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                           2022ديسمبر  14تونس في                         الجمهورية التونسية                                                                          

 وزارة النقل                              

                               ******** 

  شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

 

 الغــــــــــــــــــب
 

مع   التفاعل  ٕاطار  بخصوصال في  املتداولة  الشبكة   خبار    مشروع 

السريعة الكبرى   الحديدية  وحرصا  RFR  بتونس  العام   إنارةعلى  منها  ،  ي 
ٔ
الرا

املحول سير   باملعلومة الصحيحة  ومّد  شروع  هذا    االدعاءات وتفنيد  املواطن 

من   تمّس  التي  يهّم  مصداقيتها الباطلة  ا،  للشبكة  تونس  حديدية  ل شركة 

 أن تفيد بما يلي:السريعة  

تم    عبراملشروع  هذا  تنفيذ  الشركة  باشرت     التي  الشركات  من  عدد 

اختيارها إلنجاز مختلف مكوناته وفق اإلجراءات املعمول بها في مجال تنفيذ  

اتب دراسات ومتابعة  مكاملشاريع العمومية والصفقات املترتبة عنها مع تكليف 

دول وخبراء  كفاءات  تضم  في  يالشغال  الوطنية الى  ُعهد  و   املجال،ين  الشركة 

 للشبكة.  بوصفها املستغّل القطارات اقتناء  للسكك الحديدية 

 
ُ
ر  وت

ّ
التي    حجم التعطيالتب  شركة تونس للشبكة الحديدية السريعةذك

االضطرابات االجتماعية التي تزامنت مع   نتيجة  الول    جزئهشهدها املشروع في  

صعوبات  مواجهة مع    2011الشغال في شهر جانفي  من  الول  قسط الانطالق 

للمشروع   العقارية  الحوزة  تحرير  املختلفة  و في  الشبكات  تحويل  في  تعطل 

)للمستلزمين   ال العموميين  الوطنية  الشركة  الشركة  و  املياه  وتوزيع  ستغالل 

إضافة    ،(و اتصاالت تونس  التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير
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مع   املبرم  العقد  املقاوال إالى فسخ  نتيجة    2017  أواخر سنة ت  حدى شركات 

أواخر  جديدة حيث وقع إعادة طلب العروض وابرام صفقة  اإلخالل بتعهداتها  

منذ     عالوة   2019   سنة باردو  بمنطقة  الشغال  جميع  إيقاف  شهر  عن 

على    و االعتداءات  تواتر السرقات  وأخيرا  بقرار من بلدية املكان    2019نوفمبر

 شغال وبعدها. ثناء ال أالتجهيزات وتخريب املنشآت 

الشركة  إذ  و  منتؤكد  اإلنتهاء  تّم  قبلشغال  ال يع  جم  أنه  شركات   من 

الخط على طول  التحتيةاستكمال  و   Eاملقاوالت  بالبنية  الفنية  منذ    التجارب 

رفإنها  ،  شهر سبتمبر املاض ي
ّ
ذك

ُ
بالضرورة بداية شغال ال تعني  ال أن انتهاء  ب  ت

يتطلب   الذي  االستغالل من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

املستغلة  قيام الفنية    الشركة  اقتنتها  الالزمة  بالتجارب  التي  القطارات  على 

واملوضوعة على ذمتها مع تكوين اإلطارات والعوان للتحكم في إدارة املكونات  

ات والتجهيزات وخاصة سالمة مستعملي  ضمانا لسالمة املعّد  الفنية للمشروع

 هذا املرفق العمومي. 

ه واإل وخالل  النقائص  بعض  برزت  التجارب  تم يا شكالذه  الفنية    ت 

التنسيق بين فّنيي شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والشركة  ب  تجاوزها 

التونسية الحديدية  للسكك   و   الوطنية 
ّ
الطراف  تدخ وقعت املعنية،  ل  كما 

بأحد    مالحظة وتحديدا  الجزء  هذا  على  املستعملة  القطارات  عجالت  تآكل 

اتفق الخبراء على تغيير مقاسات   ، وملعالجة هذا االشكال Eمنعرجات الخط  

جانبالسكة  عرض   العجالت    الى  تعديل  غرار  على  أخرى  فنية  حلول 

reprofilage des roues   املساحة الفاصلة بين ، كما تم االتفاق على تقليص

القطا  وعربات  تقريب الرصيف  باعتماد  املسافرين  سالمة  تعزيز  ملزيد  رات 

 السكة. 
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ُ
دخلتفيد الشركة بأن التغييرات التي  وت

ُ
تمت والتي  على كراس الشروط    أ

إلجراءات املعمول بها ضمن القانون املنظم للصفقات العمومية وبناء طبقا ل

الت  هذا  جدوى  تثبت  مؤّيدات  أ  غييرعلى  شأنها  سالمة  من  منظومة  تدعم  ن 

ن الفترة الفاصلة بين إعداد كراسات الشروط سنة  وأالنقل الحديدي السيما  

ي  الت و تحوالت على املستوى التكنولوجي  ال  بعض  اإلنجاز قد شهدت   فترةو   2008

التغييرات  و   ،ساهم في ضمان أعلى مستوى من السالمة  ت نذكر  من بين هذه 

قطارات الذي يعتمد على "دارات  الاستبدال جهاز الكشف عن وجود حركة  

 compteur" بجهاز جديد يعتمد على "عداد املحاور  Circuits de voieالسكة  

d’essieux . 

  ه فقد تم تسجيلوبخصوص خروج أحد القطارات الجديدة عن السكة  

سيدي  لى مستودع  من ميناء رادس إعبر الجر  ناء عملية تحويله  ثأ  2019سنة  

مباشرة بعد وصوله الى تونس وتنفي الشركة مسؤوليتها عن ذلك حيث  فتح هللا  

 . RFRخارج شبكة   تم ذلك

وحول عمليات جر القطارات الجديدة من محطة برشلونة إلى مستودع  

 
ُ
ت هللا  فتح  انوّض سيدي  الشركة  وقتي  ح  بشكل  سيكون  لضمان    اعتمادها 

في انتظار  على استغالل الجزء الول  مباشرة ولن تؤثر  أعمال الصيانة الدورية

 الخط غير املبرمج في الصفقة الحالية. كهربة هذا 

 ختاما،  و 
ُ
السريعة  طمئن  ت الحديدية  للشبكة  تونس  العام  شركة  الرأي 

الخط  لالستغالل على طول    كل التجهيزات واملنشآت وجاهزيتها سالمة  وتؤكد  

E،   وهو ما ستثبته من خالل تقرير حول مطابقة السالمة للمعايير الدولية من

في مرة  املهمة لول  بهذه  تكليفه  وقع  دولي مختص ومحايد  مجال   قبل مكتب 

 . تونس النقل الحديدي في
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توفير نقل عمومي حضري  النقل في  وفي اطار تطبيق استراتيجية وزارة 

فإن   وآمن  للبيئة  وصديق  الخط  متطور  استغالل  الشبكة     Eبداية  من 

التونسية   الحديدية  للسكك  الوطنية  الشركة  قبل  من  السريعة  الحديدية 

املختص  الفنية واإلجراءات الترتيبية والتكوين    جوانبها اليستوجب استكمال

   ها.عوانل 

 

 

 

 


