجي التفريغ

 تخزا�
 جعيل/طوطال

  ا0ذ العينات 
 "يدو�"

 ا¸موع نظام التصف�ة

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019   
 حمطة رادس 198 216 492 751 222 432 178 205 594 648 684 1 252 2
 حمطة مطار تو&س قرطاج 198 216 -  792 864 - 216 594 648 584 1 944 1
  ا¸موع 396 432 492 751 014 1 296 1 178 421 188 1 296 1 268 3 196 4
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  :ا)  57مقابل  �ا) 51أنبوب بزنرت رادس�

  ،02018الل س/نة 

  4مقابل  ت�اال 6 :وقود الطا�راتأنبوب 

 .�2018االت 0الل س/نة 

 

 

 :WملRشآت مراقØة األشغال .2

تعمتد رشكة النقل بواسطة األ�بÄب نظام يفرض 

9ىل لك من يعمل دا0ل احملطات و�ذو األ�بÄب أن 

يتقدم �رخصة .متك�نه من اجناز مع¡ وذI بعد موافقة 

   .والق�ام WلرتاتÄب املعمتدة ا�تّصة Wلرشكةصاحل امل

وقد بلغ 9دد الرتاخ�ص املس/ندة إلجناز أشغال 

 79مقابل   رخ�ص 39مجموع  02019الل س/نة 

 تتوّزع كام ييل: 2018 رخ�ص 0الل س/نة 

 
  
  
  

  
  

  

 -أنبوب بزنرت
 رادس

أنبوب وقود 
حمّطة مطار تو&س  حمّطة بزنرت حمّطة رادس الطا�رات

 ا¸موع قرطاج

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
9دد 

 79 39 6 2 7 3 37 13 6 1 23 20 الرتاخ�ص
  

 املعّدات:الش/باكت و  مراقØة .3

تقوم رشاكت خمتّصة حتت مراقØة مصاحل الرشكة 

ومبق�ىض عقود أ�رمت �لغرض بعمليّات مراقØة دوريّة 

والبنا�ت واخلزا�ت و�لرافعات والوقاية ملعّدات السالمة 

عّدات ا.كهرWئيّة املتواªدة �لش/باكت واملولقوارkر اإلطفاء و 

حامية األفراد واملRشآت وذI لضامن  مبحّطات الرشكة

 ّلك طارئ.¸اهبة  املعّدات زيّةو .مدى وكذI �لتأكّد من 

و تقوم هذه الرشاكت ا�تّصة بعد الق�ام بعمليّات املراقØة 

ا) املعّدات اليت متّت شهائد تأكّد حسن �س/ناد إا�وريّة ب

 خنص مهنا ÎÐWر ما ييل: مراقØهتا،
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شهائد صلوح�ة ش/باكت اإلطفاء ومعدات الوقاية والتد0ل  -

  ضد أخطار احلريق،

 شهائد صلوح�ة آالت الرفع، -

 صلوح�ة وتعيري اخلزا�ت،تقارkر  -

 شهائد صلوح�ة قوارkر اإلطفاء، -

 شهائد صلوح�ة الش/باكت واملعدات ا.كهرWئية. -

 :تآتطوkر املنظومة األم�ية �لمRشـ .4

يف إطار دمع املنظومة األم�ية �لمRشآت وتطبيقا 

�لتوصيات الصادرة عن رئاسة احلكومة والسلط األم�ية 

لك من حمطيت  يف ف0 خيص امحلاية اÐاتية ح�ث تتوفر

 ّ �اكمريات 9الية ة رادس وبزنرت ش/باكت مراقØة برصي

اجلودة وأ.زة م�طورة حلفظ ال�سجيالت وذI هبدف 

مني احمليط ا�ا0يل واخلار¯ .2 احملطتني، هذا أت

9الوة 9ىل جتهزي الس/ياج اخلار¯ بأسالك شا�كة 

  �لوقاية من لك خطر 0ار¯ هيدد سالمة املRشآت.

وقد وضعت الرشكة م�ظومة لضامن اس/متراريّة 

وضع ومقّراهتا اإلداريّة من 0الل  سالمة وأمن مRشآهتا

�رامج شهريّة إللزام وإس/مترار األعوان يف خمتلف 

و�دات اإلنتاج وWملقّر اإلجËعي وذI حتّسبا حلصول 

تعيني مسؤول عن ّلك والية متّر ل أي طارئ Wإلضافة 

مهنا أ�بÄب الرشكة، يعىن WلتRس/يق مع اجلهات األم�يّة 

من ّلك ما من شأنه أن ميّس من سالمة  بغاية التوّيق 

  Rشآت.  امل 

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

خنص  2019إطار تدعمي وصيانة م�ظومة السالمة دا0ل املؤسسة قامت مصاحل الرشكة بعدة أشغال 0الل س/نة  يف

  مهنا ÎÐWر:

 لكيف مك�ب دراسات خمتص إل9داد Îراس   •  

املياه Wألحواض رشوط جتديد وتقس/مي ش/بكة ترصيف 

  احلاوية.

  اق�ناء قوارkر إطفاء ªديدة و ركزيها مبحطة رادس.  •

إ9الن اس�شارة وطنية الق�ناء معدات مراقØة   •

دور�ت احلراسة حملطات رادس وبزنرت وخطوط 

 ûلمحروقات، ويه اآلن مبر�� ûب الناقÄاأل�ب

  الفرز األويل �لعروض.
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 :تصنيف مRشآت الرشكة .6

يف إطار ãسوية الوضعيات القانونية حملطات رادس 

وبزنرت ومطار تو&س قرطاج من 0الل احلصول 9ىل 

قرارات  رخ�ص اس/تغالل احملطات املذÎورة طبقا 

لس/نة  2687ملق�ضيات جمû الشغل و طبقا لألمر 9دد 

املتعلق Wملؤسسات اخلطرة أو ا�W ûلص�ة أو  2006

وزkر الصنا9ة والطاقة املزجعة واعتبارا لصدور قرار 

نومفرب  15واملؤسسات الصغرى واملتوسطة بتارخي 

املتعلق بضبط قامئة املؤسسات املرتبة املنقح   2005

واملمتم مبق�ىض قرار وزkر الصنا9ة والتك�ولوج�ا بتارخي  

 24وقرار وزkر الصنا9ة املؤرخ يف  2010ف�فري  20

Rشآت والقايض برضورة إ9ادة تصنيف امل  2012أكتو�ر 

حسب مق�ضيات هذا القرار، قامت سو رابيل يف 

مر�û أوىل بإ9الن اس�شارة وطنية الخ�يار مك�ب 

دراسات �لق�ام مبهمة تصنيف احملطات الثالث �لرشكة، 

وأفضت هذه املهمة إىل تصنيف حمطة رادس مكRشأة 

مرتبة من ا�رªة األوىل وحمطيت  بزنرت ومطار تو&س 

ن ا�رªة الثالثة. وّمت يف قرطاج مكRشأتني مرتب�ني م

مر�û ?نية  لكيف مك�ب خمتّص مبهمة إ9داد ملف 

  م�اكمل �لحصول 9ىل الرتاخ�ص الالزمة �لمحطات. 

  

  

بإيداع  02018الل شهر مارس  وقامت سو رابيل

الصيغة ا.هنائيّة �@راسات الف�ّية �لوقاية من التلّوث 

البÄيئ حملّطاهتا �ى الواك) الوطنيّة محلاية احمليط. كام 

بإيداع ملف م�اكمل  2018أوت  17قامت بتارخي 

يتضمن تقرkر �ّمة حتيني دراسة ا�اطر حملّطة رادس 

وارئ ا�ا0يل �ى مصاحل والصيغة ا.هنائيّة �طط الط

إدارة السالمة بوزارة الصنا9ة واملؤسسات الصغرى 

واملتوسطة. وجتدر اإلشارة إىل أن الرشكة توصلت 

مبراسû من مصاحل إدارة السالمة ملزيد من اإليضا�ات 

ªانفي  15حول امللف، و قد مت الرد 9لهيا بتارخي 

2019.  

ذÎور وف0 ييل تفصيل مدى تقدم اجناز امللف امل

  حسب احملطات:
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  حمطة رادس: 

ãسلمت مصاحل الرشكة الRس�ة ا.هنائية �@راسة 

الف�ية إلزا) التلوث البÄيئ حملطة رادس و قد مت إيداعها 

�ى مصاحل الواك) الوطنية محلاية احمليط 0الل شهر 

، و قد متت املصادقة 9لهيا 0الل شهر 2018مارس 

.كام توصلت الرشكة WلRس�ة ا.هنائية 2018جويلية 

�اطر و الRس�ة ا.هنائية من خمطط نة من دراسة ااحمليّ 

الطوارئ ا�ا0يل، و قد مت إيداعهم مع ملف م�اكمل  

 �17ى مصاحل إدارة السالمة بوزارة الصنا9ة بتارخي 

، هذا و جتدر اإلشارة إىل أن مصاحل إدارة 2018أوت 

السالمة قد راسلت مصاحل املؤسسة خبصوص إمتام 

ة �لمعطيات امللف املذÎور  بأم�û هندس/ية توضيحي

، 2018نومفرب  12الف�ية اخلاصة بتصنيف احملطة بتارخي 

و مدى مطابقهتا لفقرات ªدول األ&شطة املرتبة، وقد مت 

 15إيفاء مصاحل إدارة السالمة Wلو?ئق املطلوبة بتارخي 

  .ª2019انفي 
  

  حمطة بزنرت:

ãسلمت مصاحل الرشكة الRس�ة ا.هنائية �@راسة 

الف�ية إلزا) التلوث البÄيئ حملطة بزنرت وقد مت إيداعها 

�ى مصاحل الواك) الوطنية محلاية احمليط 0الل شهر 

، ح�ث متت املصادقة 9لهيا 0الل شهر 2018مارس 

. وقد مت إيداعها مع ملف م�اكمل �ى 2018جويلية 

  .2018اوت  10ية بزنرت بتارخي املصاحل اجلهوية لوال

وقد توصلت الرشكة مبك�وب من والية بزنرت  

، موضو9ه إ9ادة النظر يف 2018دÞسمرب  05بتارخي 

)، 3عوضا عن صنف  2تصنيف احملطة (صنف 

و¦تصال بإدارة السالمة بوزارة الصنا9ة ل�سوية 

الوضعية، ويه نقطة 0الف مع مصاحل إدارة السالمة 

  شاهنا بعد. مل يقع البت يف

  حمطة تو&س قرطاج:

توصلت الرشكة بقرار  رخ�ص ¦س/تغالل    

 ، وقد مت2018دÞسمرب 14اخلاص Wحملطة بتارخي يف 

إيداع ملف م�اكمل �ى مصاحل امحلاية املدنية بغاية 

  .2019أكتو�ر  29احلصول 9ىل شهادة الوقاية بتارخي 
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 &شاط الصيانة    
  
  

I. : التعهد والصيانة 
  

حوايل  2019تطلب &شاط الصيانة 0الل س/نة 

سا9ة معل 0الل  9.166مقابل سا9ة معل  8.426

 سا9ات العمل 0الل س/نة  تتوزع. و 2018س/نة 

 6.340 رادس بـ -بني مRشآت أنبوب بزنرت  2019

ومRشآت  2018سا9ة 0الل س/نة  6.526سا9ة مقابل 

سا9ة 0الل س/نة  2.086أنبوب وقود الطا�رات بـ 

  . 2018سا9ة 0الل س/نة   2.640ابل yمق 2019

ويبّني اجلدول التايل تفصيل توزيع سا9ات العمل 

  :حسب املRشآت

  سا9ة معل) (الو�دة:
 

 
  اإلصالح صيانةأشغال و  الصيانة الوقائيّةأشغال 
2019 2018 

 596 1 024 2 حمطة بزنرت
 780 1 845 األنبوب

 110 2 584 2 حمطة رادس
 350 368 الق�وات الفرعية
 690 519 حمطة التعيري

 526 6 340 6  رادس - بزنرت  مجموع أنبوب
 340 1 003 1 حمطة رادس

 020 1 630 األنبوب
 280 453 قرطاج -حمطة مطار تو&س 

 640 2 086 2  مجموع أنبوب وقود الطا�رات
 166 9 426 8 العام ا¸موع

    

  WلRس/بة ملRشآت أنبوب بزنرت رادس )1

من مجû   %40,76م�لت حمطة رادس 

التد0الت املتعلّقة بصيانة مRشآت أنبوب بزنرت 

رادس نظرا حلجم احملطة مقارنة ببق�ة املRشـآت يف �ني 

ان &س/بة سا9ات الصيانة حملطة بزنرت 

و�لق�وات  %8,19وحملطة التعيري  %31,92م�ّلت

ّما WلRس/بة لألنبوب فقد م�ّلت أّ  %5,80الفرعية 

    .سا9ات التد0ّلمن مجموع  %13,33سا9ات الصيانة 



حمطة رادس
40.76% 

حمطة بزنرت
31.92% 

الق�وات الفرعية
5.80% 

حمطة التعيري
8.19% 

األنبوب
13.33% 

 توزيع سا9ات الصيانة حسب مRشآت أنبوب بزنرت رادس
  

  

  

  

  

  

  

تتوّزع سا9ات صيانة مRشآت أنبوب بزنرت رادس بني أشغال الصيانة الوقائيّة وأشغال صيانة اإلصالح 9ىل النحو و 

  التايل:

  (الو�دة:سا9ة معل)

 
 

 ا¸موع أشغال صيانة اإلصالح أشغال الصيانة الوقائيّة
2019 2018 2019 2018 2019 2018 

  أنبوبمRشآت مجموع 
  رادس - بزنرت 

4 309 4 466 2 031 2 060 6 340 6 526 

  

أنبوب ملRشآت اس/تدعت معليات الصيانة الوقائية 

 4.309ما قدره  2019بزنرت رادس 0الل س/نة 

سا9ة مقارنة Üس/نة  157بـ  اخنفاضسا9ة أي يف 

يف �ني اس/تلزمت أشغال صيانة اإلصالح  2018

سا9ة مقارنة Üس/نة  29سا9ة أي يف اخنفاض بـ  2.031

يف سا9ات صيانة اإلصالح  . ويعود اإلخنفاض 2018

إىل نقص األعطاب 9ىل إ�ر التحسن يف التحضري 

  والتRس/يق يف إجناز أعامل الصيانة الوقائية.

و متثّل أّمه التد0الت حسب مRشآت أنبوب  

  بزنرت رادس يف ما ييل :

 حمطة بزنرت -

مشلت معليات التد0ل �لصيانة الوقائية وصيانة 

 والتجهزيات التالية:اإلصالح مبحطة بزنرت املعدات 

  املض�ات الرئÄس/ية واملض�ات الفرعية، •

  مض�ة امحلاية من احلرائق •

م�ظومة مراقØة ذبذWت املض�ات الرئÄس/ية مبحطة  •

  بزنرت

  صيانة آالت القÄس  و9دادات م�ظومة القÄس،  •
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 Îيلو فلت،  5،5و  30حمطة التحويل ا.كهرWيئ  •

  املو� ا.كهرWيئ،  •

  البطار�ت املك�فة، •

 واملرحشات السكور •

 احلقن ا�ا0يل محلاية ¦نبوب •

  صيانة األ�بÄب •

  م�ظومة التحمك األوتوماتييك •

  اإل�رة ا�ا0لية و اخلارج�ة •

  اجلدران و املباين •

  خسا�ت املياه Wلطاقة الشمس/ية •

 رادس: –خط األنبوب بزنرت  -

مشلت معليات التد0ل �لصيانة الوقائية وصيانة 

 اإلصالح خلط أنبوب بزنرت رادس  : 

 صيانة حمطات امحلاية املهبطية •

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

 مراقØة األشغال املنجزة يف م�طقة ارتفاق األنبوب •

 وحامية ¦نبوب •

  تدعمي 9المات ¦رشاد  ودههنا و جتديدها •

  دهن غرف السكور وتغيري بعض أبواهبا •

 حمطة رادس -

مشلت معليات التد0ل �لصيانة الوقائية وصيانة 

 اإلصالح حملطة رادس  :

 مض�ات م�ظومة الترصف يف اخلليط، •

  مض�ة امحلاية من احلرائق، •

  السكور ا¸هزة بأدمغة IهرWئية، •

  آالت القÄس و9دادات م�ظومة القÄس،  •

  حمطة التحويل ا.كهرWيئ، •

  املو� ا.كهرWيئ ، •

  ،صيانة أ0ذ العينات •

  ،صيانة اخلزا�ت وإ9ادة تعيريها •

مراقØة املض�ات وصيانة املو�ات ومعدات  •

  ،التد0ل

  ،م�ظومة التحمك األوتوماتييك •

  ،اإل�رة ا�ا0لية واخلارج�ة •

 .خسا�ت املياه Wلطاقة الشمس/ية •

 حمطة التعيري �رادس  -

 التعيري واإلصالح و تعديل العدادات،   •

  �رجمة العددات و م�ظومة القÄس اآليل. •

 الق�وات الفرعية -

مشلت معليات التد0ل �لصيانة الوقائية وصيانة 

 اإلصالح �لق�وات الفرعيّة :

 صيانة األ�بÄب، •

 امحلاية املهبطية، •

صيانة حمطات التعديل �لحامية املهبطية •



حمطة رادس
48.08% 

األنبوب
30.20% 

حمطة مطار تو&س 
قرطاج

21.72% 

 توزيع سا9ات الصيانة حسب مRشآت أنبوب وقود الطا�رات

  الطا�رات رادس مطار تو&س قرطاج وقودأنبوب  ملRشآتWلRس/بة  )2

  

  

  

  

  

  

تتوّزع سا9ات صيانة مRشآت أنبوب وقود الطا�رات بني أشغال الصيانة الوقائيّة وأشغال صيانة اإلصالح 9ىل النحو 

  التايل:

  سا9ة معل) (الو�دة:
 

 
 ا¸موع أشغال صيانة اإلصالح أشغال الصيانة الوقائيّة

2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 640 2 086 2 819 482 821 1 604 1  مجموع أنبوب وقود الطا�رات

  

اس/تدعت معليات صيانة أنبوب وقود الطا�رات 

سا9ة معل  2.086ما قدره  02019الل س/نة 

مهنا وحمطة  %48,08اس/هتلكت حمطة الضّخ �رادس 

ألنبوب فقد ااما  %21,72مطار تو&س قرطاج 

 Jمن مجموع سا9ات الصيانة %30,20اس/هت.   

و متثّل أّمه التد0الت حسب مRشآت أنبوب وقود 

  الطا�رات يف ما ييل :

 حمطة ّخض وقود الطا�رات �رادس -

 صيانة املض�ات الرئÄس/ية وا�امعة، •

 صيانة احملاÜس اآلليّة، •

 الرتش/يح والتصف�ة،صيانة و�دات  •

 صيانة أ0ذ العينات. •

  حمطة مطار تو&س قرطاج -

 صيانة و�دات الرتش/يح والتصف�ة، •

 صيانة احملاÜس اآللية، •

 صيانة خسّا�ت املياه Wلطاقة الشمس/يّة. •

  أنبوب وقود الطا�رات -

 صيانة حمطات امحلاية املهبطية، •

م�ابعة أشغال تدعمي امحلاية املياكنيك�ة  •

  لألنبوب،

األشغال املنجزة يف م�طقة ارتفاق مراقØة  •

 األنبوب وحامية األنبوب،



2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 8

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

ة  ن ا ي ص ل  ا غ ش أ
ح ال ص إل ا

ع و م ج م ل ا

4 309 4 466

2 031 2 060

6 340 6 526

1604 1821

482 819

2 086
2 640

بنزرت -أنبوب رادس أنبوب وقود الطائرات 
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 التويق من ا�اطر
  

تداعيات تفيش +احئة فريوس &ورو�  .1

 :8ىل 6شاط الرشكة

 F2020الل س>نة  لتداعيات احملمت?<ل=س>بة : 

لتفيش +احئة فريوس &ورو� 8ىل ال=شاط KقIصادي 

الوطين والعاملي وما يتوقّع من ر&ود س>يأدي بصفة حمتيّة 

لرتاجع الطلب 8ىل املواد البرتوليّة املس>تعم? لتأمني 

احلركة الربيّة واجلويّة، و<عتبار ارتباط 6شاط ] أنبويب 

وليّة الرشكة بصفة وطيدة حباج�ات السوق من املواد البرت 

املكّررة فإنّه من احملمتل أن hسّجل الرشكة fراجعا يف جحم 

6شاط انبوqهيا يف نفس 6سق fراجع طلب الرشاكت 

  املواد البرتولية. مناحلريفة 

هذا وقد إختذت الرشكة مجيع اإلجراءات الالزمة 

ملواص? fزويد املنطقة البرتوليّة qرادس جبميع املواد 

  املطلوبة من طرف حرفاهئا.

كام قامت الرشكة يف إطار معاضدة ا�هود الوطين  

لضامن إس>متراريّة توفري �اج�ات السوق الوطنيّة من املواد 

 ،و<خلصوص Fالل فرتة احلجر الصحي العامالبرتوليّة 

رضوريني لتأمني الالتق�يني واإلداريني األعوان ب�س�ري 

6شاطها و<لتايل تأمني �اج�ات م�طقة رادس برتول 

 من املواد البرتوليّة املكّررة.ومطار تو6س قرطاج 

Fالل فرتة احلجر من �ح�ة أخرى قامت الرشكة 

الصحي  بتلكبف 8دد من أعواهنا مبواص? معليّة مراق�ة 

 .وسالمة خطي أنبوqهيا

 : 2019الوضعيّة Fالل س>نة  .2

8رب أنبوب بنقل  F2019الل س>نة الرشكة  قامت

من Kس>هتالك الوطين من  %57 حوايلرادس -بزنرت

املواد املكّررة.  و�رتبط جحم 6شاط هذا األنبوب مبس>توى 

  الطلب من املواد املنقو¡ 8ربه.

