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 مقدمة
 

تدعٌم عرض النقل العمومً  إلىسرٌعة بتونس الكبرى الحدٌدٌة الشبكة المشروع تهدف الدولة من خالل انجاز 

الجماعً الذي ٌعد خٌارا استراتٌجٌا باعتبار مساهمته الملموسة فً التحكم فً كلفة الطاقة والتلوث بما ٌمكن من 

مٌن سٌولة التنقل أوت مةوسط العاص إلىبجمٌع محاور الدخول تحسٌن نوعٌة الخدمات وخاصة الحد من االكتظاظ 

حوالً فً تحسٌن ظروف تنقل  األولىالمشروع فً مرحلته وسٌساهم هذا  . لكبرىوالمرور والسالمة داخل المدن ا

 فً تونس الكبرى من ملٌونً ساكن وأكثرفً كل من الضاحٌة الغربٌة والشمالٌة الغربٌة للعاصمة   ساكن ألف 000

  . وٌتكون هذا المشروع من العناصر التالٌة:فً مرحلته النهائٌة

 كم: 68خطوط طولها الجملً  5تشتمل على  لعاصمةابتونس  متطورةشبكة حدٌدٌة سرٌعة  إحداث  -

  الخطA  ( 32: تونس برج السدرٌة )3102جوان استغالل هذا الخط منذ  تم وقد كم. 

  الخطC  كم(. 0.91المحمدٌة ) –فوشانة  –: وسط المدٌنة 

  الخطD  كم(. 0.93المنٌهلة ) -منوبة  –: وسط المدٌنة 

  الخطE كم(  .029) السٌجومً –سٌدي حسٌن –الزهور–: وسط المدٌنة 

  الخطC’+F كم(. 0195)  رٌانةأشمال  -: وسط المدٌنة 

 

 إحداثمع  محطة ترابط فرعٌة على مشارف المدٌنة 08بوسط العاصمة و محطات متعددة الوسائط  2 إحداث -

 مآوى قرب هذه المحطات لتشجٌع أصحاب السٌارات على استعمال النقل الجماعً.

 كم مفصلة كما ٌلً: 0695على مسافة ونظرا ألهمٌة االستثمارات تقرر انجاز جزء أول من الشبكة 

  الخطD كم. 0.93كم  من جملة   0393القباعة:  إلى: من محطة برشلونة 

  الخطE كم. .029كم من جملة   892بوقطفة:  إلى: من محطة برشلونة 

 

بصفتها صاحب منشؤ  األساسٌةشغال البنٌة أتنفٌذ  اإلشراف على وتتولى شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة

باقتناء المعدات )القطارات( الضرورٌة التونسٌة  الحدٌدٌةفً حٌن تم تكلٌف الشركة الوطنٌة للسكك  مفوض

 للمشروع واستغالله الحقا.
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 :بما ٌلً 3101 خالل سنة  قامت الشركة وقد

 .لصفقة مهمة القٌادة والمتابعةوالتمدٌد فً اآلجال التعاقدٌة  خبراء  7 ٌتعلق بتغٌٌرملحق  إمضاء -

لصفقة انجاز  التقدٌريأسعار جدٌدة وتعدٌل التفصٌل  وإدراجإمضاء ملحق ٌتعلق بالتمدٌد فً اآلجال التعاقدٌة  -

 .Eمحطات على الخط  5أشغال 

لصفقة انجاز  التقدٌريٌل التفصٌل أسعار جدٌدة وتعد وإدراجإمضاء ملحق ٌتعلق بالتمدٌد فً اآلجال التعاقدٌة  -

 .Dمحطات على الخط  6أشغال 

إمضاء ملحق ٌتعلق بالتمدٌد فً اآلجال التعاقدٌة وإدراج أسعار جدٌدة وتعدٌل فصل فً كراس الشروط الفنٌة  -

 .Eوالخالص المباشر للمناولٌن لصفقة انجاز أشغال الهندسة المدنٌة على الخط 

الخدمات موضوع الصفقة من األداء على القٌمة المضافة وإضافة خبٌر مختص إمضاء ملحق ٌتعلق  إعفاء  -

 فً الجوانب االجتماعٌة لصفقة المساعدة على انجاز المشروع.

لصفقة المساعدة على انجاز  مهمة وتغٌٌر الخبٌر رئٌس ال إمضاء ملحق ٌتعلق  بالتمدٌد فً اآلجال التعاقدٌة -

 المشروع.

 للشركة. إمضاء عقد النجاز موقع واب -

 إمضاء عقد النجاز كراس شروط فنٌة خاصة القتناء منظومة إعالمٌة مندمجة للتصرف. -

 إمضاء عقد النجاز دراسة حول التؤثٌر على المحٌط إلحدى المنشاة الفنٌة. -

 اإلعالن عن طلب عروض النجاز أشغال تفكٌك وتركٌب هٌاكل معدنٌة بمستودع الصٌانة  بسٌدي فتح هللا. -

 إطارلإلشراف على خلٌة مراقبة التصرف والحوكمة الرشٌدة و د البشرٌة للشركة بإطارٌن الموارتدعٌم  -

  لإلشراف على ملفات تحرٌر الحوزة العقارٌة للمشروع.

  التموٌل المسند من البنك األوروبً لالستثمار. تسرٌح القسط الثانً من -

 المبسطة.المصادقة على دلٌل اإلجراءات الخاص بالصفقات باإلجراءات  -

 بمستودع الصٌانة  بسٌدي فتح هللا. إبرام صفقة تتعلق بتهٌئة فضاءات خزن معدات السكة -

وقطع غٌار السكة إلنجاز أشغال تحوٌل معدات  SOTRAFERاتفاقٌة بالتفاوض المباشر مع شركة  إبرام -

 التابعة للشركة الوطنٌة للسكك الحدٌدٌة التونسٌة.

