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مقدمة
یتمثل الھدف األسمى على األمدین المتوسط والبعید في مجال النقل في تجسیم التكامل بین 
مختلف أنماط النقل الجماعي في إقلیم تونس الكبرى من خالل النھوض بالنقل الحدیدي وإحداث خطوط 

ترابط حطات للحافالت في مسارات محمیة فضال عن إحداث محطات رئیسیة للترابط وسط العاصمة وم
.وى للسیارات لحث أصحابھا على استعمال وسائل النقل الجماعيآعلى مشارف المدینة وم

. التي ھي بطور االنجازیعد مشروع تركیز شبكة حدیدیة سریعة بتونس الكبرى من أھم المشاریعو
ترنو تونس من خالل ھذا المشروع الى تدعیم عرض النقل العمومي الجماعي الذي یعد خیارا و

تراتیجیا ال محید عنھ باعتبار مساھمتھ الملموسة في التحكم في كلفة الطاقة والتلوث بما یمكن من اس
مین سیولة التنقل والمرور والسالمة داخل المدن أتحسین نوعیة الخدمات وخاصة الحد من االكتظاظ وت

ساكنألف600حوالي في تحسین ظروف تنقل المشروع في مرحلتھ االولىوسیساھم ھذا .الكبرى
:ویتكون ھذا المشروع من العناصر التالیة. واكثر من ملیوني ساكن في مرحلتھ النھائیة

احداث شبكة حدیدیة سریعة تطویرھا بتونس لعاصمة-
محطة ترابط فرعیة على مشارف 16بوسط العاصمة و محطات متعددة الوسائط 3احداث -

صحاب السیارات على استعمال النقل مآوى قرب ھذه المحطات لتشجیع أإحداثمع المدینة
.الجماعي

:كم86خطوط طولھا الجملي 5وتشتمل الشبكة الحدیدیة السریعة على 

 الخطA : كم23( تونس برج السدریة.(
 الخطC : كم19.4(المحمدیة –فوشانة –وسط المدینة(.
 الخطD : كم19.2(المنیھلة - منوبة –وسط المدینة(.
 الخطE :كم13.9(السیجومي–سیدي حسین–الزھور–لمدینةوسط ا(
 الخطC’+F : كم10.5( ریانةأشمال -وسط المدینة.(

:كم مفصلة كما یلي18.5على مسافة ونظرا ألھمیة االستثمارات تقرر انجاز جزء أول من الشبكة 

 الخطD : كم19.2كم  من جملة  12.2: القباعةإلىمن محطة برشلونة.
 الخطE :كم13.9كم من جملة  6.3: بوقطفةإلىمحطة برشلونة من.

في حین تم تكلیف الشركة األساسیةشغال البنیة أوتتولى شركة تونس للشبكة الحدیدیة السریعة تنفیذ 
.الضروریة للمشروع واستغاللھ الحقا) القطارات(الوطنیة للسكك الحدیدیة باقتناء المعدات 

األولویةمن الشبكة الحدیدیة السریعة ذات األولھذا الجزءإلنجازوتقدر التكلفة المبرمجة 
عن طریق قروض خارجیة من قبل %60على میزانیة الدولة و %40، بتمویل ملیون دینار1159
).AFD/ KFW/ BEI(األوروبیةالبنوك مجمع
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د جاز المشروع رغم العدیإنمجھودات ھامة من قبل الشركة للتقدم في 2013وقد شھدت سنة 
.شركة صومتراجاتو تلك التي تمر بھا الصعوبات العقاریةمن 

:2013وقد تم خالل سنة 

:Dھندسة مدنیة الخط األولالقسط 

.25/02/2013بتاریخ تقریر فرز العروض المالیةمصادقة اللجنة العلیا لصفقات على-
أبدت، وقد 08/03/2013مجمع البنوك الممولة بتاریخ إلىتقریر فرز العروض المالیة إحالةتمت -

رأیھما بالموافقة على ھذا التقریر بتاریخ ) KFW(األلمانيو البنك ) AFD(الوكالة لفرنسیة للتنمیة 
قراره بعدم تمویل 16/01/2013في حین أعلم البنك األوروبي لالستثمار الشركة في 26/03/2103