8رب بنقل  F2019الل س>نة الرشكة  قامتكام 

من  %44أنبوب رادس مطار تو6س قرطاج حوايل 

اإلس>هتالك الوطين من مادة وقود الطا£رات وحوايل 

 املنتصبتني من �اج�ات رشكيت جعيل وطوطال  100%

طار يف �ني تبقى رشكة أوال إيرن§ الناشط املبفضاء 

ح�ث أنبوب الرشكة الوح�د بفضاء املطار الغري مرتبط ب

  تزتود 8رب الشاح�ات.

ورمغ أن الرشكة ت=شط يف حميط ¯ري تنافيس 

، ح�دة يف جمال النقل 8رب األ�ب²ب<عتبارها الناشطة الو 

 أّهنا دامئة السعي لتحسني 6س>بة اس>تغالل أ�ب²هبا من إالّ 

Fالل التأ&يد ·ى األطراف املتدFّ? يف م�ظومة الزتود 

و<خلصوص مهنا املتدF? يف م�ظومة <ملواد املكّررة 

8ىل +اهزيّة الرشكة لنقل  الزتود مبادة وقود الطا£رات

  .هبامكّيات إضاف�ّة من املواد <لنظر لطاقة اس��عاب أ�ب²
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وبإعتبار ما ّمت ذ&ره قامت الرشكة يف بداية س>نة 

بتوج�ه مكIوب إىل رشكة اخلطوط اجلويّة  2020

التو6س>يّة حلهثا 8ىل تضمني &راس الرشوط اخلاص 

<لزتّود مبادة وقود الطا£رات رشط إمIالك الرشاكت 

 ا�ّول لها املشاركة يف قسط fزويد مطار تو6س قرطاج

بأنبوب رشكة النقل بواسطة لطاقات خزن مرتبطة 

 األ�ب²ب.

 

 

 

 

  

  

 

  

8ىل مس>توى احملافظة 8ىل معّدات  .3

 وم=شآت الرشكة:

تتوّىل و�دات خمتّصة صلب الرشكة Àّمة تأمني 

سالمة املعّدات وامل=شآت، ح�ث hسهر من Fالل 

ق�اÀا بعمليّات صيانة وقائيّة :لمعّدات من �ح�ة ومراق�ة 

سالمة امل=شآت وخطوط األ�ب²ب من �ح�ة أخرى 

 8ىل ضامن تواصل معليّات Kس>تغالل. 

يد كام وضعت الرشكة qر�مج اس�Äرات لتÃد

الية 8معّداهتا وتطو�رها يضمن مس>توى Fدمة ذو جودة 

ويؤّمن fزويد مس>تود8ات الرشاكت احلريفة يف أحسن 

  الظروف.

  

  

 

 

  

  

  

 
  

  
 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  اإلقتصاد في الطاقة اإلقتصاد في الطاقة 
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  (رش)يد اس%هتالك الطـاقة صلـب الشـركة
  

حترص الرشـكة 3ـىل م1ابعـة مسـأ- الـتحمك يف الطاقـة 

ح�ـة وملـا Iعتبارها متثّـل أAـد أمه مر<كـز ا>لكفـة 9هيـا مـن �

  (كTس%يه من أمهيّة 3ىل املس%توى الوطين من �ح�ة أخرى.

وتعـــىن وAـــدات موّز3ـــة حســـب التوزيـــع اجلغـــرايف 

fلمdشآت مبتابعة إس%هتالك الطاقة والسعي إىل الضـغط 3ليـه 

من pالل وضع تدابري وإجراءات وjر�مج اسhTرات تـتالمئ 

  الرشكة.  مع خصوصيّة خمتلف مdشآت

ويف إطـــار حتق�ـــق الـــتحّمك الشـــامل يف مســـ%توى  

اس%هتالك الطاقة يف خمتلـف مdشـآهتا، فـإّن الرشـكة uسـ%تعّد 

�مـة Iلتعاون مع "الواك- الوطنيّة fلتحّمك يف الطاقة" الجنـاز 

يف »  Audit énergétique« يف اس%هتالك الطاقة تدق�ق 

  لك من حمطة رادس وحمّطة بزنرت واملقر اإلج�عي. 

ــمي  2020هــذه املهمــة pــالل ســ%نة  كّنمتســ% و  مــن تق�

الن�ا3ة الطاق�ّة fلرشكة وحتديد النقائص إن و�دت وحتليـل 

ــوغ املســ%توى  ــ%بة لبل ــول املناس ــاد احلل ــايل إجي ــ%باهبا وIلت اس

  ¤م£ل الس%هتالك الطاقة.

ــرIء  ــاج ا¦ايت fلكه ــية اإلنت ــى فرض ــة وتبق ــن الطاق م

ؤكدها الفولتوضــوئية رهينــة اجلــدوى ¤ق1صــادية الــيت ســ%ت

 معلية التدق�ق.

  

  

 3ىل مس%توى وAدات اإلنتاج: .1

3ىل  حبساب ا>ك�لواط سا3ة جسّل اس%هتالك الطاقة

  2019س%نة  يف موّىف  خنفاضااوAدات اإلنتاج مس%توى 

  2018مبا ّمت اس%هتالكه pالل س%نة مقارنة  %8,48بdس%بة 

  يفّرس بـ :

أنبوب 3رب  ل يف ا>مكيات املنقو-املسجّ  خنفاض¤ •

و ما إجنّر عنه من  %7,04بزنرت رادس بdس%بة 

 توازي ملضختني ،امل Tشغيل تقليص يف ال 

املسّجل يف ا>مكيات املنقو- 3رب أنبوب  خنفاض¤ •

 . %9,41وقود الطاÁرات بdس%بة 

اس%هتالك الطاقة حبساب  تبعا ¦Â جسّل معّدل 

 f2019لمرت املكّعب املنقول pالل س%نة ا>ك�لواط سا3ة 

 É3يلواط سا3ة / م 1,642ليبلغ  d  1,38%س%بةب  إخنفاضا

ّمت uسجيp Ëالل س%نة   É3يلواط سا3ة / م 1,665مقابل 

2018.  

و(متثّل أّمه اإلجراءات املتÎذة من طرف الرشكة ملزيد 

   وAدات اإلنتاج يف :(رش%يد إس%هتالك الطاقة صلب 

 صيانة املضÎّات وتعزÑز وجتديد وسائل الضّخ، -
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 تطّور معّدل اس%هتالك الطاقة
p2015-2019الل الفرتة  

 املنقول 3معّدل اس%هتالك الطاقة fمل  ا>مكيّات املنقو-

اس%تعامل خسا�ت مشس%يّة  عوضا عن السÎا�ت   -

 ا>كهرIئية القدمية،

مواصÜ س%ياسة تعويض الفوانÚس العادية بفوانÚس  -

 مق1صدة fلطاقة.

 3ىل مس%توى املقّر ¤ج�عي و الوAدات اإلداريّة: .2

جسّل إس%هتالك ا>كهـرIء يف املقـّر ¤ج�عـي fلرشـكة 

 203.767 ليبلـغ 2018مقارنـة Ýسـ%نة  %13بdسـ%بة  ارتفا3ا

 180.330مقابــل  É2019يلــواط  ســا3ة يف مــوّىف ســ%نة 

  .É2018يلواط سا3ة يف موّىف س%نة 

 fلوقود: أسطول الس%يّارات3ىل مس%توى إس%هتالك  .3

تبذل سو(رابيل جمهودات لرتش%يد إس%هتالك أسطول 

 Üالل املتابعة املتواصp من Âلوقود وذf س%يّاراهتا

إسâTدال  2018بداية من س%نة لإلس%هتالك ح�ث ّمت 

إس%تعامل وصوالت الوقود Iلبطاقات اإل>كرتونيّة ا¦Éيّة 

« AGILIS »  لزتويد أسطول الس%يّارات ممّا مكّن مصاحل

 الرشكة من املتابعة احلي�dّة إلس%هتالك وقود الس%يّارات 

لمتابعة املتواصÜ لتنقّالت س%يّارات املصلêة من I fإلضافة 

املركّزة 3ىل مس%توى  GPRSة م�ظوم اس%تغاللpالل 

   .مجيع س%يّارات الرشكة

من  2019ومكّ�ت هذه اïهودات pالل س%نة 

يف اس%هتالك أسطول  %6,17حتق�ق إخنفاض بـ 

 :قابلكام يبÚّ�ه اجلدول املالس%يّارات من الوقود 

  

  

  

 
 
 

 الفارق  2018س%نة   2019س%نة 

إس%هتالك الوقود 
 )اfلرت(حبساب 

44 073 46 969 -6,17% 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المـوازنة االجـتماعيـةالمـوازنة االجـتماعيـة
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  املـــــوارد ال�شـريـــــة
  

مجموع  2019بلغ ,دد أعوان الرشكة يف موىف س#نة 

 اخنفاضأي  2018عو� يف موّىف س#نة  113عو� مقابل 110

سّن التقا,د إثنني  إطار?نبلوغ ,ىل إ:ر  وا8د ناعو أ 3ـ ب

  . ووفاة إطار

  هرم األعامر حسب األسالك:

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

 42 13 9 2 7 9 2 0 سT اإلطارات

 28 2 3 6 3 5 2 7 سT الWس#يري

 40 2 8 5 8 7 8 2 سT التنف�ذ

 110 17 20 13 18 21 12 9 اQموع

 

  
 

من إطارات  %52يبّني الرمس البياين أ,اله أّن 

من أعوان  %82يف 8ني  س#نة 50الرشكة يفوق أعامرمه 

س#نة أّما aل`س#بة ألعوان  50بلغ أعامرمه دون ي الWس#يري 

من   %75س#نة  50التنف�ذ فمتثّل bس#بة األعوان دون 

.Tإجاميل أعوان هذا الس  

 

0 2 4 6 8 10 12 14
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36-40

41-45
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56-60

 سT اإلطارات سT الWس#يري  سT التنف�ذ
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 اQموع 56-60 51-55 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 

إطارات مlحّصلني ,ىل شهائد 
 n 0 5 8 5 4 4 1 27امعيّة

 43 5 11 7 4 6 2 8 أعوان pس#يري وإطارات وسطى

 40 1 5 8 8 6 5 7 أعوان تنف�ذ

 110 7 20 19 17 20 12 15 اQموع

  

  
  يتوّزعون ,ىل النحو التايل: ) س#نة50امخلسون (من اعوان الرشكة دون  %75يبّني هرم اعامر rعوان اّن 

 :aل`س#بة لإلطارات املتحّصلني ,ىل شهائد nامعيّة •

هذه الفxة من rعوان دون امخلسون من  81%

  ) س#نة. 50(

 :سT الWس#يري واإلطارات الوسطىaل`س#بة ألعوان  •

هذه الفxة من rعوان دون امخلسون من  63%

 . ) س#نة50(

من هذا السa: 85%  Tل`س#بة ألعوان التنف�ذ  •

  .  س#نة 50دون 

أشهر، أّما معّدل أقدم�ّة األعوان فقد بلغ  06س#نة و 44سّن  2019د}سمرب  31بلغ معّدل أعامر األعـوان يف هذا و 

 شهر. 04س#نة و 14ما قدره   2019يف موىف س#نة 
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 إطارات مlحّصلني ,ىل شهدات nامعيّة أعوان pس#يري وإطارات وسطى أعوان تنف�ذ
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 األجور واملنح الس#نويّة 
  

بلغ مجموع األجور واملنح الس#نويّة وrمlيازات العي`�ّة 

 3,782ما قدره  2019املس#ندة لألعوان يف موّىف س#نة 

مليون دينار ّمت إس#نادها يف  3,546مليون دينار مقابل 

ألف دينار ما  236 مبا قميته  إرتفاع أي  2018موّىف س#نة 

  .%6,67يعادل 

  

 2019  
 (�aينار)

2018  
 (�aينار)

  الفارق
 (�aينار)

  الفارق
(%) 

 %7,42 704 179 466 421 2 170 601 2 األجور وrمlيازات العي`�ّة

 %5,05 758 56 083 124 1 841 180 1 املنح الس#نوية

 %6,67 462 236 549 545 3 011 782 3 مجموع األجور وrمlيازات العي`�ّة واملنح الس#نوية
  

 2019يف أعباء األعوان �الل س#نة  اإلرتفاعويفّرس هذا 

aلز�دات يف األجور املس#ندة بعنوان  2018مقارنة �س#نة 

املربمة مع طبقا لالتفقات  2019و 2018و 2017 واتس#ن

أعوان  8األطراف اإلج�عيّة aإلضافة إىل انتداب  إطار?ن و

مقابل مغادرة إطار?ن  2018بداية من شهر أكتو�ر  pس#يري

 �2019لرشكة ,ىل إ:ر بلوغهم سن التقا,د يف غرة نومفرب 

  .2019ووفاة إطار يف شهر ف�فري 

 2019  
 (�aينار)

2018  
 (�aينار)

  الفارق
 (�aينار)

  الفارق
(%) 

اس#ناد م�داليّات لألعوان حسب األقدم�ّة طبقا 

 �لقانون األسايس �لرشكة
0 1 200 -1 200 -100,00% 

 %98,99- 245 12- 370 12 125 م��ة ا�متدرس

 %99,08- 445 13- 570 13 125 اQموع
  

إس#ناد م�داليّات إ�الص لألعوان  2019مل pشهد س#نة 

وذ  لعدم حسب األقدم�ّة طبقا �لقانون األسايس �لرشكة 

 10اقدم�ة بلوغ رشط �ى األعوان  �2019الل س#نة توفّر 

�لحصول ,ىل إ8دى س#نة  30وأس#نة  20وأس#نوات 

  اصناف امليداليّات. 

أماّ aل`س#بة ملن�ة ا�متدرس ف�فّرس rخنفاض بتحميل لكفة 

,ىل اكهل الصندوق  2019بداية من س#نة هذه املن�ة 
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مع العمل أّن م»لغ  بعا لقرار جملس إدارة الرشكةت rج�عي 

 2018يعود ملن�ة مل pسدى �الل س#نة  املسجلدينار  125

  .2019وّمت pسو?هتا �الل 

   اسرتnاع م�ح املرض

  �aينار

  

  pس#بقة ,ىل األجور واملنح الس#نوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
  
  

   

 2019 2018 
 776 22 900 13 م�ح املرض اسرتnاع 

   

املبلغ امجليل  ,دد املنتفعني 
 د 500 13  74  ع�ــــــد الفطــــــــر

 د  000 13 65 اإلحضـــىع�ــــــد 
 د  300 3 66 العــودة املدرس#ية
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  الغياaت وحوادث الشغل و األمراض املهنية 
  

  / التغيب ألس#باب حصية :1

  

 الس#نة
 أ�م 3فوق  أ�م 3يف 8دود 

 اQموع
 مجموع األ�م العدد األ�ممجموع  العدد

2017 200 378 72 555 933 

2018 179 346 54 607 953 

2019 184 356 76 581 937 

  

  مقارنـة bس»ـة التغ�¶ب :

  

 2017 2018 2019 الس#نة
(2019/2018)  

% 
 1,07 8,33 8,43 8,52 معدل التغيب (يوم)

  

التغيـب عـن العمـل ألسـ#باب حصيّـة �ـالل  معـّدلارتفع 

ـــ#نة  ـــة  2019س ـــ#نة � مقارن ـــ#بة  2018س وذ   %1,07ب`س

ــأمراض أو حــوادث اســ#توج»ت إلصــابة  ,ــدد مــن األعــوان ب

  عطل مرضية فاقت الثالثني يوما. 

  

  / حوادث الشغل واألمراض املهنية :2

2019 2018 2017 

 ,دد األ�م العدد ,دد األ�م العدد األ�م,دد  العدد

01 00 01 15 01 04 

  

 التوقف عن العمل. مل }س#توجب) شغل وح�د 801ادث ( 2019جسلت الرشكة �الل س#نة 
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  ال`شاط rج�عــي 
  

  /  تدخºالت الص�ـدوق rجمتـاعــي :1

بلغ مجموع تدّ�الت الصندوق rج�عي يف موّىف س#نة 

دينار مقابل مجموع تدّخ¼الت يف  425 822ما قميته   2019

دينار. يف 8ني بلغ مجموع 141 771 بقميºة  2018موفّــى س#نة 

 قميته ما 2019إ?رادات الصندوق aل`س#بة �لس#نة احملاس��ة 

دينار تأتـّت aخلصوص عن م�اب الصندوق من  845 586

  دينار. 550.000مبا قميته  2018ن�W¿ة الس#نة احملاس��ة لس#نة 

 س#تعمـاالتr  :يف شلك قروض 

دينـار موّز,ـة  820 275 قرض لفائدة األعوان بقمية مجليّة بلغت  62مجموع  2019م�ح الصندوق rج�عي �الل الس#نة املالية 

 اكآليت:  

 حبساب ا�ينار

 تدّ�الت الصندوق rج�عي املبالغ
 القروض ,دد املنتفعني

 هتيئة مسكـن • 3  000 30
 خشص�ّ¶ة • 37  000 148
 إس#ت�Êـائ�ّـة • 19  820 94
   اقlناء حـاسوب • 03  000 3
 pس#بقة معلوم التامني ,ىل القروض •   019 5

280 839  62 Qموع ا 
 

 س#تعمـاالتr  :األخرى 

  حبساب ا�ينار  
 rس#تعامالت يف شكـل ه»ـات وإعـانـات وغ�ـرها املبالغ

 ه»ـات وإ,ا�ت 120 12
 هبة عيد األحضى 400 40
 مصـاريف املطع¶م 893 277
 ف األطفالrصط�ـاف والعمرة والر8الت ومصايمصاريف  454 145
 2018هدا� رأس الس#نة  050 34

 هدا� الن¿اح يف ام�lا�ت خمت ا�راسة واإل8اË ,ىل التقا,د 834 9

 م��ة ا�متدرس  835 21

 اQموع  586 541
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2:Ëتلق�ح ضد مرض الزن Ïمح /  
  

   د. 513عونـا وقد بلغت Õاكليف امحلÏ  34محÏ تلق�ح ضّد مـرض الزنلـة اس#تفاد مهنا  2019نّظمت الرشكة �الل شهر نومفرب 

  / يـوم العلـم: 3

نّظمت الرشكة احlفاال بيوم العمل Øّرمت أثناءه أبناء األعوان الناحجني واملتفّوقني يف مجيع مرا8ل  2018/2019يف هناية الس#نة ا�راس#ية 

 التعلمي األسايس والثانوي والعايل:

  شهادات خمت ا�روس : .1
  

  ,دد 

 الناحجني

  الهديّة

  (دفرت اد�ار قميته �aينار)

  امجليلاملبلغ 

 �لهدا� (�aينار)

    خمت ا�راسات العل�ـا :

 األس#تاذية واملاÚnس#تري •

 اإلnازة •

 مؤهل تقين Üين •

03  

02  

02  

360   

320  

300  

1.080   

640  

600  

    خمت ا�راسة الثانوية:

  شهادة البÞاكلور� •

  

05  

  

300   

  

1.500  

  820 3  12 اQموع

  

 التعلمي األسايس والثانوي : .2

 

  دينار. 4.014تلميذ بقمية مجليّة بلغت  53قامت الرشكة بإس#ناد هدا� ألبناء األعوان املتفوقني مشلت 
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 التواصل مع rطراف اإلج�عيّة
  

  

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

األعوان وÕرس#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 bشاط الرشكة وحتق�ق مشاريعها املس#تق»لية وتطّور نتاجئها 

األطراف لتحق�ق منو وازدهار املؤّسسة، يتطلّب مسامهة مجيع 

nلسـات معـل  3عقـد  2019ويف هذا اإلطار ّمت �الل س#نة 

شارØت فهيا النقـاaت األساسـ#ية �لمقـر rج�عـي و�ـّلك مـن 

ــة �لــنفط  حمّطــيت رادس وبــزنرت حبضــور ممــثيل اجلامعــة العاّم

  واملواد ا�كõوية واإلحتاد اجلهوي �لشغل بنب عروس وبزنرت.
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 التكويـــن 
 

 / �ر�مج التكو?ن:1

أجنـزت  2019تبعا لرب�مج التكو?ن املهين املعـد لسـ#نة 

ـكة ال  ــدة أعواهنــا ة8لقــ 41رشـ ــة لفائ ــدره Õكوي`�ّ ــغ مجــيل ق    مبلب

دينــار دون اW8ســاب األداء ,ــىل القميــة املضــافة  897 148

ـــل  ـــ#نة  32مقاب ـــة يف س ـــدود 82018لق ـــغ مجـــيل يف 8       مببل

  دينار.  791 108

مجمـوع  2019وقد مشلت 8لقات التكو?ن �ـالل سـ#نة 

عـون م»ـارش aلرشـكة أي مـا ميثّـل  108عو� مـن مجمـوع  67

عـو� يف سـ#نة  62مقابـل    b62%سـ#بة مشـاركة يف 8ـدود 

bسـ#بة مشـاركة بلغـت عون م»ارش أي  111من مجموع  2018

مجمـوع  2019هذا وبلغ ,دد أّ�م التكو?ن �ـالل سـ#نة  .56%

  . 2018يوم Õكو?ن �الل س#نة  282يوم مقابل  382

و  2019اإلرتفاع يف لكفة التكـو?ن بـني سـ`يت   ويفّرس 

,ــدد ,ــدد أّ�م التكــو?ن و  aرتفــاع %36,88ب`ســ#بة  2018

aإلضافة إىل مشـاركة األعوان املشاركني يف احللقات التكوي`�ّة 

ــوان ال  ــن األع ــدد م ــنيت , ــة  ق�ي ــيانة يف دورة Õكوي`�ّ ــول ص ح

رشكـــــة مــــن طها تقــــين خمــــتص ي شــــ# املضــــùات قــــام ب̀ 

"FLOWSERVE " ــــد مضــــùات  إصــــالحيف إطــــار عق

  .الرشكة

  التكو?ن يف م�اد?ن اإلدارة والترصف حول املسائل التالية:وقد متحورت 8لقات 

  2019قانون املالية لس#نة  •

  آليات التق�ية �لتدق�ق ا�ا�يل •

  آليات و طرق حتديد اخلطر  •

  الترصف يف ا�متو?ن •

  السوق العموم�ة •

  رضيبة rقlطاع •

الســـ#ياقة الرشـــ#يدة و اإلســـعافات األوليـــة و الســـالمة  •

  املرورية 

  تق�يات إدارة املشاريع •

  الترصف يف اخلزينة •

  التّرصف يف املوارد ال�رشية  •

  اإل,الم�ة  •

  الترصف يف ا�زو�ت •

  الرشاءات امل�ّسطة  •

  التحكمي Øوس#يÏ بديÏ لفض الزن,ات  •

  تق�يات التواصل •

  الفاتورة اخلتام�ة •

  م�ظومة ما  •

  قوا,د الWسمية امجلرØية وتصنيفها •

  الWشخيص والت�ليل املايل •

  تق�يات 8ل املش�ت •
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  كام متحورت 8لقات التكو?ن يف امليدان التقين حول املسائل التالية: 