 جهاز التحكم المركزي.إمضاء عقد انجاز دراسة بناٌة   -

أعوان للتصرف فً حركة القطارات  11لتوفٌر  SOTRAFERإبرام اتفاقٌة بالتفاوض المباشر مع شركة   -

 بمحطة منوبة لفائدة الشركة الوطنٌة للسكك الحدٌدٌة التونسٌة على حساب شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة.

 . Eانجاز صفقة الهندسة المدنٌة للخط  إطارإسناد تعوٌض لشركة صومترا فً  إمضاء بروتوكول اتفاق ٌتعلق -

  تدشٌن فتح نفق السٌدة المنوبٌة من الجهتٌن. -
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 األول الجزءتقدم تنفٌذ 

 األولوٌةمن الشبكة الحدٌدٌة السرٌعة ذات 

 

ملٌون دٌنار،  178 1 بــ  األولوٌةتقدر التكلفة المبرمجة إلنجاز هذا الجزء األول من الشبكة الحدٌدٌة السرٌعة ذات 

 /AFDعن طرٌق قروض خارجٌة من قبل مجمع البنوك األوروبٌة ) % 81على مٌزانٌة الدولة و  %11بتموٌل 

KFW/ BEI.) 

 :األقساط المعطٌات المتعلقة بتنفٌذ مختلف أهم المخطط العام إلنجاز المشروعٌبٌن و

 األشغالالتارٌخ المتوقع النتهاء  األشغالبداٌة  المبلغ)م د( الصفقة

  3101/.02/1 08.17 مهمة القٌادة والمتابعة

  3101/.02/1 1.22 مهمة المساعدة على االنجاز

 D 6692 13/1./3102 06/13/3108:الهندسة المدنٌة الخط  1القسط

 E 6191 13/03/3101 20/03/3108:الهندسة المدنٌة الخط 3القسط 

 ()دون اعتبار محطة باردو D 2092 05/03/3101 31/07/3105محطات على الخط  6: بناء 2القسط 

 E 07 33/03/3101 36/01/3108محطات على الخط  5: بناء 1القسط 

 06/01/3108 11/00/3102 211 :اقتناء ووضع التجهٌزات 5القسط 

 20/01/3101 10/01/3101 36 :نفق السٌدة المنوبٌة8القسط 

 اقتناء معدات الجر )القطارات(
تقدٌرات محٌنة 

(276) 
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I –  فً انجاز الصفقات: 4102التقدم المسجل خالل سنة 

  D: الهندسة المدنٌة الخط األولالقسط  - أ

 معطٌات عامة: -0-أ

 صاحب الصفقة: TECNIS  spa   

 ٌوم  11.التنفٌذ :  أجال 

 3102/.13/1  :األشغالببداٌة  اإلذن 

 06/13/3108: األشغالنتهاء ال التعاقدي تارٌخال  

 ًد 88.341.061: األداءاتللصفقة باحتساب كافة  المبلغ الجمل 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :األشغالمحتوى  -4-أ

  كم. 0393سكك موجودة( بطول  3مسار ٌحتوي على ثالث سكك حدٌدٌة )من بٌنها 

 1  متر. 151جسور علوٌة بطول 

 1  متر. 203جسور سفلٌة بطول 

 02  ممرات تحتٌة. 2ممر للمترجلٌن منها 

  .أشغال  مختلفة تتعلق بتحسٌن شبكات تصرٌف المٌاه والطرقات 
 

 :الدفوعات المنجزة و واألشغالتقدم الدراسات  -3-أ

  :37الدراسات%  

 8: األشغال%. 

  :2.72الدفوعات المنجزة %. 

  :بسبب تؤخر الحصول على التراخٌص اإلدارٌة.  3101خالل سنة  األشغالتؤخر فً المالحظات 

 

 

  :Eالقسط الثانً: الهندسة المدنٌة الخط  -ب

 معطٌات عامة: -0-ب

 صاحب الصفقة : SOMATRA GET  

 ٌوم. 07.7 التنفٌذ:جال آ 

 13/03/3101:  األشغالببداٌة  اإلذن 

 08/00/3102:األشغالنتهاء التعاقدي التارٌخ ال. 

  20/03/3108 :األشغالالتارٌخ المتوقع النتهاء . 

 ًد 913 300 84:  األداءاتللصفقة باحتساب كافة  المبلغ الجمل 
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 : األشغالمحتوى  -4-ب

 .مسار ٌحتوي على سكتٌن حدٌدٌتٌن 

 2  ًمتر.3088جسور للسكة الحدٌدٌة بطول جمل 

 0 .محول طرقات 

  متر. 5.8ممر سفلً للسكة الحدٌدٌة بطول 

 . .ًممرات للمترجلٌن منها ممر تحت 

  المٌاه والطرقات.أشغال مختلفة لتحسٌن قنوات تصرٌف 

 

 :الدفوعات المنجزة و واألشغالتقدم الدراسات  -3-ب    

  :71الدراسات%  

 38: األشغال%  

  :33903الدفوعات المنجزة% 

  :المالحظات 

  ناتج أساسا عن:مخطط اإلنجازمقارنة مع  ااألشغال تؤخٌرشهدت ، 

 على مستوى حً هالل صعوبة تحرٌر الحوزة. 

  وهو  مناولٌها هتجا بالتزاماتها إٌفائها التً نتج عنها عدموشركة صومترا التً تشهدها  الصعوبات المالٌة

 .3101 إلى آخر سنة شهرا 08بـ نتج عنه تؤخٌر ما

  . 3108ومن المتوقع أن تنتهً األشغال خالل شهر أوت  

 

   

  D: بناءات المحطات الخط القسط الثالث -ج

 معطٌات عامة: -0-ج

  :بوزقندة اإلخوةصاحب الصفقة 

 ٌوم. 08.1جال التنفٌذ : آ 

 05/03/3101:  األشغالببداٌة  اإلذن 

  08/00/3102: األشغالالتارٌخ التعاقدي النتهاء . 