راجع لھ بالنظر للغ الجملي للتمویل اعلى المباإلبقاءمع Eو Dسة المدنیة للخطین مشاریع الھند
.   للمشروعاألخرىملیون أورو الذي سیتم توزیعھ على المكونات 119والمقدر بـ 

سبتمبر 2في لألشغالاالنطالق الفعلي و2013ماي 8في TECNISمع شركة صفقةالمضاء إ-
2013.

stsCOLAS Rail/siemensمع مجمع الشركات2013جانفي 29صفقة قسط التجھیزات في إمضاء-

/ SOMATRA GET /SIEMENS SA 2013نوفمبر 4في األشغاللھذا المجمع ببدایة اإلذنوتم إعطاء.

:األولویةمن الشبكة الحدیدیة السریعة ذات األولالجزءتقدم تنفیذ –1

:ساطاألقالمعطیات المتعلقة بتنفیذ مختلفأھمالمخطط العام إلنجاز المشروعیبین 

التاریخ المتوقع النتھاء االشغالبدایة االشغال)م د(المبلغالصفقة

18.513/09/2010مھمة القیادة والمتابعة

4.813/09/2010مھمة المساعدة على االنجاز

D88.302/09/201318/02/2016الھندسة المدنیة الخط :1القسط

E82.301/12/201031/08/2016الھندسة المدنیة الخط :2القسط 

D29.115/12/201015/01/2016محطات على الخط 8بناء : 3القسط 

E16.322/12/201028/03/2016محطات على الخط 5بناء : 4القسط 

30404/11/201318/10/2016اقتناء ووضع التجھیزات:5القسط 

27.901/10/201031/10/2014نفق السیدة المنوبیة:6القسط 

)القطارات(ناء معدات الجر اقت
تقدیرات 

)378(محینة 

من المنتظر بدایة 

الصفقة جانفي 

2015

2017من المنتظر االنتھاء نھایة 
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.2017من المشروع متوقعة في جویلیة األولھذا الجزء بدایة استغالل

II– في انجاز الصفقات2013التقدم المسجل خالل سنة:

: Dدنیة الخط الھندسة الم: األولالقسط -ا

:معطیات عامة-1

TECNISصاحب الصفقة -

یوم 900: التنفیذ أجال-

02/09/2013:األشغالببدایة اإلذن-

18/02/2016: األشغالنتھاء الالتعاقديتاریخال-

د88.341.061: األداءاتللصفقة باحتساب كافة المبلغ الجملي-

: األشغالمحتوى -2

، أسوار، الصرف الصحي، الخدمات، الطرقات، األرضیةتھیئة(منصة سكة حدیدیة كم 12.2-

).، تنویر عمومي، تحویر شبكاتأرصفة

األرضممرات تحت 5جسور و 4م منھا 873منشآت فنیة بطول جملي 9-

سفلیة3وفوقیة10للمترجلین منھا ممر 13-

:الدفوعات المنجزةوواألشغالتقدم الدراسات -3

%4: الدراسات-

.التأسیسيرفع التجھیزات الخاصة بالمبنى الملحق للمجلس الوطني انطلق : األشغال-

)األولىمن قیمة الصفقة للسنة %10جزء من التسبقة التي تبلغ (%2.67: الدفوعات المنجزة-

:Eالھندسة المدنیة الخط : القسط الثاني-ب

:معطیات عامة-1

SOMATRA GET: صاحب الصفقة-

یوم 1080: جال التنفیذ آ-

02/12/2010:  األشغالببدایة اإلذن-

.16/11/2013:األشغالنتھاء التعاقدي التاریخ ال-

2015دیسمبر :األشغالالتاریخ المتوقع النتھاء -

د82.318.641: األداءاتللصفقة باحتساب كافة المبلغ الجملي-
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: األشغالمحتوى -2