  األداء يف الصيانةلو8ة الق�ادة ومؤرشات  •

  لو8ة الق�ادة التنف�ذية ومؤرشات األداء •

  مضùات الطرد املركزي: التك�ولوج�ا والWشغيل •

  التد�ل ضد احلرائق  •

  التنظمي ,ىل و8دات التحمك القابÏ �لربجمة •

  الصنا,ات ا�كõئية و اإلس#تخراج�ة : الواقع و األفاق  •

  أساس األ�زة والتنظمي �لمشغل •

  الحئة املهندس •

  تق�يات الضخ •

  

  حسب األسالك كام ييل : 2019وتوزعت 8لقات التكو?ن �الل س#نة 

  

 سT املشاركني
 ,دد األّ�م ,دد املشاركني

 2018س#نة  2019س#نة  2018س#نة  2019س#نة 

 176 251 33 34 إطـــــارات

 54 85 17 20 أعوان pس#ي�ــر

 42 46 12 13 أعوان تنف�¶ذ

 282 382 62 67 اQموع

 

  / مقايÚس لتق�مي اإلجنازات ,ىل مس#توى �ر�مج التكو?ن:2

  

 2018س#نة  2019س#نة   

 يوم /عون  2,54 يوم /عون  3,54 ,دد أّ�م التكو?ن / ,دد أعوان الرشكة املبارشون

 %108,78 %121,05 األداء ,ىل القمية املضافة) مصاريف التكو?ن / مزيانية التكو?ن(دون إعتبار

 %3,07 %3,94 مصاريف التكو?ن /كتÏ األجور (دون إعتبار األعباء اإلج�عيّة)

 TFP" %200,67 161,82%مصاريف التكو?ن / األداء بعنوان التكو?ن املهين "
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  / انفlاح املؤسسة ,ىل احمليط اجلامعي :3

  الق�ام برتبّصات  دا�ل خمتلف هيÞلكها.طالب من  05مكّ�ت الرشكة 

 نوعيّة الّرتبص  املؤسسة ,دد املرتبصني

 Õربص تطبيقي  املعهد العايل ��راسات التك�ولوج�ة يف املواصالت بتوbس  03

 Õربص aلتداول   املركز القطاعي لتكو?ن يف Üن اخلدمات بقمرت  01

 تطبيقي لفائدة طلبة الهندسةÕربص    املدرسة العليا لالتصاالت بتوbس  01

 اQموع 05

 

  دينار.  870ما قدره  2019وقد بلغت مجÏ املنح اليت ّمت رصفها لفائدة املرتبّصني �الل س#نة 

  



 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  
  "سوترابيل" بالبورصة"سوترابيل" بالبورصة  سهمسهم
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  تو,س لألوراق املاليّة $رابيل" ببورصةو "سسهم   
  
  

  :2019س3نة  بورصة تو,س 1الل .1
   

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

« Tunindex » ســ3بة  2019ســ3نة  يف مــوىفDاخنفــاض ب

 122,09 7 ىمســ3تو ليبلــغ  2018مقارنــة Kســ3نة  2,06%

. 2018مـوىف دUسـمرب نقطـة يف  271,65 7 مقابـل نقطة 

أ[ـىل مسـ3توى ]  « Tunindex »هذا وقـد بلـغ مـؤرش 

يف bـني بلـغ نقطة  278,89 7بـ  2019جويلية  16بتارخي 

  نقطة. 787,52 6بـ  2019مارس  19أدىن مس3توى ] يف 

ــت رمســe البورصــة  ــام جسّل ــاك ـــ  إخنفاض ــغ  % 2,69ب لتبل

مليار دينار يف موّىف  24,380مليار دينار مقابل  23,724

اخنفــاض مشــل عــن  oخنفــاض ويتــأىت هــذا. 2018ســ3نة 

   .درyة xلبورصةاملرشاكت معظم ال 

،  فقـد 2019أّما [ىل صـعيد قميـة املبـادالت 1ـالل سـ3نة 

لتبلـغ  %12,2بDسـ3بة  2018مقارنة Kس3نة  اخنفاضاجسّلت 

يف  دينـار مليـار 3,837دينار مقابل  ارملي 3,367ما قميته 

  .2018موىف س3نة 

,س3بة يف  اخنفاضا املسامهة األج�بيّة شهدتآخر  [ىل صعيد

مـن  24,73%بلغـت ، ح�ـث رمسـe البورصـة  مـنحّصهتا 

يف   24,9%مليار دينار مقابل  5,867بقمية رمسe البورصة 

 مليار دينار. 6,071بقمية  2018س3نة 

  

 :2019سهم سو$رابيل 1الل س3نة  .2
 

 ميتـهق مـا   2019بلغ سعر سهم "سو$رابيل" يف مـوىف سـ3نة 

يف bـدود   2018 دينار مقابل سـعر اقفـال سـ3نة  11,820

. %39,60بDســ3بة  اخنفاضــامســّ�ال بــذ� دينــار  16,500

 10] يف السـ3نة  بتـارخي أ[ىل مس3توى قد بلغ سعر السهم و 

أدىن  دينــار يف bــني بلـــغ 17,000مبــا قميتـــه  y2019ــانفي

  .دينار 10,950مبا قميته 2019دUسمرب  9مس3توى ] بتارخي 

ــ3نة  ــت س ــد جسّل ــا لســهم ســو$رابيل يف  2019وق  75ارتفا[

حّصـة بورصــة يف bـني بلــغ [ـدد احلصــص الـيت ّمت �ســجيل 

  .89اخنفاضات يف سعر السهم 

فقـد جسّـل  (liquidité du titre)سـ3يو� ال أّما [ىل صعيد 

لألسهم ، ح�ث بلغ املعّدل اليويم 2018س3نة مقارنة K  $راجعا

. 2019سهم 1الل س3نة   2.346سهام مقابل  806 املتداو�

ــــادالت الســــ3نوي لســــهم ســــو$رابيل ــــغ جحــــم املب      كــــام بل

(volume de transaction) 2,347  مليــون دينــار مــا

ــداول ــة  1.577  ســهام ّمت تبادلهــا يف 171.779 ميثّــل  ت معليّ

يف ّلك معليّــة، مقابــل جحــم  ســهام 109تبــادل، أي مبعــّدل 

ــادالت ســ3نوي 1ــالل ســ3نة   8,772يف bــدود    2018م¦

ــداول  ــل  ت ــار ميثّ ــون دين ــاد] يف   574.698ملي ســهام ّمت تب

   .سهم يف ّلك معليّة 157معليّة تبادل، أي مبعّدل  3.657
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 اخنفـاض 2019سـ3نة  سهم سو$رابيل 1ـالل وقد جسّلهذا 

ــوا$ر ــ3بة ت ــي ( هيف ,س  fréquence de cotation)الرمق

ــداول الســهم 1ــالل  مقابــل بورصــة حّصــة  213ح�ــث ّمت ت

، لتبلغ ,س3بة التوا$ر الرمقـي الفارطة حّصة 1الل الس3نة 244

ــل  86% ــت . 2018يف  %98مقاب ــىل صــعيد آخــر جسّل ]

ــا  ــو$رابيل $راجع ــة س ــال رشك ــة يف رأس م املســامهة األج�بيّ

 %0,76مقابـل  %0,64لتبلـغ ,سـ3بة  2019   1الل سـ3نة

 .2018يف س3نة 
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2019-2014معطيات حول سهم سو$رابيل 1الل الفرتة 

 دUسمرب 31سعر اإل»الق يف  الرحب [ىل السهم املوّزع الرحب [ىل السهم

  ال³سمية 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20 691 
000 

  رأس املال oج´عي (دينار) 720 738 18 305 324 19 800 819 19 725 173 20 000 691 20

  (دينار) oمسية µلسهمالقمية  5 5 5 5 5 5

 [دد األسهم 744 747 3 861 864 3 960 963 3 745 034 4 200 138 4 200 138 4

 (ألف دينار)أموال م¶داو�  273 3 987 3 045 4 860 2 772 8 347 2

 [دد األسهم املتداو� 779 337 713 456 696 445 401 323 698 574 779 171

  (دينار) أ[ىل سعر 11,350 9,650 10,250 10,550 19,050 17,000

 (دينار)أدىن سعر  8,120 7,400 7,470 7,500 10,550 10,950

  (دينار) 31/12سعر إ»الق يف  8,930 9,000 8,840 10,550 16,500 11,820

 (ألف دينار)رمسe البورصة  467 33 784 34 041 35 567 42 280 68 914 48

  (دينار)الرحب [ىل السهم املوّزع  0,500 0,600 0,650 0,800 0,950 -

 ¹رخي التوزيع 18/06/2015 01/07/2016 30/06/2017 29/06/2018 15/07/2019 -
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تطّور سهم سو$رابيل 1الل الثالثية األوىل من س3نة  .3
2020: 

جسّل سهم "سو$رابيل" 1الل الثالثيّـة األوىل مـن 

بـني  %9,02إخنفاضا يف قميتـه بDسـ3بة 2020س3نة 

دينـار وسـعر  11,980سعر إف¶تاح  السـ3نة البـالغ 

دينـار.  10,900البـالغ   2020إ»الق شهر مارس 

 02وقد بلغ سـعر السـهم أ[ـىل مسـ3توى ] بتـارخي 

دينار يف bـني بلـغ  11,980مبا قميته  y2020انفي 

مبا قميتـه  2020مارس  23سعر السهم أد�ه بتارخي 

دينـار. أّمــا [ــىل مسـ3توى جحــم املعــامالت  9,910

مـا   2020فقد بلغ 1الل الثاليث األّول مـن سـ3نة 

ـــه  ـــادل  578.300قميت ــــّل تب ـــا مي¾ ـــو م ـــار وه دين

  معليّة تبادل. 582سهام ّمت تبادلها يف  51.870
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 سمارارا والا طويرــالت عـــمشاري

 

  SCADA( مرشوع تعصري منظومة املراقبة والتحمك 1

عالن طلب عروض طبق  8112مّت خالل شهر نومفرب  ا 

يتعلّق مبهمة  TUNEPSال جراءا  املبسطة عرب منظومة 

عداد كـراس رشوط ل جنــاز  جناز ادلراسا  الأولية وا  ا 

ة للمراقبة والتحمك لأانبيب املنظومـة احلاليــ مشـروع تغييـر

 الرشكة مبنظومـة سكــادا بصيغة املفتاح يف اليد.

 TUNEPSمّت قبول العرض الوحيد الوارد عرب منظومة 

              واملقدم من طرف مكتب ادلراسا 

Integration Objects Tunisie (IOT)  مضاء ومّت ا 

يف . رشع مكتب ادلراسا  8112ماي  11العقد معه بتارخي 

 .8112جوان  7هممته بتارخي 

 تتكون هذه املهمة من املراحل التالية:

 ،: ادلراسة الأساس ية1املرحةل 

عداد كراس الرشوط املتعلق بمنفيذ املرشوع 8املرحةل  : ا 

 ،(EPCبصيغة املفتاح يف اليد )

: املساعدة يف ال رشاف عىل الأشغال واس تالم 1املرحةل 

 .املرشوع

طار املرحةل الأوىل من املهمة وقد قام مكتب ادلراسا   يف ا 

بمشخيص أأنظمة القيادة والتحمك املوجودة يف حمطا  بزنر  

ورادس ومطار تونس قرطاج وذكل لتقيمي حاةل سري 

ىل املسائل  ال س تغالل بأأنظمة التحمك احلالية. مّت التطرق ا 

املتعلقة ابلنجاعة وقابلية التوسعة والتقادم التكنولويج واحلدود 

خل....والنقا  ئص، ا 

حاةل و  ((Automatesوقد مشل المشخيص الآلية املوجودة  

 (Pupitres)املعدا  ومنطق الربجمية ولوحا  التحمك 

ىل املعدا  املرتبطة هبا )أأهجزة القيس والاكبال   ابل ضافة ا 

ىل ذكل(.  الكهرابئية واحلنفيا ، وما ا 

ةل مّت تسليط الضوء عىل أأمه نقائص الآلية احلالية واملمتث

             ابخلصوص يف عدم توفرها لوحدة تواصل

(Module de communication)  متكهنا من التواصل

أأو مع هجاز القيس  (ال تران الش بكة ادلاخلية )عرب 

FH6200 . 

كام قطع مكتب ادلراسا  شوطا هاما يف دراسة السالمة 

SIL   واليت سوف حتدد حسب ظروف ومتطلبا

للتجهزيا  ورضورة ختصيص  SIL ال س تغالل مس توى الــ

آلية للسالمة من عدهما ابلنس بة للك حمطة عىل حده.  أ

أأمه الواثئق والأمثةل املوجودة  وقد اّطلع مكتب ادلراسا  عىل

آلية  ومّت حتيني قامئة املدخال  واخملرجا  اخلاصة بلك أ

(Entrées sorties automates.) 

ملرشوع كام رشع مكتب ادلراسا  يف ضبط أأمه مكوان  ا

من   ابلتنس يق مع املصاحل التقنية للرشكة،وحتديد جتهزياته 

ذكل حتديد عدد أأهجزة املراقبة والتحمك يف لك حمطة ومّت 
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عامتد الوحدا  اخلارجية لوصل الآلية ختيار ا                      ا 

(Modules E/S déportés وذكل بغاية التقليص من )

 داخل املبىن التقين. العدد الكبري من الكوابل املوجودة 

آلية   قرتاح من مكتب ادلراسا  تركزي أ رتأأ  الرشكة اب  كام ا 

( مبحطة رادس تتحمك يف un seul automateواحدة )

جتهزيا  أأنبوب متعدد املواد وجتهزيا  أأنبوب وقود الطائرا  

 معا. 

عمتد  الرشكة خيار الآلية املسهبة             وا 

(Automates redondants  ابلن )  س بة حملطيت بزنر

( Automate Simplex)ورادس وخيار الآلية العادية 

 ابلنس بة حملطة تونس قرطاج.

ىل رضورة القيام حبمةل لرتقمي الكوابل  ودعا مكتب ادلراسا  ا 

 وجتهزيا  القيس. وقد رشع أأعوان الصيانة يف هذه امحلةل.

 كام أأوىص مكتب ادلراسا  برضورة تغيري الكوابل املهرتئة. 

انحية أأخرى، قدم مكتب ادلراسا  عدة بدائل لأنظمة  من

ختار  الرشكة بديةل ذا  فاعلية  الكشف عن المرساب . وا 

 طيبة ويه الأقل لكفة بني البدائل املقدمة.

 ( هممة التّفقد ادّلاخيل لأنبويب الرّشكة8

مّت خمت الصفقة بعد مصادقة جملس ال دارة عىل ملف اخلمت  •

.  ومّت ترسحي الضامن 8112أأفريل  18خالل اجامتعه بتارخي 

   .LIN SCAN الهنايئ ملسدي اخلدما  لني ساكن

مّت اعامتد نتاجئ معليا  التفقد املقدمة بتقارير لني ساكن  •

ية ومّت تضمني لك و لتحديد قامئة عيوب الصدأأ ذا  الأول

املواصفا  واملعطيا  الفنية اخلاصة هبا بكراس الرشوط 

صالح هذه وقد مت عيبا.  82 العيوب وعددها املتعلق اب 

 تكل العيوب.ل صالح اصدار طلب العروض 

طفاء احلرائق مبحطة رادس1   ( مرشوع تأأهيل ش بكة ا 

متام تركزي حمطة مياه ملاكحفة  مت خالل الس نمني املاضيتني ا 

احلرائق طبق ما تقتضيه املواصفا  التونس ية يف هذا اجملال 

 NFPA.صفا  الأمريكية وطبق أأمه املقتضيا  الفنية للموا

عالن القبول الهنايئ وقد  وأأشغال الربط خالل للمعدا  مّت ا 

 .بعد ان متت جتربهتا س نة اكمةل لكلت ابلنجاح 8112 س نة

ثر ذكل بعد مصادقة جملس ال دارة  الرئيس ية مّت خمت الصفقة وا 

مما  8112ماي  82عىل ملف اخلمت خالل اجامتعه بتارخي 

 رسحي الضامان .أأمكن ملصاحل الرشكة ت 

نه  أأما ابلنس بة للصفقة الثانوية املتعلقة ابلربط مع الش بكة فا 

خالص احلجز بعنوان الضامن خالل شهر جانفي يتوقع 

8181. 

رتفاق أأنبوب متعدد املواد بزنر  رادس 2 ( تسييج منطقة ا 

 8ابملنطقة الصناعية شطرانة 

بعد تكرر التدخال  العشوائية والاعتداءا  عىل احلزام 

رادس ابملنطقة الصناعية  -الرتايب اخملّصص لأنبوب بزنر 

ارتأأ  الرشكة  ٬ )خلف القطب النكنولويج( 8 بشطرانة

ىل منطقة الارتفاق ببناء جدران من  غلق املنافذ املؤدية ا 

 الآجر حتول دون دخول العراب  والشاحنا  والأشخاص.
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عالن اسمشارة لمسييج منطقة ارتفاق  قامت الرشكة اب 

أأفرز  عىل اختيار  8112ب وذكل خالل شهر نومفربالأنبو 

 Delta Tunisienne de Constructionعرض رشكة   

رشع  وقد دينار بدون احمساب الأداءا  552.52مببلغ 

جناز أأشغال البناء خالل شهر فيفري   .8112املقاول يف ا 

وجترى الآن حماداث  بني الرشكة ومجمع الصيانة للمنطقة قصد 

فواضل البناء املرتامكة فوق الأنبوب وهتيئة احلزام رفع الاتربة و 

ليقع اس تغالهل كفضاءا  ترفيه وملامرسة الرايضة للمتواجدين 

ابملنطقة من طلبة وغريمه مع الزتام اجملمع بعدم البناء باكمل 

حتددها مصاحل احلزام الرتايب والتقيد برشوط السالمة اليت 

 الرشكة.

( ملف طلب احلصول عىل رخصة البناء املعدةل للمقر 5

 الاجامتعي 

طار مساعي الرشكة للحصول عىل رخصة بناء معدةل  يف ا 

تلكيف همندس  8112موىف س نة  يف ، متّ للمقر الاجامتعي

معامري بتحيني الأمثةل الهندس ية ملبىن املقر الاجامتعي مببلغ 

كام مت  . دينار بدون احمساب الأداءا 000 6مجيل قدره 

 تلكيف مكتب خمتص ل عداد دراسة السالمة.