 دون األخذ باالعتبار لمحطة باردو. 3105: جوٌلٌة األشغالنتهاء ال المتوقع  تارٌخال 

 د 151 293 31:  األداءاتباحتساب كافة  المبلغ الجملً للصفقة 

 



7 
 

 محطات 8بناء : والدفوعات المنجزة وتقدم الدراسات واألشغال األشغالمحتوى  -4-ج

  تقدم الدراسات واألشغال : 

 تقدم األشغال تقدم الدراسات المحتوى المحطات

 % 50 % 96 طابق سفلً وطابق أرضً السٌدة المنوبٌة

 % 45 % 95 طابق سفلً وطابق أرضً المالسٌن

 % 56 % 90 وطابق أرضًطابق سفلً  الروضة

 % 0 % 26 طابق سفلً وطابق أرضً باردو

 % 65  % 100 طابق سفلً وطابق أرضً البرطال

 %  62 % 85 طابق أرضً وطابق أول وثانً منوبة

 % 65 % 100 طابق أرضً وطابق أول البرتقال

 % 75 % 96 طابق أرضً وطابق أول وثانً القباعة

 % 51  % 86 المعـدل

 

 

 5896: لدفوعات المنجزةا % 

  :المالحظات 

ناجم عن تؤخر انجاز أشغال الهندسة المدنٌة على مستوى ، اإلنجاز مقارنة بمخطط اشغال تؤخٌراألشهدت 

 محطة الماللسٌن.

دون األخذ باالعتبار لمدة األشغال الضرورٌة النجاز محطة  3105 من المتوقع أن تنتهً األشغال خالل شهر جوٌلٌة 

 .ٌوم 573باردو والمقدرة بـ 

  Eالقسط الرابع: بناءات المحطات الخط  -د

 معطٌات عامة: -0-د

  صاحب الصفقة: محمد و سالم قلولوEGMS 

 ٌوم 0685 التنفٌذ: آجال.  

 20/03/3101:  األشغالببداٌة  اإلذن 

 11/03/3102: األشغالنتهاء ال التعاقدي تارٌخال 

  36/12/3108: األشغالالتارٌخ المتوقع النتهاء . 

  د 184 136 17  :األداءاتمبلغ الصفقة باحتساب كافة 
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  محطات 5: بناء تقدم الدراسات واألشغال والدفوعات المنجزة األشغالمحتوى  -4-د

 

 51927: الدفوعات المنجزة% 

 المالحظات : 

وبمحطة الحراٌرٌة  kv 1.بمحطات بوقطفة والزهور والنجاح بسبب تحوٌل شبكة ضغط عالً  تعطلت األشغال -

 .تحوٌل هوائً اتصاالت وتؤخر انجاز أشغال الهندسة مدنٌة بسبب 

  التجهٌزاتالقسط الخامس:  -هـ

 معطٌات عامة: -0-ه

 Groupement Colas Rail/SIEMENS SAS/SOMATRA GET/SIEMENS S.Aصاحب الصفقة:  -

 ٌوم  1080التنفٌذ :  أجال -

 .11/00/3102:  األشغالببداٌة  اإلذن -

 .06/01/3108: األشغالتارٌخ انتهاء  -

 د  304.773.263,027: األداءاتمبلغ الصفقة باحتساب كافة  -

 شغال:محتوى األ -4-ه

 مستودع سٌدي فتح هللا -

 السكة -

 كهربة الخطوط -

 لطاقةا -

 التشوٌر -

 تقدم األشغال تقدم الدراسات المحتوى المحطات

 44% 83% سفلً وطابق أرضًطابق  النجاح

 59% 83% طابق سفلً وطابق أرضً الطٌران

 55% 100% طابق سفلً الزهور

 26% 84% طابق سفلً وطابق أرضً الحراٌرٌة

 57% 96% طابق سفلً و طابق أرضً بوقطفة

 48% % 89                      المـــعدل
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 السلكٌة والالسلكٌة. االتصاالت -

 .المركزي التحكم قاعة -

 

 :الدفوعات المنجزة و واألشغالتقدم الدراسات  -3-ه

 :06 الدراسات %.  

 2 شغال:األ %. 

  :01الدفوعات % . 

  :ة.كما ٌوجد إشكال بخصوص التزود بالسك أشهر 5الدراسات بحوالً  إعداد تؤخر المالحظات  

 بالقباعة:المحطة الفرعٌة لتولٌد الكهرباء  -و

 معطٌات عامة: -0-و

 صاحب الصفقة: الشركة التونسٌة للكهرباء والغاز. -

 شهر. 21التنفٌذ :  آجال -

 10/00/3101:  األشغالببداٌة  اإلذن -

 18/13/3103: األشغالالتارٌخ التعاقدي النتهاء  -

 .35/7/3101: األشغالالتارٌخ المتوقع النتهاء  -

 د 13.943.969,963: األداءاتمبلغ الصفقة باحتساب كافة  -

 

 :األشغالمحتوى  -4-و

( kv 335/35) للمولد( kv 225) األرضبالقباعة ومد أسالك تحت  kv 225ربائً هنجاز مولد كإفً  األشغالتتمثل 

 .بنظام التحكم الرقمً  هذا المولد ٌعملوة السرٌعة. دٌللشبكة الحدٌ

 :المنجزة والدفوعات واألشغال الدراسات تقدم -3-و

  :3103انتهت الدراسات منذ جوٌلٌة  الدراسات. 