، أسوارالطرقات، ، الصرف الصحي، الخدمات، األرضیةتھیئة ( كم منصة سكة حدیدیة 6.3-

).، تنویر عمومي، تحویر شبكاتأرصفة

سفلي1فوقیة و8ممرات للمترجلین منھا 9م منھا  جسر و 1070منشآت فنیة بطول جملي 5-

:الدفوعات المنجزةوواألشغالتقدم الدراسات -3

62: الدراسات%

مفصلة كما یلي%24: األشغال :

E1/2 :15%المنشأة الفنیة -

%47.5: 3نیة عدد المنشأة الف-

%52.5: 4المنشأة الفنیة عدد  -

%31: الممرات العلویة والسفلیة-

%15: األرضیةأشغال-

18.2: الدفوعات المنجزة%

المالحظات :

:ناتج أساسا عنالتأخیرد تأخیر مقارنة مع التخطیط، ھذا ھاألشغال تش-

 شاة الصرف نالمائیة، مالدراسات الخاّصة بالمنشاة الفنیة، المنشأة عدم استكمال

.، تھیئة الطرقات على مستوى المحطاتاألرصفةالصحي، تحویر الشبكات، 

 محطة بنزین و منازل في حي ھالل(عدم تحریر الحوزات.(

 90خط (عدم تحول الشبكاتkv.(

 مناولیھاهتجابالتزاماتھااإلیفاءشركة صومترا تعرف  صعوبات مالیة ولم تقدر على

.شھرا16ن تقلیص التأخیر المقدر بـ وھو ما یحد م

یأخذ بعین االعتبار مراحل 2013قدمتھ الشركة في شھر جوان خر مخطط زمني یتضح من خالل آ
بتأخیر بحوالي 2015أفریلتنتھي في األشغالأن أيتحریر الحوزات، وإشكالیاتفنیة المنشاة الأشغال
.    سنتین

: Dالخط بناءات المحطات : القسط الثالث-ج

:معطیات عامة-1
بوزقندةاإلخوة: صاحب الصفقة-
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یوم 1080: جال التنفیذ آ-

15/12/2010:  األشغالببدایة اإلذن-

.16/11/2013: األشغالالتاریخ التعاقدي النتھاء -

2015جویلیة : األشغالنتھاء الالمتوقع تاریخال-

د29.144.091,722: األداءاتباحتساب كافة المبلغ الجملي للصفقة-

: األشغالمحتوى -2

: محطات 8بناء -

المحتوىالمحطات
سفلي وطابق أرضيطابق السیدة المنوبیة

طابق سفلي وطابق أرضيالمالسین

طابق سفلي وطابق أرضيالروضة

طابق سفلي وطابق أرضيباردو

طابق سفلي وطابق أرضيالبرطال

طابق أرضي وطابق اول وثانيمنوبة

طابق أرضي وطابق اولالبرتقال

طابق أرضي وطابق اول وثانيالقباعة

:تقدم الدراسات واالشغال والدفوعات المنجزة-3

76: الدراسات%









نسبة التقدمالمحتوىالمحطات

%41طابق سفلي وطابق أرضيالسیدة المنوبیة

%90طابق سفلي وطابق أرضيالمالسین

%93طابق سفلي وطابق أرضيالروضة

%22طابق سفلي وطابق أرضيردوبا

%92طابق سفلي وطابق أرضيالبرطال

%85وثانيأولابق أرضي وطابق طمنوبة

%97أولطابق أرضي وطابق البرتقال

88%وثانيأولطابق أرضي وطابق القباعة
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مفصلة كما یلي%37: األشغال:

41.15: الدفوعات المنجزة%

المالحظات :

:ناجم أساسا عنالتأخیرشغال تشھد تأخیر مقارنة بالمخطط، ھذااأل-

تحرر الحوزات على مستوى محطة باردو.