يداع ملف حيتوي عىل دراسة مّت  8112ديسمرب  11تارخي وب  ا 

السالمة وعىل واثئق أأخرى خمتلفة دلى ال دارة الفنية لبدلية 

يداع الأمثةل وذكل تونس قصد  بعد أأن مت يف وقت سابق ا 

 للرشكة. احلصول عىل رخصة بناء معدةل ملبىن املقر ال جامتعي

( مرشوع القيام ابلتدقيق الطايق حملطا  الرشكة و ملبىن 6

 املقر الاجامتعي 

طار العمل مبقتضيا  الأمر عدد   8112لس نة  8822يف ا 

منه  8واذلي ينص الفصل  8112جويلية  11واملؤرخ يف 

س هتالك الطاقة، تعزتم الرشكة  لزامية التدقيق يف جمال ا  عىل ا 

عالن طلب عروض يتعلق اب   جناز هممة التدقيق الطايق ا 

تشمل املقر الاجامتعي ومجيع حمطا  الرشكة. وهتدف املهمة 

س هتالك الطاقة داخل الرشكة وحتليل أأس باب  ىل تشخيص ا  ا 

النقائص واقرتاح الأعامل التصحيحية هبدف الرتش يد يف 

اس هتالك وحتسني مس توى النجاعة يف اس تعامل الطاقة وتنويع 

رساء الربامج  الكفيةل بذكل وحتسني مس توى قدرة مصادرها وا 

جناز مشاريع  جتهزيا  الرشكة من حيث اس هتالك الطاقة وا 

برام عقود برامج  ىل ا  ىل التحمك يف الطاقة، كام هتدف ا  هتدف ا 

مع الواكةل الوطنية للتحمك يف الطاقة حتّدد مجيع اجلوانب الفنية 

جنازها.  والاقتصادية واملالية للمشاريع املزمع ا 

عداد خالل شهر كراس الرشوط وال عالن عن املنافسة  مّت ا 

يتوقع أأن يبدأأ التدقيق خالل السداس ية و  8112ديسمرب 

 .8181الثانية لس نة 
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 :8112س نة ل تلفة اخمل  سمارارا الا( 7

دينار أألف  722 ما قميته 8112 بلغ مجموع اسمارارا  س نة

 يتوّزع ابلأساس عىل الاسمارارا  التالية:

  واهجزة ومعدا  صناعية،جتهزيا  فنية 

 ،قتناء قطع غيار خصوصية  ا 

 ، قناء أأهجزة القيس الآيل لمكّيا  املواد ابخلزاان  ا 

 ،عالمية قتناء أأهجزة وبرجميا  ا   ا 

 ضافة وجتديد بعض أأمعدة ال رشاد لأانبيب الرشكة  ا 

 ،قتناء جتهزيا  عامة ومعليا  تركيب وهتيأأة خمتلفة  ا 

 .قتناء معّدا  مكتبّية  ا 

 :8112اخملتلفة لس نة  الاسمارارا 

 :أأمه الزناعا  اجلارية يف عالقة ابل سمارارا ( 8

 ( ملف بوعتور1.2

أألف دينار لفائدة  517حيث أأّن الرشكة أألزمت بدفع مبلغ 

وحيث تبنّي  8112عقارية بوعتور تنفيذا للحمك الصادر س نة 

من مثال الرفع الطوبغرايف املعد من قبل مكتب املساحة 

CETAF ارتفاق الأنبوب بزنر  رادس توجد  أأّن منطقة

داخل حوزة الطريق وابلتايل مل تعد عىل مكل عقارية بوعتور 

 8111بعد أأن مّت التفويت فهيا لبدلية حلق الوادي يف جوان 

عداد تقرير فيّن  CETAF، مّت تلكيف مكتب املساحة  اب 

يربز لّك ال خالل  واملغالطا  اليت تضّمهنا تقرير ال ختبار 

لزام الرشكة بدفع التعويضا  املالية املشطة  واليت أأ  ىل ا  ّدى ا 

عداد التقرير من قبل  املذكورة أأعاله دون وجه حّق. وقد مّت ا 

CETAF  8112ومّت تقدميه حملايم الرشكة يف شهر جويلية . 

عادة نظر حتت عدد   22128توىل احملايم رفع مطلب الامتس ا 

ارية بوعتور دلى حممكة الاس تئناف بتونس ابعتبار تعمد عق

خفاء وثيقة عقد التفويت املمىض بيهنا وبني بدلية حلق  ا 

الوادي واملتعلق ابلقطعة اليت أأصبحت اتبعة للمكل العمويم 

واليت يتواجد جزء كبري مهنا داخل منطقة الارتفاق موضوع 

احلمك القايض ابلتعويض. وقد طلبت عقارية بوعتور التأأجيل 

 للرد عىل العريضة.

 أأنبوب الصخرية الساحل      ( مرشوع 8.2 

من انحية أأخرى، و بعد صدور احلمك الابتدايئ، يف ديسمرب 

، خبصوص ادّلعوى املرفوعة من طرف اجملمع كوما  8115

لزام سوترابيل بفسخ  ترابيل دلى احملمكة اخملتّصة بتونس قصد ا 

العقد املربم بني الطرفني ودفع املبالغ املتخدلة هل عند الرشكة 

رجاع ا ثر صدور احلمك ال بتدايئ وعدم وا  لضامان  البنكية، وا 

س تجابة احملمكة لطلب مجمع كوما  ترابيل خبصوص خالص  ا 

من مثن  %81املبلغ بعنوان القبول الوقيت اللكّي واذلي ميثّل 

سمناف هذا احلمك من قبل مجمع كوما   املراحل املنجزة ، مّت ا 

يقيض  8112أأو   11ترابيل وصدر احلمك ال س تئنايف بتارخي 

لزام سوترابيل خالص اجملمع كوما  ترابيل للمبلغ املذكور  اب 

من مثن املراحل املنجزة. وقد قامت كوما   %81واذلي ميثّل 

عالم الرشكة ابحلمك أألس تئنايف بتارخي  مارس  1ترابيل اب 

. وقامت الرشكة بتعقيب احلمك وطلب تأأجيل تنفيذه 8112
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عقيب اذلي أأذن بذكل من الس يد الرئيس الأول حملمكة الت 

دينار ابخلزينة  579 348 1مقابل تأأمني مبلغ مايل قدره 

 العامة.

أأصدر  حممكة التعقيب قرارها القايض بقبول التعقيب شالك 

ىل أأّن الرشكة 8112أأكتوبر  7ورفضه أأصال بتارخي  . يشار ا 

ىل املبالغ  قامت بتأأمني مجةل املبلغ احملكوم به ضّدها ابل ضافة ا 

للضامان  املالية املقدمة من قبل اخلصم ابخلزينة العامة املقابةل 

دينارا مبا يف ذكل مبلغ  579 348 1وذكل مببلغ مجيل قدره 

ىل أأّن الرشكة 572.090 الضامان  املقدر بــ  دينارا. كام يشار ا 

بعرض الضامان  املالية  8112أأكتوبر  11قد قامت بتارخي 

ىل املؤسسة البنكية املعنية  املتوفرة دلهيا بعنوان هذه الصفقة ا 

 .لطلب اس تخالصها وذكل يف حدود املبلغ اذلي مّت تأأمينه

مل تس تجب املؤسسة البنكية لطلب خالص الضامان  املالية 

بعد أأن اعرتض اجملمع كوما  ترابيل عىل ذكل، مما اضطر 

ىل رفع قضية عدلية يف الغرض ضد املؤسسة البنكية  الرشكة ا 

  بتدائية بتونس.املعنية دلى احملمكة الا

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لشركةلشركةنشاط انشاط اتطوير تطوير   آفاقآفاق

  



      2019الس�ـوي لس�ـة  التقريـر  - شـركة ال�ـقل بواسطـة األ�ب�ـب
  

- 61 -   

 

 

  آف�اق التطويــــر
  

 

 : رادس - أنبوب بزنرت .1

رادس املتعدد  - 3رتبط تطّور /شاط أنبوب بزنرت

  إثنني: املواد بعاملني

Gّول يف توفّر املواد Cى رشكة س@تري العامل 3متثّل  •

ببزنرت وحبجم اQمكيّات اليت تقوم Lس@تريادها Jرب م�ناء 

دس بزنرت Lعتبار عودة /شاط الرصيف البرتويل Uرا

 الس@تقaال مكيّات من الغازوال املس@تورد ،

 و3متثّل العامل الثاين يف تطّور طلب السوق الوطنية •

وLخلصوص تطّور iاج�ات رشاكت التوزيع املنتصبة Lملنطقة 

  البرتوليّة Uرادس من املواد البرتوليّة.

وجسّل هذا األنبوب lالل امخلس س@نوات األlرية 

وهو ما يدّل  %14ت بلغ يف جحم /شاطه/س@بة تطّور مجيل 

إضايف �جت عن تطّور أي طلب س|�عاب الJىل قدرة الرشكة 

lالل نطقة رادس برتول مب iاج�ات الرشاكت املنتصبة 

  الس@نوات القادمة.

وتواصل الرشكة مساعهيا الرام�ّة �لرتف�ع يف جحم 

اQمكيّات املنقو� Jرب أنبوهبا ويف تعريفات النقل والضغط Jىل 

 Cميومهتا.األعباء ضام� 

  

 أنبوب وقود الطا�رات : .2

بعاملني وقود الطا�رات 3رتبط تطّور /شاط أنبوب 

  إثنني:

يف جحم /شاط مطار تو/س 3متثّل العامل Gّول   •

رشكيت التوزيع املنتصبتني بفضاء قرطاج ومس@توى طلب 

  ،بأنبوب الرشكة من ماّدة اQكريوزاناملطار واملرتبطتني 

الرشكة الثالثة املنتصبة  بق�امو3متثّل العامل الثاين   •

بفضاء مطار تو/س قرطاج والناشطة يف جمال توزيع مادة 

اQكريوزان بإ/شاء طاقات خزن �سمح لها بإس|�عاب حشنات 

  .األنبوب وأن تقوم بعمليّة الربط مع األنبوب 

وجسّل هذا األنبوب lالل امخلس س@نوات األlرية 

مع العمل أّن  . %63/س@بة تطّور مجيل يف جحم /شاطه بلغت 

م�ذ دخو� يف طور ال�شاط  /س@بة إس@تغالل هذا األنبوب

�  ¡سمحس تبقى ضئي� مقارنة بطاقة إس|�عابه القصوى ممّا 

يف  بإس|�عاب ّلك الطلبات الناجتة عن تطّور /شاط املطار

 فرضيّة إجناز مرشوع توسعته.
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تعصري وسائل اإلنتاج واإلع¦د Jىل التك�ولوج�ات  .3

 :احلديثة

يف إجناز  2019رشعت الرشكة بداية من س@نة 

اإلع¦د Jىل التك�ولوج�ات احلديثة وااكء  ىلدراسة »ريم إ

تعصري اإلصطناعي يف معليّات اإلس@تغالل وذ® من lالل 

واملطار Jرب بزنرت ورادس ات التحمك مبحطنظام املراقaة و 

معليات  مزيد إحاكم سري بغرض SCADAإرساء نظام 

اإلس@تعامل األجنع �لتجهزيات واحملافظة lالل من اإلس@تغالل 

Jىل سالمهتا وJىل جودة ومكيات املواد املنقو� و»كو3ن قاJدة 

بيا�ت lاصة مبجر¿ت دورات الضخ واحلّد من األخطاء من 

lالل تقليص التدlل الÁرشي إىل أدىن iّد ممكن. كام 

أكرث مرونة يف معاجلة وإرسال  SCADAس@يضفي نظام 

ا س@ميكن من إرساء م�ظومة Æشف ال|رسLت املعطيات مم

Lألنبوب وم�ظومة مراقaة امحلاية املهبطية. وسوف ميكن هذا 

النظام من إJداد جسالت معليات اإلس@تغالل  و تقار3ر 

  إس@هتالك الطاقة وÊريها من التقار3ر بصورة آلية.

 :إ/شاء أنبوب الصÌرية الساiل .4

ّمه أأنبوب الصÌرية الساiل مرشوع إجناز  ميثّل

مرشوع تطو3ر /شاط سو»رابيل. وّمت »رس@مي هذا املرشوع 

- ÒL2016ّطط التمنوي امخلايس لقطاع الطاقة Lل�س@بة �لفرتة 

كّون أسايس مضن خمتلف اCراسات مككام ّمت إدراÓه  2020

اإلسرتاتيجيّة املتعلّقة بتطو3ر م�ظومة »زويد وخزن وتوزيع 

احملروقات Lلبالد التو/س@يّة مبا فهيا اCراسة املنجزة من طرف 

خبصوص "الوضعيّة احلاليّة لقطاع  �لمحروقاتاإلدارة العامة 

  ."2030الطاقة وتوÙات القطاع يف أفق س@نة 

يف وضع تصّورات لالسرتاتيجيّة  الرشكة �سامهو 

املواد البرتوليّة Lلبالد وتوزيع خزن نظومة املس@تقaليّة مل 

مبا يضفي املزيد من  التو/س@يّة وإماكنيّة تطو3ر املنظومة احلاليّة

�لخزن  النÜاJة Jىل املنظومة وحيقّق توزيع Ùوي مÚوازن

وذ® من lالل إ/شاء  GحÚياطي واحلّد من لكفة النقل

 الرشكة lالل شارàتويف هذا اإلطار  .ز خزن Óديدةمرßك

حتت إرشاف الوزارة امللكفة  ،يف ورشات معل 2019س@نة 

رشوع اخلطة التو/س@ية إلصالح قطاع تتعلّق مب Lلطاقة، 

 TUNISIAN ENERGY REFORMالطاقة "

PLAN"  با وايàßهيدف إىل جعل قطاع الطاقة مو

س@ياسات والربامج لإلصالiات اليت تأlذ بعني Gعتبار ال 

احلالية واملس@تقaلية والتوÙات العامة �لقطاع lاصة أمام 

Ùكربى اليت تواQد¿ت اôهذه يف أكدت الرشكة و ه. الت

ربط م�طقة اخلزن LلصÌرية 3مّد أنبوب Óديد املناس@بة أّن 

أiد ميثّل يّمت إ/شاءها Lلساiل Óديدة خزن مبنطقة 

ن ونقل املواد املكو�ت األساس@يّة لتطو3ر م�ظومة خز 

  البرتوليّة.

بناء طاقات خزن ملادة وقود الطا�رات مبحطة  .1

 :الرشكة Uرادس 

ميثّل إجناز هذا املرشوع أiد احللول لتÜاوز 

اإلشاكليّات املطروiة iاليّا Jىل مس@توى خزن مادة وقود 
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الطا�رات واليت ت|ّسم بعجز طاقات اخلزن وضعفها و�ش|هتا 

  طريقة املثىل.Lإلضافة لعدم اس@تغاللها Lل

وس@ميكّن هذا املرشوع املمتثّل يف إ/شاء طاقات 

خزن �شارàيّة جمهّزة مبحّطة حشن، من تنويع /شاط الرشكة 

وحتسني /س@بة إس@تغالل أنبوب وقود الطا�رات من lالل 

قرطاج  جتميع iاج�ات رشاكت التوزيع املنتصبة مبطار تو/س

 ونقلها حرصّ¿ Jرب األنبوب. 

 

 

 

 

  

 

 

 

مرشوع أنبوب الصÌرية الساiل ومرشوع بناء طاقات خزن ملادة وقود البدء يف إجناز و3رتبط 

  Lس@تصدار قرار من سلطة اإلرشاف وب|رشيك مجيع املتدlّلني يف القطاع. الطا�رات



 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـاللـاللــخخركـة ركـة ــأداء الشأداء الش
  الخـمس سنـوات األخيـرةالخـمس سنـوات األخيـرة
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  ـراتــــر املؤّشـوّ ـــــتط
  املبالغ +أللف دينار                                        املوازن$ة  

 2015 2016  الفارق +ملائة 2017  الفارق +ملائة 2018  الفارق +ملائة 2019  الفارق +ملائة

 راس املال =ج;عي 19324 19820 2,56% 20174 1,79% 20691 2,56% 20691 0,00%

 =حBياطات 2792 2955 5,86% 3041 2,92% 3166 4,11% 3263 3,06%

23,15% 13673 21,15% 11103 0,50% 9165 6,47% 9119 8565 DEالنتاجئ املؤ 

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

 احملاس�NةنL�Mة السKنة  3877 3476 10,3%- 6218 78,90% 7103 14,23% 7412 4,35%

 األموال اIاتية 34697 35509 2,34% 38738 9,09% 42203 8,95% 45180 7,05%

 مدخرات 1525 1868 22,49% 2268 21,43% 2728 20,27% 3206 17,52%

 األموال  اRامئة 36222 37377 3,19% 41006 9,71% 44931 9,57% 48385 7,69%

 األصول الثابتة املادية 42040 42272 0,55% 42045 0,54%- 42771 1,72% 43332 1,31%

 األصول الثابتة الغري املادية 297 301 1,19% 307 2,10% 317 3,08% 322 1,62%

 أصول \بتة يف طور اإلYشاء 2373 2430 2,38% 2753 13,31% 2343 14,9%- 2448 4,49%

 األصول الثابتة اخلاممجموع  44710 45002 0,65% 45105 0,23% 45430 0,72% 46101 1,48%

 اسKهتالاكت األصول الثابتة  الغري مادية 266 284 6,81% 300 5,71% 307 2,34% 318 3,63%

 اسKهتالاكت األصول الثابتة  املادية 32614 34294 5,15% 35604 3,82% 36748 3,21% 37844 2,98%

 األصول الثابتة الصايفمجموع  11830 10424 11,9%- 9201 11,7%- 8375 8,98%- 7939 5,20%-

 الصاف�ة األصول املالية 1279 1260 1,48%- 1051 16,5%- 996 5,25%- 829 16,8%-

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

 مجموع األصول hري اجلارية 13109 11684 10,9%- 10253 12,2%- 9371 8,60%- 8769 6,43%-

11,41% 39617 15,63% 35560 19,69% 30753 11,16% 25693 23113 iاألموال املتداو 

 اkزو�ت 665 561 15,6%- 603 7,47% 637 5,58% 148 76,8%-

 احلرفاء و احلسا+ت املتصD هبم 7154 6429 10,1%- 7265 13,01% 8697 19,71% 12845 47,68%

 أخرىأصول Eارية  563 622 10,57% 620 0,28%- 541 12,8%- 1628 200,8%

 األصول اجلارية 8381 7612 9,18%- 8488 11,52% 9875 16,33% 14620 48,05%

 املزودون و احلسا+ت املتصD هبم 705 869 23,28% 1227 41,24% 955 22,2%- 868 9,03%-

 اخلصوم  اجلارية األخرى 5152 4552 11,7%- 4572 0,45% 6710 46,77% 8560 27,57%

 قصرية املدى ديون 0 0 - 0 - 0 - 0 -

 اخلصوم  اجلارية 5862 5420 7,54%- 5799 6,98% 7665 32,18% 9428 23,01%

134,9% 5192 -17,8% 2210 22,72% 2690 -13,2% 2192 2525 iطلبات األموال املتداوBم 

 توظيفات و أصول مالية أخرى 17901 21900 22,34% 25042 14,35% 32253 28,79% 33136 2,74%

17,52% 1289 -63,7% 1097 88,63% 3021 -40,5% 1602 2693 iيوKو ما يعادل الس iيوKالس 

 خزينة األصول 20594 23501 14,12% 28063 19,41% 33350 18,84% 34425 3,22%

 املساxدات البنك�ة و hريها من اخلصوم املالية 6 0 100%- 0 - 0 - 0 -

 خزينة اخلصوم 6 0 100%- 0 - 0 - 0 -

 اخلزينة الصاف�ة 20588 23501 14,15% 28063 19,41% 33350 18,84% 34425 3,22%

  مجموع املوازنة 42085 42797 1,69% 46805 9,36% 52596 12,37% 57814 9,92%
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  ـراتــــر املؤّشـوّ ـــــتط
  املبالغ .أللف دينارل                               )س'&غال

2019 2018 2017 2016 2015 

ال6س5بة 
  من اإلنتاج

  املبلغ
ال6س5بة 
  من اإلنتاج

  املبلغ
ال6س5بة 
  من إلنتاج

  املبلغ
ال6س5بة 
  من اإلنتاج

  املبلغ
ال6س5بة 
  من اإلنتاج

  املبلغ

 مداخ�ل 11859 90,80% 868 11 91,22% 15101 90.38% 17480 98,05% 17054 97,85%

 إEرادات اإلس5تغالل األخرى 1239 9,49% 222 1 9,39% 1554 9.30% 348 1,95% 376 2,15%

 0% 0   0% 0  0.32% 54 -0,61% -80 -0,29% -37 
تغيري خمزو�ت املنتوJات اليت سHمت 

 Qسلميها

 اإلنتاج 13061 100% 010 13 100% 16710 100% 17827 100% 17430 100%

 مشرتUت السلع املس5هتلكة 0 0,00% 0 0,00% 0 0.00% 0 0,00% 0 0,00%

 مشرتUت اYمتوينات املس5هتلكة 830 6,35% 658 5,06% 824 4.93% 1014 5,69% 1103 6,33%

 القمية املضافة )ق'صادية 12231 93,65% 353 12 94,94% 15885 95.07% 16813 94,31% 16327 93,67%

 أعباء األعوان 4204 32,19% 629 4 35,58% 4983 29.82% 4932 27,67% 5268 30,22%

 اعباء )س5تغالل األخرى 989 7,57% 933 7,17% 1157 6.93% 1255 7,04% 1229 7,05%

 فائض cام )س5تغالل 7039 53,89% 790 6 52,19% 9745 58.32% 10625 59,60% 9830 56,40%

 خمصصات )س5هتالك واملدخرات 2498 19,13% 332 2 17,92% 2172 13.00% 1949 10,93% 2107 12,09%

 مجموع أعباء )س5تغالل 8521 65,24% 552 8 65,73% 9136 54.67% 9151 51,33% 9707 55,69%

 نi�jة )س5تغالل 4540 34,76% 458 4 34,27% 7574 45.33% 8676 48,67% 7723 44,31%

 إEرادات التوظيفات 1281 9,81% 476 1 11,34% 1796 10.75% 2544 14,27% 3892 22,33%

 إEرادات أخرى 0 0,00% 0 0,00% 0 0.00% 0 0,00% 0 0,00%

 مجموع اإلEرادات املالية 1281 9,81% 476 1 11,34% 1796 10.75% 2544 14,27% 3892 22,33%

 اعباء مالية صاف�ة 0 0,00% 19 0,14% 33 0.20% 79 0,44% 0 0,00%

 مجموع األعباء املالية 0 0,00% 19 0,14% 33 0.20% 79 0,44% 0 0,00%

 النi�jة املالية 1281 9,81% 457 1 11,20% 1763 10.55% 2465 13,82% 3893 22,33%

 األر.ح العادية األخرى 277 2,12% 332 2,55% 274 1.64% 304 1,71% 314 1,80%

 اخلساpر العادية األخرى 48 0,37% 25 0,19% 1 0.01% 134 0,75% 245 1,41%

67,03% 11683 63,45% 11311 57.51% 9610 47,83% 6222 46,32% 6050 
نi�jة األuشطة العادية قtل اjsساب 