 وانطلقت الشركة التونسٌة للكهرباء والغاز وهى مخزنة بصنادٌق مغلقة بمستودع  اقتناء التجهٌزاتتم  :األشغال

 .3101إلى موفى سنة  % 68بنسبة  موقد سجلت تقد 3103فً سبتمبر  األشغال

  :68.8الدفوعات المنجزة%. 
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 القسط السادس: نفق السٌدة المنوبٌة  -ز

 معطٌات عامة: -0-ز

 Groupement TECNIS /SOTUDEFصاحب الصفقة:  -

 ٌوم  03.8جال التنفٌذ : آ -

 10/01/3101:  األشغالببداٌة  اإلذن -

 15/3102/.0: األشغالنتهاء ال التعاقدي تارٌخال -

 .3101 أكتوبر :3102المبرم فً شهر سبتمبر  3تبعا للملحق عدد  األشغالالتارٌخ المتوقع النتهاء  -

 ملٌون دٌنار. 36مبلغ الصفقة:  -

 :األشغالمحتوى  -4-ز

 منشآته الفوقٌة و الجداران الداعمة. بما فً ذلكم  387ول فً انجاز نفق بط األشغالتتمثل  

 :والدفوعات المنجزة واألشغالتقدم الدراسات  -3-ز

 : 3101بلغت نسبة تقدم األشغال والدراسات والدفوعات إلى موفى  سنة  

 011 :الدراسات %. 

 5. :شغالاأل %. 

 6195 :الدفوعات % . 

  :شكالٌات دٌوانٌةإل عازلة نتٌجة موادب تؤخر فً التزود تؤخرت األشغال بسببمالحظات. 
 

 لمالحظات:ا -2-ز

طبقا للملحق الذي تمت المصادقة علٌه بتارٌخ  3101فً موفى شهر أكتوبر  األشغالمن المتوقع أن تنتهً كان 

 والمتعلق بـ: 3102/.1/.1

 ٌوم 2.8مدٌد فً اآلجال بـ تال . 

 األداءاتد خالً من  3613239203جدٌدة ٌقدر انعكاسها المالً بـ:  أثمان 2 إضافة 

 فً كراس المقتضٌات الفنٌة لألخذ بعٌن االعتبار للزلزالٌة فً حسابات النفق.  تغٌٌر فصل   

 

 لكن حدث تؤخر فً األشغال نظرا إلشكال فً اإلجراءات الدٌوانٌة الخاصة بالمواد العازلة.  
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 II الشبكات: لتحوٌ -

تجاوز  العمومٌٌن للتنسٌق معهم حولبالعدٌد من االجتماعات مع مختلف المستلزمٌن  3102قامت الشركة خالل سنة 

 لتحوٌل الشبكات.  اإلشكالٌاتبعض 

 :E بالنسبة للخط

 90 عالً جهدل خطوط الكهرباء تحوٌ تم kv  على طول الخط E بما فً ذلك محطتً بوقطفة و الزهور.  

 محطة الحراٌرٌة.  أشغالفً  البدء وتم اتصاالتنقل هوائً شركة  تم 

  .تم انجاز الدراسات المتعلقة بتحوٌل خطوط الجهد المتوسط 
 

 : Dبالنسبة للخط 

  الشركة الوطنٌة الستغالل وتوزٌع المٌاه على مستوى المنشاة الفنٌة  أنبوبربطOA-D7  لوجودمتوقف 

 شكل انتزاع.م

  511 المٌاهتحوٌل أنبوبø متعطل لعدم االنطالق فً انجاز األشغال محطة البرتقال والقباعة  ىعلى مستو

 .المٌاه الشركة الوطنٌة الستغالل وتوزٌعمن قبل 

  القٌام بؤشغال تهٌئة على مستوى محطة البرطال لحماٌة أنبوب المٌاه لٌتم اثر ذلك تحوٌل مسار السكة النجاز

 .أشغال ممر تحتً للمترجلٌن 

 ٌفض المشكل مع النٌابة إلى حٌن  مازال متوقف محطة باردو على مستوىدٌوان التطهٌر  أنبوب لتحو

 الخصوصٌة لبلدٌة باردو.

  انجاز الدراسات المتعلقة بتحوٌل خط جهد منخفض للتٌار الكهربائً بٌن محطتً البرتقال والقباعة إلنجاز

 على مستوى منطقة المالسٌن. OA D6و  OA D13أشغال المنشؤة الفنٌة 

  انجاز الدراسات المتعلقة بتحوٌل خط جهد متوسط للتٌار الكهربائً بٌن محطتً البرتقال والقباعة إلنجاز

 .OA D7أشغال المنشؤة الفنٌة 
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III – :تحرٌر الحوزة العقارٌة للمشروع 

 

 كما ٌلً: 3101الى موفى سنة   Eو Dبٌن الخطٌن   تحرٌر الحوزة العقارٌة للمشروع توزعٌ

 : Dتحرٌر الحوزة العقارٌة للخط  - أ

تتمثل هذه الحوزة فً .و 3م  104 25تبلغ المساحة الداخلة فً حوزة المشروع على مستوى والٌة منوبة حوالً  

عدد الملفات الخاصة  إحصاءتم حٌث القطع الداخلة فً حوزة المشروع والكائنة بٌن محطة القباعة ومحطة البرطال 

  ا. ملف 123 هاعددا  وبه

 

 بالدٌنار المبالغ عدد الملفات أنواع الملفات

 002.400 368 5 59 خالصهاالملفات التً 

 540.725 311 1 36 الصادر فٌها أمر انتزاعالملفات 

الملفات التً لم تصدر فً أمر االنتزاع 
 وستصدر الحقا لوجود إشكالٌات فٌها

5 146 440.000 

 145.000 612 21 تم خالصها ملفات األصول التجارٌة

 129.125 438 7 122 المجموع

  

 د.  275279511خالص ملف واحد بقٌمة  3101تم فً سنة 

مجموعة اتفاق حول الغرامة الصلحٌة مع  إلىفإنه تم التوصل  ،على مستوى ساحة باردوٌتعلق بتحرٌر الحوزة فٌما و

تعذر  قطع التًالبخصوص  تونس. أمالجنة االستقصاء و المصالحة بوالٌة  إطارالمواطنٌن المالكٌن لعقارات فً  من

لسنة  16)أمر عدد  3101  جانفً  7بها فً  قد تم استصدار أمر االنتزاع الخاصف الكٌهامصلح مع  إلىالتوصل 

3101).    