 التقاطع مع مسارات خطوط الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة على مستو محطات :

.الروضة، منوبة والبرطال

أي بعد حوالي (2015متوقع في شھر جویلیة األشغالانتھاء 2013المخطط المحین في ماي حسب

). األشغالسنة ونصف من التاریخ التعاقدي النتھاء 

:بـمرتبطانطالق أشغال محطة باردو

oھدم البنایة الملحقة بالمجلس الوطني التأسیسي.

oاالنتھاء من دراسات التنفیذ.

o تطھیردیوان الأنبوبتحویل.

o یجب ضبطھ األشغالتقاطع خطوط الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة  وخطوط المترو حسب مراحل

.مع مختف المتدخلین

oاعتماد خطة حركة مرور بالتعاون مع السلطات المعنیة .

نسبة التقدمالمحتوىالمحطات

%28ابق سفلي وطابق أرضيطالسیدة المنوبیة

%22طابق سفلي وطابق أرضيالمالسین

%45طابق سفلي وطابق أرضيالروضة

0%طابق سفلي وطابق أرضيباردو

%51طابق سفلي وطابق أرضيالبرطال

%38وثانيأولطابق أرضي وطابق منوبة

%52أولطابق أرضي وطابق البرتقال

%57وثانيلأوطابق أرضي وطابق القباعة
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: Eبناءات المحطات الخط : القسط الرابع-د

:معطیات عامة-1

EGMSمحمد و سالم قلولو : صاحب الصفقة-

یوم 1080: التنفیذ آجال-

20/12/2010:  األشغالببدایة اإلذن-

04/12/2013: األشغالنتھاء الالتعاقديتاریخال-

.2016فیفري : األشغالالتاریخ المتوقع النتھاء -

:األداءاتمبلغ الصفقة باحتساب كافة -

: األشغالمحتوى -2

:محطات5بناء 

المحتوىالمحطات

يطابق سفلي وطابق أرضالنجاح

طابق سفلي وطابق أرضيالطیران

طابق سفليالزھور

طابق سفلي وطابق أرضيالحرایریة

طابق سفلي و طابق أرضيبوقطفة

:والدفوعات المنجزةواألشغالتقدم الدراسات -3

87: الدراسات%

نسبة التقدمالمحتوىالمحطات

%81طابق سفلي وطابق أرضيالنجاح

%83بق أرضيطابق سفلي وطاالطیران

%100طابق أرضيالزھور

%77طابق سفلي وطابق أرضيالحرایریة

%96طابق سفلي وطابق أرضيبوقطفة
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مفصلة كما یلي%37: األشغال:

45.06: الدفوعات المنجزة%

المالحظات :

اإلعدادجدیدة بصدد وأثمانھناك ملحق یتعلق باآلجال -

ھذا التخطیط .2015أكتوبرمتوقع في األشغال، انتھاء 2013حسب المخطط المحین في سبتمبر -

.  ن االعتبار تواریخ تقدیم دراسات التنفیذ و تحریر الحوزات وتحویل الشبكاتیأخذ بعی

:التجھیزات: القسط الخامس-ھـ

:معطیات عامة-1

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

یوم 1080: التنفیذ أجال-

04/11/2013:  األشغالببدایة اإلذن-

18/12/2016: األشغالاء تاریخ انتھ-

د304.773.263,027: األداءاتمبلغ الصفقة باحتساب كافة -

:شغالمحتوى األ-2

مستودع سیدي فتح هللا-

السكة-

الكھرباء-

األعمدة-

التشویر-

نسبة التقدمالمحتوىالمحطات

%30طابق سفلي وطابق أرضيالنجاح

%42طابق سفلي وطابق أرضيالطیران

%52طابق أرضيالزھور

%4طابق سفلي وطابق أرضيالحرایریة

%57طابق سفلي وطابق أرضيبوقطفة
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االتصاالت-

نظام التحكم-

:الدفوعات المنجزةوواألشغالتقدم الدراسات -3

الدراسات بصدد التحضیر : الدراسات

حضیر النطالق أشغال مستودع سیدي فتح تة بدأت بالقیام بالمسح الطوبوغرافي والالشرك: شغالاأل