 األداءات
 اسرتJاع اvصصات 0 0,00% 0 0,00% 0 0.00% 0 0,00% 0 0,00%

 مجموع اإلEرادات الغري العادية 0 0,00% 0 0,00% 0 0.00% 0 0,00% 0 0,00%

 مجموع األعباء الغري العادية 0 0,00% 0 0,00% 0 0.00% 0 0,00% 0 0,00%

 النi�jة الغري wادية 0 0,00% 0 0,00% 0 0.00% 0 0,00% 0 0,00%

 األداءات wىل األر.ح 2173 16,64% 2241 17,23% 3391 20.30% 4208 23,60% 4271 24,50%

42,53% 7412 39,85% 7103 37.21% 6218 30,60% 3981 29,68% 3877 
ن'ـيiة األنـشطة العادية بعد إjsساب 

 اآلداءات wىل األر.ح
 العنارص الطارئة 0 0,00% 505 3,88% 0 0.00% 0 0,00% 0 0,00%

 الن'ـيiة الصافـية |لس�ـة احملاس5ب�ـة 3877 29,68% 3476 26,72% 6218 37.21% 7103 39,85% 7412 42,53%

 



      2019الس�ـوي لس�ـة  التقريـر  - شـركة ال�ـقل بواسطـة األ�ب�ـب
  

- 67 -   

 

  ـراتــّور املؤشـــتطـ
  املق$اي�$س

  
  
 

2019 2018 2017 2016 2015 

  مقاي2س ذات صبغة اق,صادية 

  القمية املضافة / اإلنتاج 93,65% 94,94% 95,07% 94,31% 93,67%

  املبارشون (EFينار)  اإلنتاج / Bدد األعوان 754 109 132 113 192 149 764 157 455 158

  (EFينار)القمية املضافة / Bدد األعوان املبارشون  783 102 413 107 832 141 786 148 425 148

  مقاي2س ذات صبغة مالية 

  األموال اEامئة / األصول الثابتة الصاف�ة 3,06 3,59 4,46 5,36 6,09

  األموال املتداوO / األصول اجلارية 2,76 3,38 3,62 3,60 2,71

  األموال اPاتية / األموال اEامئة 95,79% 95,00% 94,47% 93,93% 93,37%

  اإلسVهتالاكت / األصول الثابتة اخلام 73,54% 76,84% 79,60% 81,57% 82,78%

  األصول اجلارية / ديون قصرية املدى 1,43 1,40 1,46 1,29 1,55

  األموال املتوفرة / ديون قصرية املدى 3,51 4,34 4,84 4,35 3,65

  األموال اPاتية / مجموع األصول 82,45% 82,97% 82,77% 80,24% 78,15%

  مقاي2س املردودية 

45,28% 49,63% 50,15% 37,57% 38,29% 
ن^�bة aسVتغالل ق`ل ا_^ساب األعباء املالية / 

  املداخ�ل

45,28% 49,18% 49,93% 37,41% 38,28% 
ن^�bة aسVتغالل بعد ا_^ساب األعباء املالية / 

  املداخ�ل
  الن^�bة الصاف�ة / املداخ�ل 32,69% 29,29% 41,18% 40,64% 43,46%

  الن^�bة الصاف�ة / األموال اPاتية 11,17% 9,79% 16,05% 16,83% 16,41%

  األصولالن^�bة الصاف�ة / مجموع  9,21% 8,12% 13,29% 13,51% 12,82%

  
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ةةــــات مختلفات مختلفــــمعلوممعلوم

 



     2019السنـوي لسنـة  التقريـر  - شـركة النـقل بواسطـة الأانبيـب

 

- 69 -  

 

 مـعلومــات خمـتلفــة

 

الأخرية:     .1 الس نوات  السهم املوزع من طرف سوترابيل خالل الثالث  لرحب عىل   ا

 

 

 
 

العامة .1 اجللسات  يف   :رشوط املشاركة والمتثيل 
 

للحضور ابجللسة العامة أأو لتعيني من ميثـّلهم، جيب 

أأايم  8الّّشكة عىل ماليك الأسهم أأن يكونوا مرّّسني بدفاتر 

 لسة.عىل الأقل من اترخي اجل

اغب يف تعيني وكيل هل حبضور عىل العضو الرّ 

يداع التّوكيل ابلّّشكة اجل أأيـّام عىل الأقل قبل  3لسة ا 

الّ انّه ميكناترخي اجل جمللس اال دارة اختصار هذه  لسة. ا 

 الآجال وقبول اال يداع بعد التارخي احملّدد هل.

دارة رشوط  .2 ا  تعيني وتعويض أأعضاء جملس 

الأانبيب:  رشكة النقل بواسطة 
 

دارة يرتكّب من ثالثة  يدير الّشكة جملس ا 

ثين عّش عضوا عىل الأكرث، يعنّي  أأعضاء عىل الأقّل وا 

تتوفّر فهيم رشوط من طرف اجللسة العامة وجيب أأن 

 الأهليّة ويمتتّعون حبقوقهم املدنيّة.

 

 

 

 

وال يشرتط يف عضو جملس اال دارة أأن يكون 

 مساهام.

وجيوز لذلوات املعنويّة همام اكن شلكها، أأن تكون 

عضوا مبجلس اال دارة وجيب علهيا أأن تعنّي مبناس بة 

تسميهتا، ممثاّل دامئا خيضع لنفس الّشوط والالزتامات 

ل نفس املسؤوليّات املدنيّة واجلزائيّة كام لو اكن و يتحمّ 

دارة بصفته الشخصيّة مع بقا ء اذلات عضو جملس ا 

 وةل ابلتضامن معه.املعنويّة املعنّي لها مسؤ 

ذا فقد ممثّل اذلات املعنويّة صفته لأّي سبب  وا 

اكن، فا ّن تكل اذلات املعنويّة مطالبة يف نفس الوقت 

احمللّية عات العموميّة امجلومتثّل ادلوةل وا .بتعويضه

دارة الّشكة  آت العموميّة يف جملس ا  واملؤّسسات واملنشآ

 .طبقا ملقتضيات التّشيع اجلاري به العمل

2016 2017 2018 

 ابدلينار

النس بة من 

القمية 

 الاّسية

ابملائة من 

سعر 

دراج  اال 

 ابدلينار

من  النس بة

القمية 

 الاّسية

ابملائة من 

سعر 

دراج  اال 

 ابدلينار

النس بة من 

القمية 

 الاّسية

ابملائة من 

سعر 

دراج  اال 

0,650 13 % 5,2% 0,800 16% 6,4% 0,950 19% 7,6% 
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ال  يعنّي أأعضاء جملس اال دارة ملّدة ثالث س نوات ا 

ىل غاية  دارة يبارشون معلهم ا  أأّن أأعضاء أأّول جملس ا 

الس نة  اجللسة العامة العاديّة اليت تصادق عىل حساابت

 احملاسبيّة اخلامسة واليت جتّدد اجمللس لكّيا.

ال دارة اميكن جتديد عضويّة لّك عضو يف جملس 

 بعد انهتاء مّدة عضويّته.

يبدأأ مفعول التسمية مبجلس اال دارة مبجّرد قبول 

العضويّة به وعند الاقتضاء من اترخي حضور أأّول 

 اجامتعاته.

 

الأسايس  .3 القانون   :للّشكةتوزيع املرابيح حسب 

 

تتكّون الأرابح القابةل للتوزيع من النتيجة 

ضافة النتاجئ املؤّجةل من الس نوات  احملاسبيّة الصافية بعد ا 

 احملاسبيّة السابقة أأو طرهحا.

 : النحو التايلعىل وتقّسم املرابيح 

 ( من الرحب  %5) نس بة تساوي مخسة يف املائة

 ر بعنوان احتياطات قانونيّة،عىل النحو املذكو 

الّ  ذا  ا  أأّن هذا اخلصم يصبح غري واجب قانونيّا ا 

 بلغ الاحتياطي القانوين عّش رأأس املال 

  الاحتياطي اذلي نّصت عليه النصوص

 التّشيعيّة اخلاصة يف حدود النسب املبيّنة هبا.

  ختصم اجللسة العامة ابقرتاح من جملس اال دارة

 عىل الأرابح الصافية املتبقّية، املبالغ الرضوريّة

ّما اك عامة أأو خاصة أأو  حتياطاتاليت تودع ا 

 .لتآأجيلها من جديد عىل نشاط الس نة القادمة

س ناد أأسهم متتّع  هالك رأأس املال يقع ا  ذا مّت ا  وا 

ختّول ملالكهيا المتتّع بلّك احلقوق املرتبطة ابلأسهم اليت مل 

هالكها هنائيّا ابلنس بة لتوزيع الأرابح ولأصول  يطرح ا 

 صويت ابجللسات العامة.الّشكة وحلّق الت

وتدفع املرابيح يف الفرتات و الأماكن اليت حيّددها 

 جملس اال دارة .

وتسقط ادلعوى املتعلّقة ابلأرابح اليت يتخلّف  

صاحهبا عن املطالبة هبا مبرور مخس س نوات من اترخي 

 انعقاد اجللسة العامة اليت قّررت التوزيع.
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ية  .4 ا ىل غ ا  الّشكة  اهامت  3مس يسمرب  1 د

2 0 1 9: 

 

ة لّشك  ا
د  عد

م سه  الا

لقمية اال ّسيّة  ا

م  للسه

ب  ا حبس

ر ا ين  ادل

ة  مجلليّ لقمية ا ا

ب  ا حبس

ر ا ين  ادل

 1.470 10 147 الّشكة الوطنيّة لتوزيع البرتول

قتصاديّة جبرجيس نشطة اال   60.000 100 600 فضاء الأ

رشكة جعيل للترّصف واخلدمات 

 البرتوليّة
30 100 3.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملس ندة من  .5 ملفعول وا ا السارية  لتفاويض  ا

: ارة اال د س  امة جملل لع ا مجلعيّة   ا

 

من العقد التآأسييس  19طبقا ملقتضيات الفصل 

 جوان 14العامة العاديّة املنعقدة بتارخي  اجللسة ترّخص

صدار  2019 ، جمللس اال دارة وملّدة س نة واحدة يف ا 

جاميل أأو عىل عّدة أأقساط  مس الّشكة، قرض رقاعي ا  اب 

 30.000.000مليون دينار ) 30وذكل يف حدود 

صداره وخصائصه.  دينار( وحتديد كيفيّة ا 

العامة  اجللسةوتنهتيي صلوحيّة هذا الرتخيص ابنعقاد 

امئ املاليّة لس نة العاديّة اليت ستتوىّل املصادقة عىل القو 

2019. 
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الأخرية .6 لثالث س نوات  ا ل  ا خال يعه يت مّت توز ل ا رابيح  مل ا اتيّة و  ذل ا ل  الأموا  :جدول تطّور 

ع
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ا
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ا
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ة  
ص
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طا
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حت
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ا

إل
ي 
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 ا
ة 
عا

ّة  
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ذا
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ل 

وا
ألم

)ا

ى(
ر
خ
أل
ا

 

ية
ائ
ثن
ست

 ا
ت
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يا
حت

ا
 

ت 
طا

يا
حت

ا

ق 
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ص
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ي
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ا

 

يّة
ون

ان
 ق
ت
طا

يا
حت

ا
 

ل 
ما
ال
س 

رأ

ي
ع
ما
جت

ال
ا

 

 

34697424 3876942 0 8565069 139510 160205 757521 1873872 19324305 
ني  ح رصدة ا ىل   3مجموع الأ 1/1 2/2 0 1 5  

ص لتخصي ا ل   قب

0 -3876942 374018 2994365 
  

450000 58559 
 

ة  م ا لع ا ة  جللس ا رار  ق د  بع النتاجئ  ص  ختصي

خي  ار بت ة  دي ا لع 2ا 6/0 5/2 0 1 6 

-2318917 
  

-2318917 
     

 املرابيح املوزعة

32378507 0 374018 9240517 139510 160205 1207521 1932431 19324305 
حني  رصدة ا ىل   بعد   31/12/2015مجموع الأ

ص لتخصي  ا

3475886 3475886 
       

 2016نتاجئ الس نة احملاسبية 

-344968 
     

-344968 
  

 اس تعامالت

0 
 

-374018 -121477 
    

 الرتفيع يف رأأس املال 495495

35509425 3475886 0 9119040 139510 160205 862553 1932431 19819800 
ني  ح رصدة ا ىل   3مجموع الأ 1/1 2/2 0 1 6  

ص لتخصي ا ل   قب

0 -3475886 331934 2644402 
  

450000 49550 
 

ة  م ا لع ا ة  جللس ا رار  ق د  بع النتاجئ  ص  ختصي

خي  ار بت ة  دي ا لع 2ا 5/0 5/2 0 1 7 

-2576574 
  

-2576574 
     

 املرابيح املوزعة

32932851 0 331934 9186868 139510 160205 1312553 1981981 19819800 
حني  رصدة ا ىل   بعد   31/12/2016مجموع الأ

ص لتخصي  ا

6218419 6218419 
       

 2017نتاجئ الس نة احملاسبية 

-413392 
     

-413392 
  

 اس تعامالت

0 
 

-331934 -21991 
    

 الرتفيع يف رأأس املال 353925

38737878 6218419 0 9164877 139510 160205 899161 1981981 20173725 
ني  ح رصدة ا ىل   3مجموع الأ 1/1 2/2 0 1 7  

ص لتخصي ا ل   قب

0 -6218419 493784 5189242 
  

500000 35393 
 

ة  م ا لع ا ة  جللس ا رار  ق د  بع النتاجئ  ص  ختصي

خي  ار بت ة  دي ا لع 1ا 5/0 5/2 0 1 8 

-3227796 
  

-3227796 
     

 املرابيح املوزعة

35510082 0 493784 11126323 139510 160205 1399161 2017374 20173725 
حني  رصدة ا ىل   بعد   31/12/2017مجموع الأ

ص لتخصي  ا

7103434 7103434 
       

 2018نتاجئ الس نة احملاسبية 

-410245 
     

-410245 
  

 اس تعامالت

0 0 -493784 -23491 
    

 الرتفيع يف رأأس املال 517275

42203271 7103434 0 11102832 139510 160205 988916 2017374 20691000 
ني  ح رصدة ا ىل   3مجموع الأ 1/1 2/2 0 1 8  

ل  صقب لتخصي  ا

0 -7103434 0 6501707 
  

550000 51727 
 

ة  م ا لع ا ة  جللس ا رار  ق د  بع النتاجئ  ص  ختصي

خي  ار بت ة  دي ا لع 1ا 4/0 6/2 0 1 9 

-3931290 
  

-3931290 
     

 املرابيح املوزعة

38271981 0 0 13673249 139510 160205 1538916 2069101 20691000 
حني  رصدة ا ىل   بعد   31/12/2018مجموع الأ

ص لتخصي  ا
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رىا .7 أأخ يف رشاكت  هتم  اهام ارة ومس اال د س  ء جمل ا عض أأ ا  ارسه يت مي ل ا رئيس ية  ل ا نشطة  ائف والأ  :لوظ

 

ارة اال د س  رئيس يةا عضو جمل ل ا نشطة  ائف والأ  لوظ
يف رشاكت  اهامت  ملس ا

رى  أأخ

 ال يشء رئيس مدير عام رشكة النقل بواسطة الأانبيب الس يد رضا حالب

 بسمة لوكيلالس يدة 

  ابال دارة العامة للمساهامت بوزارة املاليّةمديرة 

  دارة الّشكة الوطنيّة لتوزيع مترّصفة مبجلس ا 

 البرتول 

 عن وزارة املالية يف اللجنة ادلاخلية ملراقبة  ممثةل

صفقات رشكة اخلطوط التونس ية ابلنس بة 

 للصفقات ذات اال جراءات اخلصوصية

 ال يشء

 ال يشء لّشكة التونس يّة لصناعات التكريراب ةمركزي ةمدير   احملوايشفاختة  ةالس يد

 ال يشء مدير اال نتاج ابلّشكة التونس يّة لصناعات التكرير  الس يد عيّاد مبارك حالّب

 الس يدة مليكة معري
  ملكّفة مبآأموريّة بديوان وزير الصناعة واملؤسسات

 الصغرى واملتوسطة
 ال يشء

يناس رشعيب  الس يدة ا 
 للمحروقات/ وزارة  رئيسة مصلحة ابال دارة العامة

 الطاقة واملنامج والطاقات املتجّددة
 ال يشء

نشطة البرتوليّة  الس يد خادل البايج طار ابملؤّسسة التونس يّة للأ  ال يشء ا 

نشطة البرتوليّة مدير مايل  فيصل عبيدالس يد   ابملؤّسسة التونس يّة للأ
حساب ادخار يف 

 الأسهم

الس يد محمد الهادي 

 الّشيف
  ال يشء الوطنيّة لتوزيع البرتولمدير ابلّشكة 

دريس  الس يد هشام ا 

 

 رئيس مدير عام رشاكت مرحبا 

 دارة ببنك تونس العريب ادلويل  عضو جملس ا 

  رئيس مدير عام رشكةSICAF السالمة 

 

 

 ALKIMIA 

 ICF 

 CNP 
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دريس  الس يدة عزيزة ا 

  مديرة عامة مساعدة يف مجمع مرحبا )نزل مرحبا

 سامل(

  وكيةل رشكةL’orchidée (Gestion 

 commerciale) 

 ال يشء

 أأمحد نعمي الكشوالس يد 

 أأس تاذ جامعي متقاعد 

  خبري عديل دلى احملامك يف احملاس بة واملالية

 والبورصة

 رشكة أأسواق امجلةل 

  ّسنت رشكة ا 

 قرطاج

 بنك اال ساكن 

  كة التونس ية الّش

 للبنك

 البنك التونيس 

 SOTUVER 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ْوكمةْوكمةالحَ الحَ معطيات حول معطيات حول 

  الداخليةالداخلية  الرقابةالرقابةوو
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  بة ا&ا%لية و احلْومكة قاالر 
  

م�ظومة �ب-ب رشكة النقل بواسطة األ ركّزت

حومكة ورقابة دا%ليّة شام6 وقاب6 5لتحسني املس1متر 

الGرشيعات اليت ّمت س1ّهنا يف ا@ال ىش مع صلهبا ت9

املرجعية معايري احلومكة الرش1يدة وLخلصوص مهنا "و 

اليّا لتعزVز اليت متثّل إطارا مR الوطنية 5لحومكة"

الزناهة واأل%الق�ّات املهنيّة يف س1ياقات مWعّددة مRل 

ركّزت الرشكة . ويف هذا الس^�ل الوقاية من الفساد

fس1يري م�ظومة  eّمةلها  تcدد من الوbدات عهد

  .حومكة ورقابة دا%ليّة �جعة

  :Lألساسنظومة امل هذه وfشمل 

 %ليّة احلومكة : -1

 2019لس1نة ة %لية احلومكحيض تقرVر lشاط 

 2020اخلليّة بعنوان س1نة ومرشوع pر�مج معل 

ومتثّلت أعامل اخلليّة %الل  مبصادقة جملس اإلدارة.

  يف : 2019س1نة 

I.  ر م�ظومة الزناهة و{كر}س احلومكةVتطو

 :من %الل  الرش1يدة

تطبيق مقWضيات {رت-ب هيئة السوق مWابعة  ) أ

 املاليّة املتعلّق مباكحفة إ%الالت السوق، 

 46القانون cدد  تطبيق مقWضياتة مWابع ) ب

املتعلّق Lلترصحي Lملاكسب  2018لس1نة 

واملصاحل ومباكحفة اإل�راء �ري املرشوع 

 وتضارب املصاحل، 

مWابعة تطبيق الرشكة ملقWضيات األمر  ) ت

واملتعلّق  2019لس1نة  54احلكويم cدد 

بضبط آليّات ومعايري حتديد املس1تف�د 

 احلق�قي، 

 مWّرصف �ديد مب�لس مWابعة معليّة تعيني ) ث

اإلدارة ممثّال عن صغار املسامهني وذ� 

cىل إ�ر إ£هتاء املّدة النيابيّة الثانية 5لمتّرصف 

ا§ي ّمت إنت¦ابه من طرف صغار املسامهني 

 . 2013%الل س1نة 

مو»ªبة اإلجc9ات والندوات املنظمة من  ) ج

طرف رئاسة احلكومة حول إصالح وحومكة 

داء الرأي يف مرشوع وإب امل¯شآت العموم�ّة

التنق�±ات املربمج إد%الها cىل القانون cدد 

املتعلّق Lملساهامت  1989لس1نة  9

 وامل¯شآت العموم�ّة،

مWابعة تطبيق الرشكة ملقWضيات القانون cدد  ) ح

واملتعلّق بتحسني م�اخ  2019 لس1نة 47

اإلسG¶ر والرتت-ب العام لبورصة توlس 

ن طرف لألوراق املاليّة املؤرش cليه م

حتيني العقد الرشوع يف و وزVر املاليّة الس1يد 

5لرشكة مبا ي9ىش مع مقWضيات  التأس-يس
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النصوص القانونيّة والرتتي^�ّة cىل أن fشهد 

هذه تنف�ذ مقWضيات  2020س1نة 

 النصوص، 

 2015مو»ªبة إجناز pر�مج إنتداLت س¯يت  ) خ

 .2016و

II.  رتام الرشكة لواجب اإلفصاح عن املعلومةbإ

 :من %الل ل الوصول إىل املعلومةfسهيو 
 

قWضيات قانون الرشكة مل  تطبيقمWابعة  ) أ

لس1نة  117الرشاكت الت�اريّة والقانون cدد 

املتعلّق بإcادة تنظمي السوق املاليّة  1994

معليّات ال¯رش التلقايئ  Wابعةمن %الل م 

 5لمعلومة،

 22تطبيق أحاكم القانون األسايس cدد  ) ب

يف النفاذ إىل  املتعلّق Lحلّق  2016لس1نة 

   ،املعلومة

مWابعة مطالب النفاذ إىل املعلومة الواردة cىل  ) ت

ح�ث ورد cىل الرشكة %الل س1نة  الرشكة

مطلب واbد ّمت الرّد cليه يف اآل�ال  2019

 ،القانونيّة

الق�ام Lإلجراءات القانونيّة املتعلّقة بتقدمي  ) ث

مطلب نفاذ الرشكة إىل معلومة مWوفّرة &ى 

الوادي ّمت الرّد cليه وتوفري بÈيّة bلق 

 املعلومة املطلوبة يف اآل�ال القانونيّة،  

وضع خطة معل لتكر}س حّق النفاذ إىل  ) ج

{متثّل يف وضع نظام �جع لتلقي  املعلومة

وضع  مطالب النفاذ إىل املعلومة والرد cلهيا و

 خمطط {كويين حول النفاذ إىل املعلومة.