بمطلب للحصول على  الشركة تقدمتّما فٌما ٌتعلق بالعقار المقام علٌه المبنى الفرعً للمجلس الوطنً التؤسٌسً فقد أ

ولكن السلط المحلٌة لم تستجب لذلك وقامت بإثارة إعادة النظر فً الفرضٌة المدرجة خٌص الالزمة لهدم البناٌة االتر

  بالمشروع بالنسبة للجزء الخاص بساحة باردو. 
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 : Eحرٌر الحوزة العقارٌة للخط ت - ب

ٌبلغ عدد الملفات . و3م 819301المشروع على مستوى والٌة تونس حوالً تبلغ المساحة الجملٌة الداخلة فً حوزة 

 ملف تتوزع كما ٌلً: 012الخاّصة بهذا الخط 

 المبالغ بالدٌنار عدد الملفات أنواع الملفات

 595,565 192 2 29 خالصهاالملفات 

 8 فً طور التسوٌةملفات 
2 996 282,000 

 

 000,000 385 7 المبلغرفض أصحابها أصول تجارٌة  تملفا

 224,159 260 2 80 الملفات التً أحٌلت لالنتزاع

 101,724 834 7 012 المجموع

 

 د 003,750 185ملفات بمبلغ جملً قدره   5خالص  3101تم فً سنة 

حدود موفى  إلى Eو Dوٌبٌن الجدول التالً العدد الجملً للملفات التً تم خالصها والملفات فً طور التسوٌة للخطٌن 

 :3101دٌسمبر 

 المبالغ بالدٌنار عدد الملفات أنواع الملفات

 598,245 560 7 118 تم خالصها الملفات 

 631,884 711 7 107 ملفات فً طور التسوٌة 

 *230,129 272 15 445 المجموع

 

محطات  2غرار المغازة العامة و)*(هذا المبلغ لٌس نهائً باعتبار وجود ملفات لم ٌتم البت فٌها إلى حد اآلن على 

 وقود.
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 الموارد البشرٌة

 الهٌكل التنظٌمً: إعداد .0

و إحالته من جدٌد على مصالح رئاسة  رئاسة الحكومة ووزارة المالٌةتم تعدٌل الهٌكل التنظٌمً طبقا لتوصٌات 

 الحكومة للمصادقة النهائٌة علٌه.

  مشروع القانون األساسً ألعوان الشركة: .4

تبعا لتوصٌات سلطة اإلشراف وتنفٌذا لقرارات مجلس اإلدارة، تم إحالة مشروع النظام األساسً ألعوان  .3

ماي  31بتارٌخ  الجاري به العمل والتشرٌعللمصادقة علٌه طبقا للتراتٌب الشركة على وزارة النقل 

توضٌحات فً الغرض .وقد تم إفادة وزارة النقل بجدول االنعكاس المالً لشبكة األجور مصحوبا ب3101

 .3101سبتمبر  .3بتارٌخ  حول المقترحات

  :األعوانتطور  .2

 :ٌلً كما 3101 عوان خالل سنةتطور عدد األ 

 الفارق 4102موفى دٌسمبر  4103موفى دٌسمبر  السلك وضعٌة األعوان

 المتعاقدون

 0 03 00 إطارات

 0 06 07 أعوان تسٌٌر

 1 01 01 أعوان تنفٌذ

 4 21 38 المجموع

 الملحقون

 2 31 07 إطارات

 -3 1 8 أعوان تسٌٌر

 2 1 0 أعوان تنفٌذ

 2 48 45 المجموع

 2 28 24  المجموع العام
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  ن:ـوٌـالتك .5

 د:016309111كلفة جملٌة قدرت بــانجاز برنامج تكوٌن ب 3101سنة تم 

 La TFP : aspects fiscaux, l’avance, les)( فً دورة تكوٌنٌة حول "الضرٌبة على التكوٌن المهنً"0إطار ) -

droits de tirage et les bilans pédagogiques et financiers) إلى  17/10/3101من  خالل الفترة الممتدة

 د.6369611بتكلفة قدرت بـ 10/3101/.1

 31/13/3101ممتدةمنخالل الفترة ال (Audit Interne)( فً دورة تكوٌنٌة حول "التدقٌق الداخلً"1إطارات ) أربع -

 دٌنارا. 02319111بتكلفة قدرت بـ 36/13/3101إلى 

خالل الفترة الممتدة من  (Informatique : Excel, Access)( فً دورة تكوٌنٌة حول "اإلعالمٌة".إطارات ) تسع -

 د.30319811بتكلفة قدرت بـ 06/11/3101إلى  17/11/3101

خالل الفترة  (Lois des Finances 2014)" 3101المالٌة  ( فً دورة تكوٌنٌة حول "قانون5إطارات ) خمس -

 د.5369111بتكلفة قدرت بـ 33/11/3101إلى  30/11/3101الممتدةمن

 Maitriser le nouveau)( فً دورة تكوٌنٌة حول "المنظومة التشرٌعٌة الجدٌدة للصفقات العمومٌة" 3إطارٌن ) -

système de passation des marchés et des achats publics et anticiper les difficultés d’application) 

 د.560.000 2بتكلفة قدرت بـ 31/15/3101إلى  33/15/3101خالل الفترة الممتدة من 

( فً دورة تكوٌنٌة حول "متطلبات وتقنٌات إعداد دلٌل اإلجراءات للصفقات ذات اإلجراءات 5خمس إطارات ) -

خالل  (Modalités et techniques de la préparation du manuel et procédures simples)المبسطة" 

 د.460.000 3بتكلفة قدرت بـ 3101/.11/1إلى  3101/.13/1الفترة الممتدة من 

 

                 :األعوانعباء أ -5

 مفصلة كاآلتً: 3102دٌنار سنة   256 1مقابل دٌنار  484 1  ما قدره  3101سنة  بلغـت قٌمة أعباء األعوان