.هللا

الحرص على تحریر الحوزات وتحضیر مخطط نشاط ألشغال عقد عدة اجتماعات من أجلتم 

.المستودع

. التسبقةقدمت الشركة فاتورة  تخص 2013في شھر دیسمبر : الدفوعات

:رباء بالقباعةالمحطة الفرعیة لتولید الكھ- و

.الشركة التونسیة للكھرباء والغاز: صاحب الصفقة-

.شھر30: التنفیذ آجال-

01/11/2010:  األشغالببدایة اإلذن-

06/02/2012: األشغالالتاریخ التعاقدي النتھاء -

.25/7/2014: األشغالالتاریخ المتوقع النتھاء -

د13.943.969,963: األداءاتمبلغ الصفقة باحتساب كافة -

:األشغالمحتوى 

للمولد kv 225األرضبالقباعة ومد أسالك تحت kv 225ربائي ھنجاز مولد كإفي األشغالتتمثل 

225/25kvیعمل بنظام التحكم الرقمي ویعتبر مولد القباعة نوع  المصفح و. ة السریعةدیللشبكة الحدی

.المرناقیة-المنیھلة225kvوھو مغذى من الخط و بمجموعة عوارض مزدوجة 

:المنجزةوالدفوعاتواألشغالالدراساتتقدم-1

الدراسات:

.2012انتھت الدراسات منذ جویلیة 

األشغال:
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.وھى مخزنة بصنادیق مغلقة بمستودع الشركة التونسیة للكھرباء والغازاقتناء التجھیزاتتم 

.%85وقد سجلت تقد بنسبة 2012انطلقت في سبتمبر األشغال

72.49: منجزةالدفوعات ال%.

: نفق السیدة المنوبیة: القسط السادس-ز

:معطیات عامة-1

Groupement TECNIS /SOTUDEF: صاحب الصفقة-

یوم 900: جال التنفیذ آ-

01/11/2010:  األشغالببدایة اإلذن-

19/05/2014: األشغالنتھاء الالتعاقديتاریخال-

أكتوبر:2013المبرم في شھر سبتمبر 2د تبعا للملحق عداألشغالالتاریخ المتوقع النتھاء -

2014.

:األشغالمحتوى -2

.م مع منشآتھ الفوقیة و الجداران الداعمة267ول في انجاز نفق بطاألشغالتتمثل 

:والدفوعات المنجزةواألشغالتقدم الدراسات -3

مفصلة كما یلي%95: الدراسات:

نسبة االنجازالمحتوىالمنشاة

%100طوبوغرافیا

%100جیوتقنیا

الجھة الغربیة

%100جدار الدعامة

%100الخرسانة المقولبة

%100مدخل النفقأشغال

الجھة الشرقیة
%100الخرسانة المقولبة

%100أشغال مدخل النفق

%95النفق
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39: شغالاأل%

نسبة االنجازالمحتوىالمنشاة

الجھة الغربیة
%100دعامةجدار ال

%100انة المقولبةالخرس
%90مدخل النفقأشغال

الجھة الشرقیة
%29الخرسانة المقولبة
%5أشغال مدخل النفق

%1النفق

31.7: الدفوعات%.

لمالحظاتا:

على اثر الملحق الذي تمت المصادقة علیھ في 2014آوت23: األشغالالتاریخ المرتقب النتھاء 

:والمتعلق بـ09/09/2013

یوم396مدید في اآلجال بـ تال.

األداءاتد خالي من 284232.312: جدیدة یقدر انعكاسھا المالي بـأثمان3إضافة

في كراس المقتضیات الفنیة لألخذ بعین االعتبار للزلزالیة في حسابات تغییر فصل

. النفق

:الشبكاتلتحوی- III

ت مع مختلف المستلزمین العمومیین للتنسیق معھم بالعدید من االجتماعا2013قامت الشركة خالل سنة 

). STEG, SONEDE,TUNISIANA,OAS,DHU(لتحویل الشبكات اإلشكالیاتتجاوز بعض حول

:Eبالنسبة للخط

 90االنطالق تحویر الشریان kv HT- steg على طول الخط بما في ذلك محطتي بوقطفة و

لحلحلة الوضعیة قام رئیس . أجزاء3اري على أشغال التحویر متوقفة تبعا لمشكل عق( الزھور