 جملس اإلدارة : -2

 مخس 2019%الل س1نة دارة اإلجمتع جملس ا

هيلك املسؤول عن ال  جملس اإلدارة يعترب. هذا و مّرات

يقوم مبناس1بة  ح�ث رش1يدةإرساء سلوªيات احلْومكة ال

 Ðداث بّلك اج9ع وحبضور مراقب ا&وbدارسة أمه أ

 الفرتة السابقة cىل مس1توى سري املؤّسسة مبا يف ذ�

 يف هذه الس1نويّة، ويمتّ و  الوس1يطةالقوامئ املالية 

املناس1بة اس1تدcاء مراقب احلساLت حلضور اج9ع 

  جملس اإلدارة.

يقـوم جملـس إدارة الرشـكة  من �ح�ة أخرى

L&راسة ّمث املصادقة cـىل ّلك الصـفقات املربمـة بـني 

لــيت تــد%ل يف إطــار الصــفقات او الرشــكة ومزّودهيــا 

ــة.  ــادقالعموم�ّ ــام يص ــىل  ك c ــ1تغالل ــيت Øس مزيان-

يتــابع يف لك اجc9اتــه مــدى التقــّدم يف وØســG¶ر و 

. ويتــابع ا@لــس يف ّلك دورة مـــن اجنــاز املزيانيGــني

إجc9اتـــه مـــدى تقـــّدم هيـــÚلك الرشـــكة يف تطبيـــق 

توصــيات مراقــب احلســاLت املضــمنة بتقرVــر الرقابــة 

  ا&ا%ليّة. 
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كــام يطلــع جملــس اإلدارة بصــفة دوريـّـة cــىل 

  تقرVر ا5لّجنة ا&امئة 5لتدق�ق.

ـــس إدارة الرشـــكة ادر اإلشـــوجتـــ رة أن جمل

عـن مWّرصفا ممثال  2014م�ذ س1نة }شمل يف {رªي^Wه 

ــه مــن طــرفهم يف �لســة  صــغار املســامهني ّمت إنت¦اب

£هتـاء مدتـه النيابيـة الثانيـة، إوcىل إ�ر  .cاّمة إنت¦ابيّة

وضام� ملبدأ التداول من �ح�ة و{رس1ي¦ا ملبدأ دوريّة 

أخـرى  امهني من �ح�ـةالعضويّة يف متثيل صغار املس

ــام جملــس اإلدارة %ــالل ســ1نة  بإصــدار ، 2019  ق

دعوة لتقدمي الرتحشات إلنت¦اب مWّرصف �ديد ممثّل 

لصغار املسـامهني ملـّدة نيابيـة بثالثـة سـ1نوات ت¯هتـàي 

Lنعقــاد اجللســة العامــة العاديــة الــيت س1تصــادق cــىل 

. قاب6 5لت�ديد مرة واbـدة 2021القوامئ املاليّة لس1نة 

 2019يف شهر جـوان قام صغار املسامهني ا وقد هذ

إنت¦اب مWرصف �ديـد ب%الل �لسة cامة إنت¦ابية 

إجc9ات جملس اإلدارة املنعقدة مجيع حرض  هلمممثل 

  .إنطالقا من çرخي إنت¦ابه

 التنظمي ونظم اإلcالم واإلتصال: -3 

�ديد جراءات fس1تعد الرشكة إلرساء دليل إ

حلديثة وLخلصوص مهنا اطرق التّرصف يتالءم مع 

املوéة حنو إضفاء املزيد من الن�اcة واملردوديّة 

من طرف  ë (processus)تلف العمليّات املنجزة

ومع الهيلك التنظميي اجلديد ، وbدات الرشكة

وزارة و  جملس اإلدارةا§ي حيض مبوافقة 5لرشكة 

وبلغ مر6b  احملمكة اإلداريةو  وزارة املاليةو  اإلرشاف

  األمر اخلاص Lملصادقة cليه. إصدار 

%ارطة من �ح�ة أخرى fس1تعّد الرشكة لوضع 

املنجزة  خماطر تبّني متوضع اëاطر املرتبطة Lلعمليّات

وضع واح9ليّة bدوøا وتأثريها cىل الرشكة مع 

، ومن املتوقع أن تقوم الرشكة اسرتاتيجيّة ملواéهتا

بإصدار طلب عروض يف  2020 %الل س1نة

  الغرض.

شــهدت فقــد ، نظــم اإلcــالمصــعيد أّمــا cــىل 

ـــة وضـــع  2019ســـ1نة  ـــدVري إجنـــاز eم خمطـــط م

لإلcالم�ـــة هيـــدف اىل حتديـــد س1ياســـات الرشـــكة 

وطريقـــة fســـ1يري مشـــاريعها Øســـرتاتيجية يف جمـــال 

cØالم�ـــة cـــىل مـــدى امخلســـة ســـ1نوات القادمـــة 

إىل هّمــة هــذه امل أفظــت نتــاجئ وقــد  ).2019-2023(

ــين  ـف التق ــة 5لترصـ ــة املندجم ــد التطبيق رضورة جتدي

ªبــة والت�ــاري واملــايل واإلداري واحملاســ1يب وذ� ملو»

الســـالمة عنرصـــ  تطـــور lشـــاط الرشـــكة وإضـــفاء

املعلوماتية cلهيا ح�ث أن التطبيقة احلالية مل تعد تفـي 
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Lحلا�ة وهو ما أكدتـه معليـة التـدق�ق Øج�اريـة يف 

  .األنظمة اإلcالم�ة

الرشكة سعهيا لتحق�ق مسـ1توى أدىن  وتواصل

من املعامالت Lإلع9د cـىل الوسـائل الورق�ّـة وذ� 

مــن %ــالل اإلســ1تعامل األقىصــ لوســائل املعــامالت 

الرمقيّة cىل غـرار املنظومـة اإل�كرتونيّـة 5لتّرصـف يف 

لـــول الرمقيـــة يف املعـــامالت احلاعـــ9د املراســـالت و 

روج رخــص اخلــيف ولترصــف يف العطــل اكا&ا%ليــة 

اخلارج�ـة 
رصـف  املعامالتة و الرسائل ا&ا%ليّ  ويف

 TUNEPSم�ظومة و التحويالت البنك�ة و  الرواتب

  .ارحي اجلبائية وØنتداLتالتصو 

البطاقــات اإل�كرتونيّــة cــىل كــام تعمتــد الرشــكة 

« AGILIS » لوقودL عوضا عن الوصوالت  5لزتّود 

ومـن س1هتالك إلاملتابعة احلي¯�ّة لالورق�ّة مما ميكهنا من 

ضــامن ســالمة وشــفاف�ّة معليّــات {زويــد اســطول 

  س1ياراهتا Lلوقود.

بغرض إلغـاء التعـامالت cىل صعيد آخر و و 

وتأمني سـالمة املعـامالت املاليّـة النقديّة مع األعوان 

ــة بب اأعواهنــ مجيــعت الرشــكة مــدّ  معهــم طاقــات بنك�ّ

« Salary » دد مـن املعـامالت ّمت إع9دها إلc جناز

Gسـ1بقات مبناسـ1بة األعيـاد ا&ي¯�ّـة cىل غرار ال ليّة املا

ــد اإلحضــى  ــة عي ــ1يّة وهب ــة املدرس واســرت�اع واملن±

  .تنقّلال عالج ومصاريف المصاريف 

نفWـاح cــىل مــن Øزيـد حتق�ــق املويف إطـار 

الهـاتف fس1تعد الرشـكة إلرسـاء م�ظومـة العامل الرمقي 

  . IP االرمقي cرب {ك�ولوج�

 ار!:التدق�ق ا&ا%يل واخل -4

 التدق�ق ا&ا%يل: - أ

بتعزVز  2019قام جملس إدارة الرشكة %الل س1نة 

ه لتتضّمن أربعة ا5لجنة ا&امئة 5لتدق�ق املن^Rقة عن{رªيبة 

مWرصفني Lإلضافة ملراقب ا&وÐ. وقد عقدت ا5لجنة 

إجc9ات دوريّة، ّمت %اللها التدق�ق يف ا&امئة 5لتدق�ق 

cىل جملس اإلدارة Lإلضافة  القوامئ املاليّة ق�ل عرضها

إىل مWابعة مدى تقّدم الرشكة يف تدارك النقائص 

الواردة بتقرVر توصيات مراقب احلساLت ومب±ارض 

  �لسات ا5لجنة ا&امئة 5لتدق�ق.

وbدة التدق�ق  lشاط متثّلمن �ح�ة أخرى 

تطّرقت eّمات يف إجناز  2019%الل س1نة ا&ا%يل 

ن lشاط الرشكة، �انبني التقين واإلداري م5ل

وأفضت يف هناVهتا إىل إcداد تقارVر موéّة إىل اإلدارة 

 ، تقّدم lس¦ة مهنا إىل ا5لجنة ا&امئة 5لتدق�ق،العامة

fش1متل cىل وصف لسري املهّمات واإل%الالت إن 
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وقد أجرت وbدة التدق�ق ا&ا%يل Lلرشكة  و�دت.

  مشلت: ةeمّ  10مجموع  2019%الل س1نة 

بعنوان س1نة جلرد الس1نوية مWابعة معليات ا )1

2018، 

 ،التدق�ق يف السالمة الصناعية )2

 ،التدق�ق يف اس1تعامل س1ياريت مصل±ة )3

الترصف يف النفاذ إىل حمطيت رادس  )4

 ،وبزنرت

 ،التدق�ق يف أشغال قرب مسار األنبوب )5

التدق�ق يف ملفات اإلنتداLت 5لفرتة املمتدة  )6

وامللفات املهنية  2010و  2007بني س¯يت 

 ،هبا املتص6

 ،التدق�ق يف الترصف يف الوسائل العامة )7

 ،2019التدق�ق يف التنقل لشهر جويلية  )8

 ،التدق�ق يف أعامل تبني اخلليط واcادة خضه )9

إجراء اجلرد املفاجئ خلزينة املقر Øج9عي  )10

 .وحمطة رادس ولوصوالت املطعم

 التدق�ق اخلار!: - ب

 14شهدت اجللسة العامة العادية املنعقدة يف 

املصادقة cىل تعيني مراقب حساLت  2019 جوان

مراقب  . وقام2021و 2020و 52019لفرتة 

احلساLت يف إطار املهام املولكة ( بتدق�ق شامل 

ëتلف جوانب ال¯شاط التقين واإلداري واملايل 

واحملاس1يب والتنظميي صلب الرشكة ومدى إbرتام 

خمتلف هيÚلك الرشكة &ليل اإلجراءات و5لنصوص 

 cىل إ�ر إ£هتاء eّمته تقرVرا أcدّ ونيّة والرتتي^�ّة. و القان

تضّمن توصياته وéه إىل أعضاء جملس اإلدارة 

 ويقوم جملس اإلدارة حسب أولوVّهتا. مصنفة 

مبناس1بة إنعقاد ّلك دورة ومضن نقطة قاّرة جبدول 

أعام( مWابعة  مدى تقّدم الرشكة يف إجناز 

  تقرVر.ذا ال التوصيات الواردة هب

ام تقوم ا5لّجنة ا&امئة 5لتدق�ق من �ا£هبا مبتابعة ك

مدى تقّدم الرشكة يف تدارك النقائص الواردة بتقرVر 

  توصيات مراقب احلساLت.

س1نة الرشكة %الل شهدت  من �ح�ة أخرى

وbدة املراق�ة الوطنية واألحباث  إجناز 2019

 02من إمWدت  ج�ائيّة معّمقة مراجعةهّمة مل اجلبائية 

مشلت و  2019د}سمرب  26إىل  2019ية جويل 

. 2018و 2017و 2016و 2015س1نوات 

 2019د}سمرب  27وتوصلت الرشكة يف çرخي 

بتقرVر تضّمن نتاجئ املهمة الرقابية اليت أفظت إىل 

 250.172مطالبة الرشكة بدفع آداءات بقمية 
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دينار. وقامت الرشكة يف اآل�ال القانونيّة 

اجلبائية وتقدمي  Lإلcرتاض cىل نتاجئ املراجعة

وس1تقوم جبميع  موقفها،املؤيدات اليت تف�د حصة 

اإلجراءات الرضوريّة È5فاع عن موقفها أمام 

وحفاضا cىل هذا  داءات.مصاحل اإلدارة العامة لآل

شفاف�ة القوامئ املالية ومصداق�هتا وجتن-هبا التحفظات 

تخصيص ب  2019فقد قامت الرشكة بعنوان س1نة 

املطالب به من طرف مل املبلغ اكمّدخرات بقمية 

   .مصاحل اإلدارة العامة لآلداءات

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
  

  
  

  القوائم الماليّة القوائم الماليّة 
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   القوامئ املاليّة مقّدم�ة

  

.I  :3ىل مس+توى إ/رادات ,س+تغالل  

   3ىل مس+توى مداخ�ل النقل: - 1

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  3ىل إHر : 2018مقارنة مبداخ�ل  س+نة  (%2,43-)دينار ألف  425 مجموع مداخ�ل النقل  بـ إخنفاض 

إخنفاض مداخ�ل النّقل ألنبوب بزنرت رادس بـ 
  3ىل إHر  (%2,18-)ألف دينار  353

مداخ�ل النقل 3رب أنبوب وقود إخنفاض يف 
 3ىل إHر )%5,52-الف دينار ( 72الطاQرات بـ 

إخنفاض اTمكيّات 
 U7,04 بـاملنقو% 

واYي نتج عنه 
إخنفاض يف 

 1,098املداخ�ل بـ
  مليون دينار

الرتف�ع يف مقابل 
بداية تعريفات النقل 

دcسمرب  23 من
  5%بـ 2018

واYي نتج عنه 
داخ�ل املارتفاع يف 

 ألف دينار  744 بـ

اTمكيّات  إخنفاض
 %9,41املنقوU بـ 

واYي نتج عنه 
 يف إخنفاض

 123داخ�ل بـ امل
 ألف 

الرتف�ع يف مقابل 
 6تعريفة النقل بـ%

أكتوeر انطالقا من 
واYي نتج  2018

يف  عنه إرتفاع
مداخ�ل النقل بـ 

 ألف دينار  51



 2019و 2018و 2017 س+نوات بعنوان املس+ندة األجور يف jلزhدات يفّرس •
  انتداب إىل jإلضافة اإلجrعيّة واألطراف احلكومة بني املربمة لالتفقات طبقا

 إطار/ن مغادرة مقابل 2018 أكتوeر شهر من بداية wس+يري أعوان 8و إطار/ن
 شهر يف إطار ووفاة 2019 نومفرب غرة يف التقا3د سن بلوغهم إHر 3ىل zلرشكة
  .2019 ف�فري

إرتفاع أعباء األعوان ب~س+بة 
دينار . أ 336بـ 

(+6,81%)

: بـ بـاألساس يفّرس •
دينار، .أ 250 مببلغ اجلبائية املراجعة بعنوان مدخرات ختصيص•
دينار، .أ 142 بـ اخرى �ارية أصول يف اإلخنفاض ملدخرات خمصصات إرتفاع•
  بـ الزنا3ات و اإلرتفاق حق إس+هتالاكت ملدخرات خمصصات إخنفاض مقابل•

دينار ألف 150

ارتفاع خمصصات املدخرات 
(%39+)دينار . أ 219بـ 

د يف .م 9,151مقابل  2019د يف س+نة .م 9,707لتبلغ  (%6,08+)ألف دينار  556ارتفاع مجموع أعباء ,س+تغالل بـ 
2018س+نة 

 م.د 17,430 .دأ 376 م.د 17,054
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.III  اإلس+تغالل  ���ةن 3ىل مس+توى:  

  
  

  

  

.IV  ح : ن���ة3ىل مس+توىjاأل�شطة العاديّة ق�ل ا��ساب األداءات 3ىل األر  

مجموع إ/رادات 
 اإلس+تغالل

د.م 17,430

(-2,23%)

مجموع أعباء 
 ,س+تغالل

د  .م 9,707
(+6,08%)

 ن���ة اإلس+تغالل 

د.م 7,723

(-10,99%)

ن���ة اإلس+تغالل  
-)د  .م 7,723

10,99%)  

إ/رادات التوظيفات 

د .م 3,892
(+53,02%)

األرjح

اخلساQر العادية –
د .أ 68األخرى 

(-60%)

ن���ة األ�شطة العاديّة 
ق�ل ا��ساب األداءات 

د .م 11,683
(+3,29%)
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.V  الصاف�ة ن���ةال 3ىل مس+توى :  

مقارنة بن���ة األ�شطة  (%3,29+)دينار ألف  372 بـ ق�ل إ��ساب األداءات  رتفاع ن���ة األ�شطة العاديّةإ بإعتبار

  2018العاديّة لس+نة 

    2018مقارنة jألداءات 3ىل األرjح لس+نة  (%1,51+)ألف دينار  64 األداءات 3ىل األرjح بـ رتفاع إبإعتبار 

مليون دينار يف  7,103مليون دينار مقابل ن���ة صاف�ة بلغت  7,412ما قميته  2019بلغت الن���ة الصاف�ة لس+نة 

   %4,35+ما يقابل   ألف دينار 309أي يف إرتفاع بـ  2018موىف س+نة 



      2019الس�ـوي لس�ـة  التقريـر  - شـركة ال�ـقل بواسطـة األ�ب�ـب
  

- 87 -   

 

 املــــــــوازن�ة 
 (01ينار)د,سمرب  31س)نة حماس$�ة خمتومة يف

 ال:سم�ـــــــــة إيضا7ات 2019 2018 الفارق

 األصـــــــــول    
 األصول الغري <اري=ة    
 األصول الثابAـــــة    

 األصول الثابتة الغري املاديـة  638 321 508 316 130 5
 تطرح Lس)هتالاكت واملدخرات  082 318 927 306 155 11
-6 025 9 581 3 556   

 األصول الثابتة املاديـة  603 779 45 425 113 45 178 666
 تطرح Lس)هتالاكت واملدخـــرات  861 843 37 084 748 36 777 095 1
-429 599 8 365 341 7 935 742 1-4  
 األصول املال��ة  501 848 865 012 1 364 164-

 تطرح املدخـرات  183 19 605 16 2578
-166 942 996 260 829 318 2-4  
�ة  616 768 8 182 371 9 566 602-Aمجموع األصول الثاب 

 أصـول غ�ـر <اريـة أخــرى  0 0 0
 مجمـوع األصـول Vري اجلاريـة  616 768 8 182 371 9 566 602-

 األصـول اجلاريـــــــــة    0
 اXزون�ات  353 156 158 645 805 488-

املدخرات تطرح  651 8 651 8 0  
-488 805 636 507 147 702 3-4  
 احلرفاء واحلسا1ت املتّص] هبم  520 844 12 268 697 8 252 147 4

 تطرح املّدخرات  0 0 0
4 147 252 8 697 268 12 844 520 4-4  
 أصول <ارية أخرى  631 166 2 075 863 556 303 1
 تطرح املّدخرات  513 538 877 321 636 216

1 086 920 541 198 1 628 118 5-4  
 توظيفات وأصول مالية أخرى 6-4 602 135 33 699 252 32 903 882
 الس)يوd وما يعادل الس)يولــــــة 7-4 049 289 1 889 096 1 160 192

 مجمــوع األصول اجلاري=ة  991 044 49 561 224 43 430 820 5
ع األصـــــــولمجمــو   607 813 57 743 595 52 864 217 5  
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 املــــــــوازن�ة 
 

  ينار)(01د,سمرب  31س)نة حماس$�ة خمتومة يف

 ال:سم�ـــــــــة إيضا7ات 2019 2018 الفارق

    
 األموال اgاتيّة واخلصـوم

 

 األموال اgات�ّــــــــــــة    

 رأس امل�ال Lجjعي  000 691 20 000 691 20 0
 LحAياطات  479 263 3 494 166 3 985 96

 األموال اgاتيّة األخــــرى  510 139 510 139 0
 النتائــج املؤّ<لــــــــــة  251 673 13 833 102 11 418 570 2

2 667 403 35 099 837 37 767 240 
 
 

الس)نة ن:�vة  مجموع األموال اgاتيّة قtل ا7:ساب
 احملاس$�ة

 حساب }اص 1إلس:xر    
 ن:�جـة الس)نة احملاس)ب��ة بعد اإلس:xر  342 412 7 434 103 7 908 308
 ن:�جـــــة الس�=ة احملاس)ب�ـــــــة  342 412 7 434 103 7 908 308

 مجمــــوع األمـوال اgاتية قtـل التخص�ـــص 8-4 582 179 45 271 203 42 311 976 2

 اخلصــــــــــــــوم    

 اخلصـوم غ�ـر اجلاري=ة      

 مدخــــــرات 9-4 759 205 3 730 727 2 029 478
 مجموع اخلصـوم غ�ـر اجلاري=ة  759 205 3 730 727 2 029 478