 دٌنار ألف: الوحدة                                                                                   

 التغٌٌر 3101 3102 البٌانات

 % 45 555 383 أجور أعوان الشركة

  17% 51 46 خدمات اجتماعٌة

 % 49  2. 65 المساهمات االجتماعٌة للمإجر

 % 3 763 762 الملحقٌن أجور األعوان

 % 18 484 1 256 1 المجموع
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 تصال والجوانب االجتماعٌةاال

 

بعث خلٌة تعنى باالتصال والجوانب االجتماعٌة فً إطار تطبٌق مقتضٌات الملحق التفاقٌة التموٌل  3101تم سنة 

 002لها مٌزانٌة تقدر بـ  توقد رصد تعلق بسحب القسط الثانً من القرض.الم لالستثمارالمبرمة مع البنك األوروبً 

 .ألف دٌنار

 تشهارٌة الخاصة بالشركة )مطوٌابإعداد الوسائل اإل 3101سنة التصال والجوانب االجتماعٌة اخلٌة وقد قامت 

) ٌوم مفتوح بمنطقة  باإلضافة إلى لقاءات مباشرة مع المواطنٌن ولوحات تجسم تطور مراحل انجاز المشروع(

وتوعٌة وتحسٌس  وذلك بهدف التعرٌف بالمشروع المالسٌن، لقاء مباشر مع مجموعة من التجار بمنطقة المالسٌن( 

 . وإقناع المستفٌدٌن به

وتم فتح صفحة رسمٌة للشركة  وقد شرعت هذه الخلٌة فً إحداث موقع واب لشركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة

 .جتماعً "فٌسبوك" على الموقع اال

والعمل على  العناٌة الالزمة وإٌالئهلتحسٌس مختلف األطراف بؤهمٌته  كما تم انجاز ملفات صحفٌة حول المشروع 

كما تم إعداد بحث  .من خالل الصحف والبرامج اإلذاعٌة والتلفزٌة  وذلك تجاوز العراقٌل التً تعٌق تقدم انجازه

مٌدانً من خالل جمع المعطٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة المتعلقة بالعائالت المعنٌة بإعادة اإلٌواء عن طرٌق استبٌان 

 تمت المصادقة علٌه من قبل البنك األوروبً لالستثمار.
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 المؤشرات المالٌة

 

 

I. القوائم المالٌة 

 

 (10)ملحق عدد الموازنة:  -0

سنة  دٌنار 035 348 289دٌنار مقابل  655 957 353 مجموعا صافٌا ٌقدر بـ (0) 3101القوائم المالٌة لسنة تبرز 

 .ٌنارد 620 609 64بزٌادة تقدر بـ  أي 3102

 

  االستغالل:  أعباء -4

 

 ألف دٌنار موزعة كما ٌلً: 409 2استغالل تقدر بـ أعباء 3101سجلت سنة 

 

 )بحساب األلف دٌنار( 4103رصٌد  األعبــــاء

 018 شراءات وخدمات مستهلكة

 485 1  أعباء األعوان

 872 األخرىأعباء االستغالل 

 015 االستهالكمخصصات 

 4212 المجموع

 

 

 

 

 

 قبل مصادقة مراجع الحسابات. (0)
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 مفصلة كاآلتً: 3102دٌنار سنة ألف  856 مقابل 3101دٌنار سنة  ألف 872 ما قدره األخرىاالستغالل  أعباءلغت ب

 الـبـيــــــانــات 3102 3102 الحغيير

 (1أجعاب) - 569,359 38 924,660 33 644,699 4

 معاليم الكراء - 647,508 246 133,021 193 514,487 53

 مصاريف إلاثصاالت و البريد - 597,296 29 155,417 39 558,121 9-

 الصياهة مصاريف - 871,496 72 728,319 38 143,177 34

 معاليم الحؤمين - 861,603 17 526,645 23 665,042 5-

 مصاريف الحكىيً - 331,200 14 461,600 4 869,600 9

 خدمات خارجية  - 374,481 9 815,840 3 558,641 5

 مصاريف إلاشهار و الاعالهات - 202,718 9 319,999 4 882,719 4

 (2مهمـات واصحلبــال) - 330,590 18 610,427 14 720,163 3

 (3عالكات عامة )    - 732,564 10 064,800 5 667,764 5

 مكافآت حضىر     - 062,000 52- 000,000 24 062,000 76-

 ألاداء على الحكىيً املنهي - 013,677 11 653,928 7 359,749 3

1 679,921 3 826,997 5 506,918 
املضاهمة في صىدوق النهىض باملضاكً  -

 ألاجراء 

 معاليم الخسجيل - 970,160 4 209,150 3 761,010 1

 أداءات أخري  - 225,200 11 644,376 6 580,824 4

 (4خدمات بىكية ) - 528,060 205 179,140 252 651,080 46-

 مصاريف الاثصال و الجىاهب الاجحماعية  - 691,033 19 0,000 691,033 19

 املجموع 391,863 673 254,319 658 137,544 15

 

I.  (2)ملحق عدد  30/04/4102جدول التدفقات النقدٌة بتارٌخ 

 بالدٌنار تشتمل قائمة التدفقات النقدٌة على:

 الخزينة في بداية السنة المحاسبّية - 893 826 84

 االستغاللالتدفقات النقدية المتأتية من أنشطة  - 333 479 56 -

 االستثمارالتدفقات النقدية المتأتية من أنشطة  - 8.8 806 53 -

 التدفقات النقدية المخصصة ألنشطة التمويل - 761 718 63

 رصيد الخزينة في نهاية السنة المحاسبّية 644 245 58
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II. مٌزانٌة االستثمار: 

من  E و D  من المشروع والمتمثل فً الخطٌن األولنجاز الجزء لفة التقدٌرٌة الجملٌة المحٌنة إلتبلغ الك

 ألف دٌنار منها: 203 1الشبكة الحدٌدٌة السرٌعة ما قدره 

  ملٌون دٌنار. 276 جاّرة:اقتناء معدات 

  :دٌنار.ملٌون  35انتزاعات 

 ،مكاتب  ،منظومة االستخالص عناصر المشروع )البنٌة التحتٌة وملحقاتها، التجهٌزات وملحقاتها

 .ملٌون دٌنار 800 المتابعة والمساعدة على االنجاز(:

ملٌون  227,6ٌل خارجً بمبلغ ٌقدر بـ وتم %81 من مٌزانٌة الدولة و %11وهً ممولة فً حدود 

ٌل على مجمع البنوك ووٌتوزع التم األوروبًملٌون أورو بعنوان هبة من االتحاد  36ورو منها أ

 :كاألتً األوربٌة

  لالستثمار  األوربًالبنكB.E.I  :00.  أوروملٌون. 