 اخلصـــوم اجلاريــــــة     

 املزودون واحلسا1ت املتص] هبم 10-4 424 868 665 954 241 86-
ريـة األخــــــرىاخلصـوم اجلا 11-4 842 559 8 077 710 6 765 849 1  

     

 مجمــوع اخلصـــوم اجلاريــــــــــة  266 428 9 742 664 7 524 763 1

 مجمـوع اخلصـوم  025 634 12 472 392 10 553 241 2

 مجمـــــوع األمـــوال اgات�ّ�ة واخلصـــوم  607 813 57 743 595 52 864 217 5
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  قائ#مة الن �اجئ
 

 
 (23ينار)د.سمرب  31س+نة حماس(�ة خمتومة يف

 

 ال=ســــــــــمية إيضا9ات 2019 2018 الفارق

 
  

 
 إBرادات Aس+تغالل

 مداخ�ل 1-5 467 054 17 695 479 17 228 425-

 إBرادات Aس+تغالل األخرى 2-5 604 375 609 347 995 27

-397 233 17 827 304 17 430 071 
 

 مجموع إيـــرادات Aس+تغالل

     
 

 أعباء Aس+تغالل

    
 

 تغيري خمزو�ت املنتوWات اليت سUمت Sسلميها

 مشرتaت ا`متوينات املس+هتلكة 3-5 365 103 1 449 014 1 916 88

 أعباء األعوان 4-5 748 267 5 041 932 4 707 335

-61 098 1 388 490 1 327 392 
5-5 

اكتخمصصات Aس+هتال  

 خمصصات املدخرات 655 779 917 560 738 218

 أعباء Aس+تغالل األخرى 6-5 235 229 1 428 255 1 193 26-

556 070 9 127 534 9 707 395 
 

 مجموع أعباء Aس ـغالل

-953 303 8 675 979 7 722 676 
 

 ن=�gة Aس �غالل

 أعباء مالية صاف�ة 7-5 405- 055 79 460 79-

 إBرادات التوظيفات 8-5 228 892 3 610 543 2 618 348 1

 األر3ح العادية األخرى 9-5 555 313 998 303 557 9

 اخلساnر العادية األخرى 10-5 379 245 521 133 858 111

372 474 11 311 011 11 683 485 
 

 ن=�gة األrشطة العادية قqل ا9=ساب األداءات

ات tىل األر3حاألداء  143 271 4 577 207 4 566 63  

308 908 7 103 434 7 412 342 
 

ن ـيgة األنـشطة العادية بعد إ9=ساب اآلداءات 
 tىل األر3ح

 العنارص الطارئة       

308 908 7 103 434 7 412 342 
 

 الن ـيgة الصافـية xلس�ـة احملاس+ب�ـة
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  جـدول التدفقـات ال�ـقديـة
  ()'ينار)

  د3سمرب 31 س/نة حماس-�ة خمتومة يف

 ال;سم�ــــــــــــــة إيضا8ات 2019 2018 الفارق

 
  

 
 التدفقات النقدية املتص? )الس/تغالل

308 908 7 103 434 7 412 342 
 

 الن;�جDة الصاف�ـــــــة
      

 
 JسوIت )لHسGـــــــة لــ :

277 157 1 829 890 2 107 047 
 

 *   Oس/هتالاكت واملدخرات
-195 657   -195 657 

 
 اسرتدادات مدخرات

-97 620   -97 620 
 

Oس/هتالاكتاسرتدادات   
 التعديالت احملاس-�ّة  595 9-  595 9-

      
 

 *   تغيريات :
9 270 -33 654 -24 384 

 
ا]زونDات                    -  

-2 202 005 -1 432 058 -3 634 063 
 

املس/تحق\ات                    -  
أصول أخرى                    - 1-6 095 022 1- 352 550- 743 471-  
 *   املزودون و ديون أخرى 2-6 985 730 1 851 900 1 866 169-

   
 

 *   زائد أو فائض القمية عن التفوي\ت

-2 551 151 8 818 111 6 266 960 
 

 التدفقات النقدية املتأتية من (ا]صصة لـ) أjشطة Oس/تغالل

    
 التدفقات النقدية املتّصلـة بأjشطـة اإلس;مثـــــار

4 328 -9 458 -5 130 
 

 ا'فـوtات املتأتية من إق�rـاء األصـول الثابتة  oري مادية

-138 659 -494 980 -633 639 
 

 ول الثابتة  املاديةا'فـوtات املتأتية من إق�rـاء األصـ

0 200 000 200 000 
 

 املقابيض املتأتية من التفويت يف األصـول املالية  
      

 
 املقابيض املتأتية من التفويت يف األصـول الuـابrـة 

-134 331 -304 438 -438 769 
 

 التدفقات النقدية املتأت�ـة من (ا]صصة لـ) أjشطDة Oس;vر

      
 

النقدية املتّص? بأjشطـة اyمتويwلالتدفقات   

-703 494 -3 227 796 -3 931 290 
 

 حصص األر)ح وoريها مـن أنواع التوزي\ع

 الص�Dدوق Oج�عي 3-6 741 504- 245 410- 496 94-

-797 990 -3 638 041 -4 436 031 
 

التدفقات النقدية املتأتية من (ا]صصـة لــ) أjشطDة 
ــلاyمتويــــ  

-3 483 472 4 875 632 1 392 160 
 

 تغ�ـــــــــــــــــر الس�ـــــو�

4 875 632 27 221 257 32 096 889 
 

 الس�ـــــو� فـي بدايـة الس�ـة احملاس/ب�wة

1 392 160 32 096 889 33 489 049 
 

 الس�ـــــو� ع�Dد خr\م الس�Dة احملاس/ب�Dة
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  تقدمي رشكة النقل بواسطة الأانبيب: 1مذكّرة عــدد 

و قد بلغ رأأس مالها يف موىف  1979سبمترب  26رشكة النّقل بواسطة الأانبيب يه رشكة خفية الإمس وقع تأأسيسها يف 

ة دينارا. ويمتثل نشاطها الأسايس يف نقل احملروقات بواسطة الأانبيـب، ويه منشـأأ  20 691 000مبلغ  2019ديسمرب 

نتاج يف فيفـري  1989الصادر فـي غرة فيفرى  1989لس نة  9معومية مبقتىض القانون عـدد  . هذا 1984دخلت طور الإ

%  30فتح رأأس مال الرشكة للعموم يف حدود  2000ديسمرب  13وقد قّررت اجللسة العامة اخلارقة للعادة املنعقدة يوم 

دراج أأسهمها ابلبورصة.   واإ

 ث الهامةالأحدا:2مذكّرة عــدد 

 املداخيل .1.2

بنس بة  أأي   2018س نة  مقارنة ابملداخيل خالل دينارا 425 228 بقمية اخنفاض  2019س نة جّسلت املداخيل خالل 

 بـ: الرتاجع. يفرس هذا  2.43%

 دينار:  353  241رادس بـ –اخنفاض املداخيل عرب أأنبوب بزنرت   أأّّول: ▪

ىل اخنفاض املداخيل بـ% 7.04انجت عن اخنفاض المكبات املنقوةل بـ  دينارا. 1 097 515ممّا أأّدى اإ

ىل ارتفاع املداخيل   بــ 2018ديسمرب  23% بداية من  5مقابل ارتفاع الأسعار بـ   دينارا. 744 274ممّا أأّدى اإ

 دينار:  71  987اخنفاض املداخيل عرب أأنبوب نقل وقود الطائرات بـ اثنيا: ▪

ىل اخنفاض املداخيل ب9.41انجت عن اخنفاض المكبات املنقوةل بـ  دينارا. 122 588% ممّا أأّدى اإ

ىل ارتفاع املداخيل   بـ 2018% بداية من شهر أأكتوبر 6مقابل ارتفاع الأسعار بـام يقارب   دينارا. 50 601ممّا أأّدى اإ

 النتيجة احملاسبيّة 2.2

جيابيّة بلغت   2019س نة جسلت رشكة النقل بواسطة الأانبيب خالل  دينارا مقابل نتيــجة اجيابية   7 412 342نتيجة اإ

جيايب يساوي   2018س نة دينارا خالل  7 103 434بـــــ   تقــدر  %4.35بنس بة أأي  دينار  308 908أأي بتغيري اإ

 .هذا التغيري الإجيايب انجت ابخلصوص

                              : عن ارتفاع

 دينار  1  348  618ايرادات التوظيفات بــــ  •

 دينار(335 707  )الأعوان بــــأأعباء  •

 ( دينار  157  640خمصصات الإس هتالاكت و املدخرات بــ)  •

 ( دينار  111  858اخلسائر العادية الأخرى بــ)  •

   :و عن اخنفاض

 دينار  425  228املداخيل بــــ •
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 التفاقيات اخلاّصة حبق الارتفاق .3.2

ىل مركز الإيداع تطلبت معليّة بناء واس تغالل أأنبوب نقل املواد البرتول  يّة املمتّدة من حمّطة تكرير النفط ببزنرت اإ

عىل اتفاقيات خاّصة حبق الارتفاق مسرتسةل متتد عىل فرتة  1983و 1982واخلزن الاكئن برادس، التوقيع خالل سنيت 

ىل أأّن الامثان املتفق علهيا مقابل حق الارتفاق يقع حتيهنا عند انهت  س نة.  30اء مدة اس تغالل الانبوب  مع الإشارة اإ

و ليك يتس ىن للرشكة التفاوض مع ماليك الأرايض املار مهنا الأنبوب لتحديد منحة احلرمان جراء الارتفاق  املصنّف 

مرفق معويم، تّولت الإدارة العاّمة  1995لس نة  50املنقح ابلقانون عدد  1982لس نة  60طبق القانون عدد 

ختبارات بتارخي  دارة رشكة النقل بواسطة الأانبيب وابلإطالع اجناز تق 2015مارس  06لالإ ل أأّن جملس اإ رير اختبار ، اإ

عىل ما ورد بتقرير الإختبار واملهنجيّة املعمتدة لحظ أأهنا مل تأأخذ بعني الإعتبار الإطار القانوين والرتتييب لنشاط املرفق 

دماج حوزة الأنبوب بأأمثةل الهتيئة ال عمرانية واعتبار منطقة ارتفاقه منطقة غري صاحلة  العمويم ول الوضعية املرتتبة عىل اإ

 للبناء. 

كام اعترب اجمللس أأن التقرير ل يعكس حقيقة منحة احلرمان الفعلية املنجّرة عن مرور الأنبوب ابملناطق العمرانيّة خاصة 

ىل أأن أأغلب قطع الأرايض وأأّن أأمثةل الهتيئة العمرانيّة قد نّصت عىل منطقة الإرتفاق مكنطقة غري صاحلة للبناء ابلإضاف ة اإ

املعنية مبرور الأنبوب قد خّصصت منطقة ارتفاقه مكناطق خرضاء ملحقة او مكساحة بيضاء حتتسب مضن املساحة 

 املنصوص علهيا ابمثةل التقس مي و الهتيئة اخلاصة هبا(cos) احملجر البناء هبا طبق نس بة اس تغالل الارض القسوى 

حتفظه و رفضه ملا تضمنه التقرير من تقديرات موصيا بعدم اعامتده ابلنس بة لقطع الارايض  كام ابدى اجمللس ايضا

اىل الس يد وزير   633حتت عدد  2018فيفري  28املوجودة ابملناطق العمرانية ذلا قامت الرشكة بتوجيه مكتوب يوم 

الطاقات املتجددة للتفضل بدعوة مصاحله امالك ادلوةل و الشؤون العقارية حتت ارشاف الس يد وزير الطاقة و املنامج و 

 اىل عدم الاخد بعني الاعتبار لهذا التقرير و للنتاجئ اليت توصل الهيا و اعتبار ه اكنه مل ينجز.

أأّما من الناحية احملاسبيّة فان املبلغ امجلىل املنصوص عليه ابلختبار وقع اعامتده وقتيا لحتساب املدخرات عىل 

 ديسمرب 31دينارا.اي بقمية اجاملية مرتامكة اىل حدود  309 403مبلغ    2019س نة غت خالل الاس هتالاكت واليت بل

 دينارا.  2 243 172تقدر مببلغ  2019

 الطــرق واملبــادئ احملاس بيــــة :   3مذكّرة عــدد  

عداد القوامئ املالية خـالل  ـق  1996رب ديسـم 30املـؤّر  يف  1996لسـ نة  112طبقــا للقـانون    2019سـ نة مّت اإ املتعلـّ

ـرار وزيـر املاليـة عــدد  ـي ـق ابلنظام احملاس يب للمؤسسات وذكل ابعـامتد الطـرق واملبــادئ احملاس بيــة املنصـوص علهيـا ـف

ـرق  1996ديسمبـر  30املؤر  يف  1996لس نة  2459 اذلي يتعلق ابملصادقـة عىل معاييـر احملاسبــة. وتمتثـل أأهــل الـط

 ها لإعداد القوامئ املاليـة يف :واملبادئ اليّت وقع اعامتد
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 الأصــــول الثابتــة املاديــــــــة 1.3

• يقع احتساب اس هتالاكت الأصول الثابتـة بتطبيـق طريقـة الإسـ هتالاكت املتسـاوية الأقسـاط وذكل حسـب  النسـب 

 التاليــة .

 % 20%      10%    5      بناءات أأساس يّة وفرعيـة                                                

 %  10                       جتهزيات فنية وأأهجزة ومعدات صناعية                                      

 % 20                       معـدات نقـل                                                               

 %  10                          وهتيئة خمتلفة                            جتهيــزات عامة ومعليات تركيب

      %  10      %15                معـدات مكتبيـة  و معدات اعالمية                                  

نبوب والإصالحات الكربى من شاهنا ان متدد العمر الا فرتايض لالنبوب و ابلتايل تنجّر • تعترب معليّة التفقد ادلاخيل للأ

س تغالهل. جيايب عىل مردوديّة الأنبوب وعىل مّدة اإ ستامثرا. ويه معليّة أأساس يّة لها تأأثري اإ  عهنا اإ

قتناءات الس نة احملاسبية ابعامتد قاعـدة " احملاة الزمنية" »  حتساب اخملصصات عىل اإ  «. Prorata Temporis• يمّت اإ

 ــــــــة الأعبــــاء املؤّجلـــ  2.3

ستيعـاب الأعبـاء املؤّجلــة علـى مـّدة ثالث سنـوات.  يقـع اإ

 اخملـــــــــــــــزون   3.3

 خمـزون المتوينـات الأخـرى .  3-3-1

س هتالك ويمت ضبط تلكفة اخملزون بطريقة متوسط التلكفة بعد لك  يمّت كـل أ خر سنـة جرد قـطع الغيـار واملـواد القابةل لالإ

 معلية اقتناء.  

 التوظيفات القصرية املدى   4.3

 يمت اعامتد القمية الامسية لس ندات اخلزينة وس ندات اخلزانة عند تسجيلها. 

ختتام الس نة احملاسبية و يقع المتتع هبذه  ىل اترخي اإ يرادات التوظيفات جزءا من الفوائد احلاصةل من اترخي الاقتناء اإ متثل اإ

 الفوائد يف ال جال. 

   صايف وضعّية التلتري   5.3

يه الأرابح واخلسائر املتأأتية من وضعيّة احلساابت اجلارية للمواد مع احلرفاء يف هناية لّك مّدة حماسبيّة أأو عند لّك تغيري 

 يف هيلكة الأسعار.

يرادات الإس تغالل الأخرى".   ويمّت تسجيل صايف هذه الأرابح واخلسائر مضن "اإ

 









































رشكة النقل بواسطة أ��ب�ب - التقر�ر الس�نوي لس�نة 2019 

مذكّرة عدد 9 :  الوقائع الالحقة لتاريخ الختم:

وقع ضبط ھذه القوائم المالیة قصد نشرھا من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ أفريل 2020. و بالتالي فإّن ھذه القوائم 

ال تأخذ بعین االعتبار الوقائع التي جّدت بعد ھذا التاريخ.

ھذا و تجدر اإلشارة إلى أّن انتشار جائحة فیروس كورونا المستجد بتونس و حول العالم قد دفع الحكومة التونسیة كسائر الحكومات في العالم

التخاذ جملة من اإلجراءات قصد الحّد من انتشاره مّما أثّر سلبا على االقتصاد العالمي و أدخله في مرحلة ركود لم يسبق لھا مثیل.

و يعّد قطاع النقل من أكبر المتضرّرين من ھذه األزمة بسبب إيقاف النقل الجوّي و البرّي مّما سیؤدي بصفة حتمیة إلى تراجع الطلب على

المواد البترولیة.و باعتبار االرتباط الوطید لنشاط الشركة بحاجیات السوق من المواد البترولیة، فإنّه من المحتمل أن يتأثّر نشاط الشركة 

سلبا و يشھد تراجعا في نفس نسق تراجع طلب الشركات الحريفة من المواد البترولیة.

إالّ أنّه في الوضع الحالي و باالعتماد على المعلومات المتوفّرة، فإّن التأثیر المحتمل النتشار الفیروس على النشاط و الوضعیة المالیة للشركة 

ال يمكن تقديره في الوقت الراھن.

ھذا و من المتوقع أن تتّم مالحظة تأثیر ھذه الجائحة على القوائم المالیة للشركة إبتداءا من الربع الثاني لسنة 2020.
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رشكة النقل بواسطة أ��ب�ب -التقر�ر الس�نوي لس�نة 2019

تفويت

أو اصالحات

أراضي
625 640            625 640            625 640              625 640              

بناءات
35 485 061        130 764           718 878 -        34 896 947        28 866 712         974 592             810 891          29 030 413         6 618 349           5 866 534           

تجھیزات فنیة وأجھزة ومعّدات صناعیة
4 006 939          443 222           621 258         5 071 419          3 318 316           197 949             612 532          4 128 797           688 623              942 622              

معدات نقل
1 392 560          1 392 560          1 205 629           69 359               179                1 275 167           186 931              117 393              

معدات مكتبیة
862 455            72 109            934 564            666 872              66 047               23 146           709 773             195 583              224 791              

تجھیزات عامة وعملیات ترتیب وتھیئة مختلفة
395 778            12 601            408 379            366 055              8 289                1                   374 345             29 723                34 034                

أوعیة ووسائل لّف قابلة لإلسترجاع
2 095                2 095                2 095                  2 095                  

         109 813 7         944 346 8       495 518 35        325 221        236 316 1       584 423 34      604 331 43        - 620 97         696 658      528 770 42مجموع األصول الثابتة المادية

ذ

            633 122               397 18         366 325 2               866         500 324 2        999 447 2       992 593         094 699        897 342 2أصول ثابتة في طور اإلنشاء

       742 935 7       341 365 8    861 843 37      325 221      236 316 1     084 748 36   603 779 45     372 496    790 357 1   425 113 45المجموع

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019تسويات

 جدول مخصصات اإلستھالكات ومدخرات األصول الثابتة المادية الى غاية 31 ديسمبر 2019
( المبالغ بالدينار )

القیمة المحاسبیّة الصافیّة  اإلستھالكات و المدخراتالقیمة الخام

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019إقتناءات31 ديسمبر 2018
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 رشكة النقل بواسطة أ��ب�ب - التقر�ر الس�نوي لس�نة 2019 

النتیجة الصندوق اإلحتیاطات الخاصة اإلحتیاطات رأس المال 

المحاسبیةاإلجتماعيإلعادة التقییماإلستثنائیةاإلجتماعي

271 203 83342 102 43411 103 9167 510988 205139 373160 017 0002 691 20المجموع في 31 ديسمبر 2018

7080 051 7(434 103 7)727 51توزيع نتیجة 2018

(0)الترفیع في رأس المال

(290 931 3)(290 931 3)حصص األرباح

0(000 550)000 550توزيع على الصندوق اإلجتماعي

845 84536 36إيرادات الصندوق اإلجتماعي

(586 541)(586 541)إستعماالت الصندوق اإلجتماعي

342 412 3427 412 7النتیجة في 31 ديسمبر 2019

582 179 25145 673 34213 412 1757 034 5101 205139 100160 069 0002 691 20المجموع في 31 ديسمبر 2019

  تبلغ قیمة النتیجة الصافیة بالنسبة للسھم الواحد ما قدره  1.791 دينارا

جدول تغییر األموال الذاتیة

( المبالغ بالدينار )

اإلحتیاطات القانونیة
النتائج 
المؤجلة

المجموع
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رشكة النقل بواسطة أ��ب�ب - التقر�ر الس�نوي لس�نة 2019

31/12/2018 31/12/2019 األعبـــاء اإليــرادات

17 054 467 مداخیـل وغیرھا من إيرادات اإلستغالل

خروج السلع من المخزون - إنتاج مخزون

17 503 486 17 054 467 اإلنتـاج 0 المجمـوع 17 054 467 المجمـوع

14 316 شراءات مستھلكة 17 054 467 اإلنتـاج

17 458 869 17 040 151 الھامش على تكلفة المواد 14 316 المجمـوع 17 054 467 المجمـوع

2 283 987 أعباء خارجیة أخرى 17 040 151 الھامش على تكلفة المواد

375 604 إرادات إستغالل أخرى

15 677 084 15 131 768 القیمة المضـافة الخـام 2 283 987 المجموع 17 415 755 المجمـوع

191 545 ضرائب وآداءات 15 131 768 القیمة المضافة الخام

5 267 748 أعباء األعوان

10 522 173 9 672 475 زائد اإلستغالل الخـام 5 459 293 المجمـوع 15 131 768 المجمـوع

9 672 475 زائد اإلستغالل الخام

2 107 047 مخصصات اإلستھالك والمدخرات العادية 313 555 األرباح العادية االخرى

1 314 أعباء عادية األخرى 3 892 228 إيرادات التوظیفات

-405 أعباء مالیة 157 248 تحويالت األعباء

4 271 143 األداء على األرباح

244 065 العناصر الطارئة

7 103 434 7 412 342 نتیجـة األنشطـة العاديـة 6 623 164 المجمـوع 14 035 506 المجمـوع

7 412 342 النتیجة اإليجابیة لألنشطة العاديّة

إنعكاسات إيجابیة للتعديالت المحاسبیة

7 103 434 7 412 342 النتیجة الصافیة بعد التعديالت المحاسبیة 7 412 342 المجمـوع 7 412 342 المجمـوع

مثال األرصدة الوسیطة للتصرّف 

( المبالغ بالدينار )

 لسنة 2019 
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رشكة النقل بواسطة أ��ب�ب -التقر�ر الس�نوي لس�نة 2019

7 412 342 النتـیجة الصافـیة للسنـة المحاسبیـة
5 353 207 لإلرجاع

4 271 143 األداءات على األرباح
54 323 أعباء لإلرجاع

559 575 مّدخرات المخاطر و األعباء
216 636 مّدخرات األصول الجارية األخرى

866 مّدخرات اصول ثابتة في طور اإلنشاء
2 578 مّدخرات أصوا مالیة
1 224 خسائر صرف
2 797 مّدخرات أصول ثابتة

244 065 المساھمة االجتماعیة للتظامن
562 282 للطرح

349 311 األعوان - أعباء عطل خالصة 2018
195 657 اسنرجاع مّدخرات

5 400 حصص األرباح
11 914 ارباح الصرف

12 203 267 الربح الجبائي قبل الطرح

طرح بعنوان اإلستثمار

12 203 267 الربح الصافي الخاضع للضريبة

4 271 143 األداءات على األرباح

244 065 المساھمة االجتماعیة للتظامن

(3 786 819) األقساط اإلحتیاطیّة المدفوعة

(3 270) الخصم من المورد

725 119 األداء المستوجب  بعنوان  سنة 2019

جدول إحتساب الضريبة المستوجبة 
 لسنة 2019

( المبالغ بالدینار )

النتیجة للطرح لإلرجاع البیانات
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RAPPORT 

Comité Permanent d’Audit  
 

 
 
Avril 2020 
   

 

 

 

 
 
 

Messieurs les membres du conseil d’administration, 
 

 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Conseil d’administration de la SOTRAPIL, nous  
vous présentons le rapport du comité permanent d’audit sur le contrôle interne et les états financiers  
pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Introduction 
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 Le Comité permanent d’audit a été instauré  au terme d’une décision du Conseil d’Administration de 
la SOTRAPIL n°108 du 13 Janvier 2006. 
 