  الوكالة الفرنسٌة للتنمٌةA.F.D  :2298   أوروملٌون. 

  ًالبنك االلمانK.F.W  :17  أوروملٌون. 

  ملٌون أورو 36)هبة(:  األوروبًاالتحاد 

بالنسبة للبنك األوروبً  من التموٌل الثانً طقسالسحب  3101أنه تم خالل سنة  إلى اإلشارةوتجدر 

  كما ٌلً:  لإلستثمار

 ورواألبحساب 

 البنك رقم القسط تارٌخ التحوٌل المبلغ

14 900 000 01/01/3101  (B.E.Iالبنك األوروبً لالستثمار)  3 

 

فقد تم تحوٌل : األوروبًأّما بالنسبة للهبة من االتحاد   

 7  المفتوح بالبنك المركزي.بحساب المشروع  أوروملٌون 

 30  بحساب مجمد بالبنك المركزي. أوروملٌون  
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دٌسمبر  20بتارٌخ  )دفعا( وٌبٌن الجدول التالً  توزٌع التكلفة بٌن عناصر المشروع وتقدم إنجازها

3101 : 
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 .)المنجز دفعا 4102 مٌزانٌة االستثمار: انجازات  

 الكلفة المحٌنة باعتبار األداء على القٌمة المضافة 2013منجز إلى غاٌة  2014المنجز سنة 

 التغٌرات المحٌنة الكلفة مٌزانٌة الدولة قروض موظفة مٌزانٌة الدولة قروض خارجٌة مٌزانٌة الدولة قروض خارجٌة المشارٌع

الكلفة الجملٌة 
)باعتبار االداء على 

 القٌمة المضافة(

 تحىيم انشبكاث 326 22 0 326 22 326 22 0 036 11 0 919 2 0

 Dأشغال انهنذست انمذنيت انخط  341 88 200 21 541 109 842 53 699 55 0 0 469 603 2

 Eأشغال انهنذست انمذنيت انخط  301 84 500 29 801 113 936 55 865 57 925 11 0 610 390 3

 Dأشغال بناء انمحطاث انخط  293 31 950 2 243 34 831 16 412 17 554 9 751 1 806 503 4

 Eأشغال بناء انمحطاث انخط  136 17 900 1 036 19 357 9 679 9 500 5 600 1 160 893

 نفق انسيذة انمنىبيت 197 28 200 10 397 38 873 18 524 19 764 4 494 3 967 1 927 10

 انتجهيساث 773 304 890 52 663 357 801 175 862 181 0 0 851 1 353 31

 PCCمركس انقيادة انمركسي  180 1 0 180 1 580 600 0 0 0 0

 222kvمحطت انتسويذ بانكهرباء  944 13 0 944 13 854 6 090 7 908 9 0 694 1 0

 GSMRتجهيساث االتصال  000 6 0 000 6 949 2 051 3 0 0 0 0

 MOEانقيادة وانمتابعت انفنيت  470 16 400 4 870 20 0 870 20 0 356 8 0 797 3

 AMOانمساعذة عهى االنجاز  334 4 950 1 284 6 0 224 6 0 686 1 0 507

 انمراقبت انفنيت 441 1 0 441 1 0 441 1 0 0 0 128

 كهفت تسيير انشركت 000 30 0 000 30 655 16 0 772 8 0 034 5 0

58 101 15 510 16 887 61 459 381 317 380 004 774 726 124 990 649 736 
)باعتبار األداء على القٌمة  1المجموع 
 المضافة(

 االنتزاعات 000 25 0 000 25 000 25 0 050 15 0 222 0

 القطارات الكهربائٌة 000 378 0 000 378 - - 0 0 0 0

 )باعتبار األداء على القٌمة المضافة( 2المجموع   000 403 0 000 403 923 404 377 381 050 15 0 222 0

 منظىمت اإلستخالص 000 10 0 000 10 000 10   0 0 0 0

 قهىنى و بىزقنذة(-)سىمتراانتعىيضاث  000 15 0 000 15 000 15 0 0 0 0 0

 األداء على القٌمة المضافة()باعتبار  3المجموع   000 25 0 000 25 000 25 0 0 0 0 0

 المجموع العام 736 077 1 990 124 726 202 1 927 809 694 762 509 76 887 16 732 15 101 58
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 املواسنـة : 0ملحق عدد 
 (الحىوس ي بالديىار)

 ألاصول 

 ديسمبر 20سنة محاسبية مخحومة في 

 2014 إيضاحات
 

2013 

   ألاصــــول غير الـــجــاريــة

 ألاصـىل الثابحة      

 275 48 2-0-0 ألاصىل الثابحة الغيراملادية          

 

46 242 

 ثطرح :إلاصتهالكات        

 

(47 597) 
 

(45 500) 

 مجموع ألاصول الثابحة الغيراملادية

 

678 

 

742 

 781 029 1 2-0-3 ألاصىل الثابحة املادية           

 

1 019 485 

 ثطرح :إلاصتهالكات و املدخرات       

 

(885 675) 
 

(782 104) 

  

144 106 

 

237 381 

 087 051 165 2-0-2 مشاريع في طىر إلاهجاز     

 

111 274 769 

 803 172 13 2-0-2 املصاريف العامة )مصاريف إهجاز املشروع(     

 

9 184 841 

 الثابحة املاديةمجموع ألاصول 

 

178 367 996 

 

120 696 991 

 699 30 2-0-5 ألاصىل املالية            

 

10 650 

 ثطرح : املدخرات        

 

                           -    

 

                          -    

  

30 699 

 

10 650 

 مجموع ألاصول الثابحة       

 

178 399 373 

 

120 708 383 

 048 930 1 2-0-6 أصىل غير جارية أخري            
 

       2 073 753    

  
1 930 048 

 

       2 073 753    

  
  

  
 مجموع ألاصول الغير الجارية

 
180 329 421 

 
122 782 136 

 ألاصول الجــاريـــة      

 591 269 2-0-7 أصىل جارية أخري           

 

239 006 

 ثطرح : املدخرات       

 

                           -    

 

                          -    

 مجموع ألاصول الجارية ألاخزى  
 

269 591 
 

239 006 

 000 113 115 2-0-8 أصىل مالية أخري       
 

81 500 000 

 644 245 58 2-0-9 الضيىلة وما يعادل الضيىلة     
 

84 826 893 

 مجموع ألاصول الجارية
 

173 628 234 
 

166 565 899 

 035 348 289   655 957 353   مجموع ألاصول      
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  املواسنـة: 0يخبع ملحق  عدد 
 (الحىوس ي بالديىار)

 ألاموال الذاثية والخصوم

 ديسمبر 20سنة محاسبية مخحومة في       

 2014 إيضاحات
 

2013 
 

   ألاموال الذاثية 

    

 رأش املال  

 

10 000 000 

 

10 000 000 
 

 (FIVصىدوق الاصخثمار للجىار ) 

 

13 556 900 

 

13 556 900 
 

 الدولة، مضاهمات مخصصة 

 

189 050 000 

 

139 050 000 
 900 606 212 2-0-01 مجموع ألاموال الذاثية قبل إحخساب نخيجة السنة املحاسبية 

 
162 606 900 

 

 هخيجة الضىة املحاصبية     

 

                          -    

 

                          -    
 مجموع ألاموال الذاثية قبل الحخصيص 

 
212 606 900 

 
162 606 900 

 

      

         الــخـــصـــوم 
 

 الخصىم الغير الجارية

 

  

 

  
 

      

 772 332 103 2-0-00 اللروض

 

    79 433 815    
 

 650 275 2-0-03 الخصىم الغير الجارية ألاخري 

 

                          -    
 مجموع الخصوم الغير الجارية 

 
103 608 422 

 
79 433 815 

 

 الخصىم  الجارية

     

      

 983 248 26 2-0-02 املسودون والحضابات املرثبطة بهم

 

43 904 795 
 

 494 693 1 2-0-02 الجارية ألاخري الخصىم 

 

3 317 840  

 856 799 9 2-0-05 املضاعدات البىكّية و غيرها مً الخصىم املالّية

 

             84 685    
 مجموع الخصوم الجارية 

 
37 742 333 

 
47 307 320 

 

  

  

 

  
 مجموع الخصوم   

 
141 350 755 

 
126 741 135 

 

      
 035 348 289   655 957 353   الذاثية والخصوممجموع ألاموال 
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 جـدول الحدفقـات النقديـة: 3ملحق عدد 
 

 (بالديىار الحىوس ي)

    

 ( ضبط مضمىح به)

 ديمسبر 20سنة محاسبية مخحومة في 

 

 2013 البيانات
 

2014 

 الحدفقات النقدية املحصلة باإلسحغالل        

                               -    

 

 -  

 

 النخيجة الصافية

    

 جضىية باليضبة لـ :

141 378 

 

105 668 

 

 * إلاصتهالكات واملدخرات      

    

 * إيرادات صافية على الحفىيد في أصىل ثابحة مادية      

    

 * جغيرات :      

(2 073 753) 

 

143 705 

 

 أصىل غير جارية أخري  -         

(2 392 490) 
 

(3 987 962) 

 

 مصاريف إهجاز املشروع-         

(56 850) 
 

(30 584) 

 

 أصىل جارية أخري  -         

- 
 

275 650 

 

 الخصىم الغير الجارية ألاخري  -         

37 775 122 

 

(19 372 810) 

 

 مسودون  وخصىم أخري  -         

(21 900 000) 
 

(33 613 000) 

 

 أصىل مالية أخري  -         

     11 493 407 

 

(56 479 333) 

 

 الحدفقات النقدية املخصصة ألنشطة إلاسحغالل

 الحدفقات النقدية املحصلة بأنشطة إلاسخثمار             

(9 415) 
 

(12 329) 

 

 الدفىعات املخصصة إلكحىاء أصىل ثابحة مادية وأصىل غير مادية

(58 516 529) 
 

(53 776 318) 

 

 الدفىعات املخصصة للمشاريع في طىر إلاهجاز

- 
 

(20 049) 

 

 الدفىعات املخصصة إلكحىاء أصىل مالية

     (58 525 944) 
 

(53 808 696) 

 

 الحدفقات النقدية املخصصة ألنشطة إلاسخثمار

  
  

 الحدفقات النقدية املحصلة بأنشطة الحمويل          

                               -    

 

                              -    

 

 امللابيض املحؤثية مً ثحرير رأش املال

21 900 000 

 

50 000 000 

 

 مضاهمات مخّصصة

         79 433 815    

 

33 706 780 

 

 امللابيض املحؤثية مً اللروض

     101 333 815 

 

83 706 780 

 

 النقدية  املحأثية من أنشطة الحمويلالحدفقات 

     54 301 278 

 

(26 581 249) 

 

 جغيير الخشينة

30 525 615 

 

84 826 893 

 

 الخسيىة في بداية الضىة املحاصبية

 الخشينة عند خحم السنة املحاسبية   644 245 58   893 826 84     
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