  Le Comité se compose de : 
 

 Cinq membres désignés par le conseil d’administration, à savoir:  
 

 Mr. BEJI Khaled : Président 

 Mme AZZA Khelil : Membre 

 Mr. ABID Faycel : Membre 

 Mme LOUKIL Besma : Membre 

 Mme DRISS Aziza : Membre 
 
 

 Les attributions du Comité concernent notamment les actions suivantes : 
 

 

 Examiner tous les rapports des organes d’audit et de contrôle interne et externe, y compris 
l’information sur les états financiers ; 

 

 Donner son avis sur l’adéquation et l’efficacité de l’audit et du contrôle interne & externe et 
suggère les mesures visant à gérer les risques potentiels pour l’organisation; 

 

 Examiner et discuter de l’efficacité du système de contrôle interne ; 
 

 Examiner les états financiers de la SOTRAPIL ; 
 

 Suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations issues des rapports du 
commissaire aux comptes; 

 

 Préparer un rapport annuel sur ses activités avec les recommandations à  présenter au Conseil 
d’Administration de la SOTRAPIL. 

 
II. Résumé des activités  

 

 Le Comité a tenu, depuis Septembre 2019, cinq réunions au siège de la SOTRAPIL selon le 
calendrier suivant:  

 

Réunion Date Ordre du jour 

04/19 13/09/2019 o Suivi de l’avancement des actions issues des audits 
précédentes du CPA. 

o Suivi de la LCI 2018. 

01/20 15/01/2020 o Suivi de l’avancement des actions issues des audits 
précédentes du CPA. 

o Examen du rapport d’activité de l’Entité Audit Interne relatif à 
l’exercice 2019. 

o Approbation du plan d’audit de l’année 2020. 

02/20 10/02/2020 o Examen des procès-verbaux des inventaires de fin d’exercice 
2019. 

o Mise à jour de la charte du Comité Permanent d’Audit. 

03/20 05/03/2020 o Examen des états financiers relatifs à l’exercice 2019. 

04/20 10/04/2020 o Examen de la lettre de contrôle interne relative à l’exercice 
2019. 
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 Lors des réunions, le comité a passé en revue notamment les domaines d’activités suivants :  
 

 Programme d’audit interne pour les années 2019 et 2020. 

 Etat de réalisation des constats issus des audits précédents du CPA et  du commissaire aux 

comptes. 

 Examen des états d’inventaire relatif à l’année 2019. 

 Examen des états financiers de l’exercice 2019 

 Examen de la lettre de contrôle interne du commissaire aux comptes de l’exercice 2019, et le 

suivi des recommandations de l’année 2017-2018. 

 

 A l’issue de chaque réunion,  un procès verbal est établi présentant les volets traités, les constats 

d’audit et les recommandations retenues. 
 

III. Conclusions &  Recommandations  
 

A. Activités de contrôle interne 
  

 L’année 2019 a été marquée par dix missions d’audit interne à la SOTRAPIL, récapitulées dans le 
tableau suivant : 

MISSION OBJET PERIODE Entités auditées 

 
 
 

Travaux d'inventaire 
physique 

Exercice 2018 

 
 
 
 

 
Mesure de la conformité des 
opérations d’inventaire 
réalisées conformément aux 
exigences normatives et 
internes. 

 
Vérification de l’application des 
recommandations issues du 
commissaire aux comptes et 
du CPA. 

 

 
 
 
 

Décembre 2018 
Février 2019 

 
 
 
 

Direction Technique 
 

Direction Finance et 
Comptabilité 

 

 

Audit relatif à la 
sécurité industrielle 

 
 

 
Vérifier le respect des 
procédures et les lois en 
vigueur. 
 

 
 

Mars 2019 
 

 
Direction Technique 

Direction 
Administrative 

 

 
 

Audit de l’utilisation 
d’une voiture de 

service 
 
 
 

 

 
Vérifier l’utilisation d’une 
voiture de service et ce, 
sous réserve de la 
réglementation en vigueur. 
 

 
 
 

Mars 2019 
 

 
 

Direction Technique 

Direction 
Administrative 

 

 
 

Audit de la gestion des 
accès  aux stations 
Radès et Bizerte. 

 
 

 

 
Contrôle des règlements 
effectués selon le contrat 
en vigueur.  
 

 
 

Avril 2019 

 
Direction Technique 

 

Direction 
Administrative 
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Audit des travaux 
constatés au voisinage 

de  l’emprise du 
passage du pipeline 

 
 

 

 
Examen des procédures 
relatives au suivi des 
travaux constatés au 
voisinage de l’emprise du 
passage du pipeline.  
 
Respect des mesures prises 
lors des travaux autorisés 
par la SOTRAPIL. 

 
 
 
 

Avril – Mai 2019 

 
 
 

Direction Technique 
 

Direction 
Administrative 

 

 
Audit des besoins de 

recrutement relatifs à 
la période 2007-2010. 

 
Vérifier le respect du 
budget de recrutement de 
la période 2007-2010. 
 

 
 

Juin - Juillet 2019 

 
Direction 

Administrative 
 

 
 
 

Audit de la gestion des 
moyens généraux 

 
 

 
Vérifier le respect des 
procédures et les lois en 
vigueur. 
 
Maintenance des 
immeubles et des moyens 
généraux qui s’y rattachent. 
 

 
 
 
 

Août 2019 

 
 

Direction 
Administrative 

 

 
 
 

Audit relatif aux 
déplacements du mois 

de Juillet 2019. 
 
 
 
 

 

Les conformités aux 
procédures en vigueur pour 
la gestion des 
déplacements ; 
 
Vérification de la 

compatibilité des états de 

déplacement et des frais de 

chantier avec les 

décaissements réalisés. 
 

 
 
 
 
 

Septembre 2019 

 
 
 
 

Direction Technique 

Direction 
Administrative 

 

 

 
Audit des travaux de 

soutirage et de 
réinjection du 

contaminât   

 
Vérifier le respect des 
procédures en vigueur 
 
Contrôle qualité continu 
des produits transportés 

 
 
 

octobre 2019 
 
 
 
 

 
 
 

Direction Technique 

 
 
 

 
Gestion de la caisse 

 

Gestion des tickets de 
restauration 

 
 

 
Examen des  fonds de la 
caisse. 

 
Examen du stock des tickets 
repas 

 
 

Novembre 2019 

 
Direction Technique 

 

Direction Finance et 
Comptabilité 

Direction 
Administrative 
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 Les audits réalisés en interne ont permis de disposer d’une vision  systémique sur les activités de 
contrôle interne et d’engager des plans d’action pour consolider les dispositions déjà mises en 
place, anticiper sur les éventuels risques, traiter les insuffisances constatées et proposer les 
recommandations nécessaires.   

 Les éléments d’amélioration soulevés concernent notamment: 

o La maitrise de la sécurité au sein des stations de la SOTRAPL. 

o Le respect des procédures et lois en vigueur relatif à l’utilisation des véhicules de service. 

o Les moyens et procédures relatifs au contrôle des accès aux stations de pompage.  

o Procédures concernant la gestion de la caisse et du stock des tickets repas.    

o Le contrôle continu des travaux au voisinage de l’emprise du passage du pipeline.  

o Compatibilité des recrutements réalisés et des besoins exprimés aux budgets des années 

2007 aux 2010. 

o La maintenance des moyens généraux : périodicité, exigences, organisation… 

o Le contrôle des déplacements effectués : niveau de contrôle, justificatifs, indemnités 

décaissées.  

o Respecter Les procédures relatives aux travaux de soutirage et de réinjection du 

contaminât.  

o Mesure de la conformité des opérations d’inventaire réalisées conformément aux exigences 

normatives et internes. 

 

 Le comité a constaté l’établissement d’un programme d’audit pour l’année 2020 couvrant les 
activités administratives, financières et techniques, à savoir : 

o L’exploitation. 
o Sécurité de l’emprise du pipeline. 
o Achats locaux  
o La gestion des placements. 
o Sécurité informatique. 
o Paie relative au mois de novembre 2020. 
o Inventaire physique des stocks. 

 

 Le comité a constaté une maturité accrue au niveau de la planification, réalisation et pertinence des 
constats d’audit interne.  
 

B.  Lettre de contrôle interne  
 

     B. 1 Suivi de la lettre de contrôle interne des exercices 2015 – 2016 – 2017 - 2018 
 

ACTION 2015 2016 2017 2018 ETAT D’AVANCEMENT 

 

Arrêter les attributions de la 
cellule de bonne gouvernance 

et établir le programme de 
l’année 2016. 

  
 
 

X 

 

 
X 

 

 
X 

 
Un projet de charte sera présenté au Conseil 

d’Administration pour approbation. 
 

NB : Nomination d’un nouveau responsable chargé  
de la cellule de BG au mois de mars 2018 
 

 

Mettre en place un système de 
management de la qualité 

conformément aux exigences 
de la norme ISO 9001. 

 
 

X 

  
 
 
 
 

  
 

Pas d’avancement 
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Elaborer la loi cadre définissant 

les besoins en effectif. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

Pas d’avancement 
 
 

 
 

Mettre en place une démarche 

de gestion prévisionnelle de 

l’emploi et des compétences 

 (GPEC) 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

Pas d’avancement  

 

Etablir un guide fiscal 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Pas d’avancement  

 
Procéder à la mise à jour du 
manuel des procédures afin 

que tous les processus soient 
décrits. 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

Action en instance d’approbation de 
l’organigramme de la SOTRAPIL par le ministère 

de tutelle. 
 

Décision du CPA 
Action à suivre 

 

 

Etablir un cadre d’orientation 

générale qui fixe l’ensemble 

des actions et  moyens 

nécessaires pour le 

développement du système 

d’information. 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
 

 
2018 

Dossier initié dans le cadre du schéma directeur 
informatique 

 
Décision du CPA 

Action à suivre 

 

Activation du module 

informatique de gestion du parc 

véhicules «Open Parc ». 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

 
 

X 

 
 
 

X 

 
2018 

Initiation de la base de données 
 

Décision du CPA 
Action à suivre 

 

Activation de l’application 

«Pgi.Com». 

  
 

X 

 
 

 
X 

 
X 

 
2017 

Modules opérationnels : Stock, Achats, base de 
données fournisseurs 

  
Décision du CPA 

Action à suivre 
 

 

Mise en exploitation d’une 

application informatique de  

gestion des stocks. 

  
 

X 

  
 
 
 
 

 
2019 

Application opérationnelle validée 
 

Décision du CPA 
Action réalisée et clôturée  
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Etablir des fiches profil (métier) 

du personnel  permettant 

d’assurer une évaluation 

périodique des compétences et 

notamment au niveau de la 

Direction Technique 

  
 
 
 

X 

 
 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pas d’avancement 

 

Etablir un  point de situation 

relatif au lancement du cahier 

des charges pour l’acquisition 

du système intelligent de télé 

jaugeage 

  
 
 

X 

  
 
 

X 

 
2020 

 
Décision du CPA 

Action réalisée et clôturée  
 

 

Reporting  de la fonction  

maintenance préventive 

  
 

X 

  
 
 
 

 
2019 

Tableau de bord établi 
 

Décision du CPA 
Action à suivre 

 

 

Travaux de la commission de 

sécurité informatique  

    
 

X  

 
2019 

Planning réalisé  
 

Décision du CPA 
Action à suivre 

 
 

Clôture des affaires juridiques 

Présentation des cautions 

relatives à l’affaire Youssef 

Eltaief  à la banque  

    
 
 

X 

 
2019 

Présentation réalisée 
 

Décision du CPA 
Action à suivre 

 

 

Mettre en place une application 

de gestion des avancements et 

des promotions  

    
 

X 

 
2019 

 
Décision du CPA 

Action à suivre 

 

Elaboration d’une note 

d’instruction relative à la 

gestion des placements  

    
 
 

X 

 
Pas d’avancement 

 
Décision du CPA 

Action à suivre 

 

Audit externe  de la sécurité 

’informatique   

    
 

X 

 
Budgétisé pour l’année 2020 

 
Décision du CPA 

Action à suivre 
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     B. 2 Lettre de contrôle interne pour l’exercice 2019 
 

 Le Comité demande de procéder à la classification des insuffisances constatées, et ce selon l’ordre 

d’importance et les priorités des faiblesses (Plan d’action, Deadline, Point de situation…).   

 Fournir au CPA les différentes étapes du nouveau ERP et les délais de réalisation. 

 Le Comité constate que globalement les recommandations issues de la lettre de contrôle interne 

ont fait l’objet de traitement et de suivi.   

 

 

 

        Toutefois, des améliorations et des actions doivent être envisagées, et notamment au niveau 

des points soulevés suivants : 

 

Section 1. ORGANISATION GENERALE 

o Mise à jour du manuel de procédures 

o Mise à jour de l’organigramme de la société 

o Fiches de fonctions 

o Contrat programme 

o Obligations mises à la charge des entreprises publiques 

o Budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissements 
 

Section 2. AUDIT INTERNE 

o Cartographies des risques 

o Manuel d’audit interne 

o Planification des missions d’audit interne 

o Gestion des missions d’audit interne 

 

Section 3. JURIDIQUE 

o Mise à jour des statuts 

o Mise à jour des données au registre national des entreprises 

o Déclaration des établissements secondaires au registre national des 
entreprises 

o Composition du conseil d’administration 

o Dépassement du nombre limite de mandats des administrateurs 

o Cumul de fonctions des administrateurs 

o Notification des absences au conseil d’administration 

o Respect des formalités de publicité en matière de nomination des 
dirigeants 

o Registre des dirigeants 

o Registre des délibérations des assemblées générales 

o Veille juridique 

o Etat des affaires judiciaires non encore clôturées 
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Section 4. INFORMATIQUE ET SYSTEME D’INFORMATION 

o Audit de la sécurité informatique 

o Plan de continuité d’activité 

o Gestion des accès aux modules de l’ERP 

o Gestion des identifiants et des mots de passe 

o Cumul de tâches incompatibles 

o Sécurité de la salle serveur 

o Utilisation de système de vidéosurveillance 
 

Section 5. GESTION DES IMMOBILISATIONS 

o Identification des immobilisations 

o Automatisation de l’inventaire physique des immobilisations 

o Assainir la situation foncière des terrains 
 

Section 6. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

o Mise à jour du statut du personnel 

o Réalisation des programmes de recrutement 

o Contrôle de la présence du personnel 

o Gestion des heures supplémentaires au niveau des sites 

o Report des congés payés 

o Déclaration des avantages au personnel au titre des régimes de sécurité 
sociale 

o Tenue d’un livre de paie 

o Tenue d’un registre des congés 
 

Section 7. FINANCE ET PARTICIPATIONS 

o Clôture comptes bancaires 

o Constitution des dossiers de participations 

o Etablir un rapport de suivi des titres de participations 
 

Section 8. COMPTABILITE 

o Stocks de produits 

o Valorisation du stock de contaminât 

o Position litrage 

o Engagement hors bilan 

o Provision pour congés payés 

o Insuffisance de provision 
 

Section 9. FISCALITE 

o Absence d’un manuel fiscal 

o Déclaration d’existence des établissements secondaires 

o Taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou 
professionnel (TCL) 

o Refacturation des charges 

o Registre des factures 
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C. Inventaires physiques 
 

 La société  a procédé à l’inventaire du stock de pièces de rechange  non spécifiques et spécifiques  

et du mobilier, du matériel de bureaux,  des cautions détenues …, avec un traitement satisfaisant 

des éventuels écarts. 

 Le CPA n’a pas formulé d’objection particulière aux états fournis. 

 Le CPA a pris constat des résultats de la mission d’inventaire physique des immobilisations avec 

rapprochement comptable. 

 
 

 

 

D.  Préparation et présentation des états financiers  
 
      D. 1 Suivi des recommandations des exercices 2015 - 2016 – 2017 - 2018 
 

ACTION 2015 2016 2017 
 

2018 
 

ETAT D’AVANCEMENT 

 

Apurer les montants de la  rubrique «provision 

pour dépréciation des autres  immobilisations 

financières» et les crédits au personnel de la 

société. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

Décision du CPA 
Action à suivre 

 

Relancer la tutelle concernant le règlement 
des notes de débit au titre des émoluments 
décaissés au profit du personnel détaché. 

 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Décision du CPA 

Action à suivre 

 

Fournir le point de situation relatif aux actions 

en justice concernant les prêts non 

remboursés 

  
 

X 

   
Décision du CPA 

Action à suivre 

 

Relancer le ministère des équipements 

concernant le règlement de la note de débit 

des remboursements décaissés lors des 

travaux du déplacement du pipeline. 

  
 

X 

  
 

X 

 
Décision du CPA 

Action à suivre 

 

Procéder à l’élaboration d’une politique de 

provision 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Projet en cours de 

validation 
 

Décision du CPA 
Action à suivre 
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      D. 2 Etats financiers de l’exercice 2019 
 

 Le comité a examiné le projet des états financiers arrêtés au 31/12/2019 avant leurs transmissions 
au conseil d’administration. 
 

 Le comité note que les états financiers ont été arrêtés conformément aux principes comptables 
Tunisiens et sous les mêmes règles et méthodes comptables usitées par la société.  
 

 

 Toutefois,  le CPA recommande les actions d’amélioration suivantes : 
 

- Sursoie la constatation de la provision relative à la notification de l’administration fiscal, et ce 

après la décision du prochain conseil d’administration.    

- Présenter lors du prochain conseil d’administration une note explicative relative aux résultats 

des travaux du contrôle fiscal approfondi réalisé, et la réponse de la SOTRAPIL.  

- Le CPA attire l’attention des conséquences relatives à la constatation des provisions indiquées 

ci-haut, et peut être une reconnaissance implicite de dettes fiscales. 

- Le CPA demande d’enrichir la présentation de la société et de noter l’évolution des revenus par 

rapport aux charges d’exploitation depuis l’exercice 2011. 

   Le CPA a pris acte du : 

- Résultat du contrôle fiscal réalisé au cours de l’exercice 2019. 

- Provisions constatées au niveau des états financiers de l’exercice 2019. 

E.  Respect des obligations légales 
 

 SOTRAPIL a respecté durant l’exercice 2019 toutes ses obligations légales conformément aux 
dispositions de la loi  94-117 du 14 Novembre 1994 telles que modifiées par la loi N° 2005-96 du 18 
Octobre 2005 notamment celles de publication et de communication des informations au Conseil du 
Marché Financier et la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. 

 

Avis du CPA 
 

 

 
Le CPA confirme une maturité du système de contrôle interne et de la fonction Audit par la 
planification et la réalisation de plusieurs missions d’audit en 2019 sur un échantillon large 
d’activités,  consolidé  par des plans d’action pertinents pour traiter les insuffisances  issues de 
l’audit interne, la lettre de contrôle interne et les constatations du CPA. 
 

Le CPA est d’avis que le système de contrôle interne de la SOTRAPIL a gagné en termes 
d’efficacité de protection des actifs informationnels et la fiabilité du système d’information 
déployé. 
 

Ce système participe à maximiser l’efficacité et l’efficience des opérations, aide à l’application 
des recommandations et directives, et fiabilise l’information nécessaire à la prise de décision. 
 
 

       P/Le Comité Permanant  d’Audit 
                                                                                     

                                            Le président  BEJI Khaled                                                                                                