المشروع باقتراحین للشركة التونسیة للكھرباء والغاز حول مسار الخطوط الكھربائیة حیث قامت 

تم توجیھ موافقة . بدراسة مفصلة للفرضیة المقترحة وقدمت االنعكاس المالي لھااألخیرةھذه 
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تحویر خط .الشركة التونسیة للكھرباء والغازإلىمبدئیة من شركة تونس للشبكة الحدیدیة السریعة 

. في انتظار تسویة مشكل عقاري مع سكان حي ھاللau droit de la pile P7الجھد المتوسط  

 محطة أشغالفي البدءكن من مى یتم التتنقل ھوائي شركة تونزیانا حإجراءاتاستحثاث

.2014فیفري شركة تونزیانا تتوقع نقل الھوائي في شھر. الحرایریة

في تم تسویة النزاع مع صومترا المتعلق بأنبوب الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه

.%95وتقدمت عملیة التحویر بنسبة .22/11/2013

 بعد تركیز و توصیل المیاه لألنبوب الجدیدSONEDE ø ، األنبوب القدیم بصدد الھدم من 1600

.OA-E1/2تتعدي فوق المنحدر الغربي للمنشاة الفنیة التي القبل الشركة بالنسبة لألقسام 

 500األنبوباالنتھاء من تحویلSONEDE ø) ،جاریة األشغالبقي فقط تجربتھ وتوصیل الماء

)في الغرض

 تحویل شبكات المیاه المستعملة الذي على كاھلSOMATRA على مستوىplateforme

(conduite ø 800-BA) ومحطة بوقطفة(conduite ø 400-pvc) تمت المصادقة علیھم

أیضا مشروع تحویل . الموافقة على التفاصیلستنطلق بعد واألشغالمن قبل دیوان التطھیر 

(conduite ø500-pvc) على مستوىOA-E3 تمت المصادقة علیة من دیوان التطھیر

STEG)موافقة على التفاصیل والتنسیق معتنطلق بعد الواألشغال , Tunisiana).

:Dبالنسبة للخط 

 الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه على مستوى المنشاة الفنیة أنبوبربطOA-D7 متوقف

.على شكل انتزاع

 500تحویل أنبوبSONEDE ø على مستو محطة البرتقال والقباعة في انتظار حل اإلشكالیات

.العقاریة

طة البرطال كانت موضوع دراسة مفصلة من قبل تأھیل غرف الصمامات بجانب محإعادة

لك ملف استشارة الشركات ، تمت المصادقة ذالشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه، بما في

.2014مارس /متوقع في فیفرياألشغالاالنتھاء من .RFRعلیھ من قبل 

تحویر الخطوط ذات الجھد المتوسط مرتبط بحل مشاكل عقاریةأشغالإنھاءau droit de l’

OA-D12ومحطة القباعة.
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حیث كانت الدراسات . دیوان التطھیر من حوزة محطة باردو مازال متوقفأنبوبلتحوی

یجب تحیین ھذه الدراسات تبعا للتھیئة الجدیدة اآلنمطابقة في البدایة لملف طلب العروض لكن 

.لمحطة باردو

IV–تحریر الحوزة العقاریة للمشروع:

بتقدم ملحوظ على مستوى تحریر الحوزة القاریة للمشروع حیث تمت 2013لشركة خالل سنة قامت ا

وتتوزع الحوزة العقاریة بین . قطع3قطع واستصدار أمر انتزاع بخصوص عدد 8التسویة النھائیة لعدد 

:كما یليEوDالخطین 

:Dتحریر الحوزة العقاریة للخط -أ

إحصاءتم .وزة المشروع والكائنة بین محطة القباعة ومحطة البرطال یتعلق األمر بالقطع الداخلة في ح

بعد 2013ملف منھا في سنة 13عدد إلغاءملف، تم136عدد الملفات الخاصة بھذه الحوزة بعدد

التعدیالت المجراة على تحویل شبكة أساسالھا باعتبار أنھا تخص حاجة المشروععدم التأكد من 

.الطرقات

بالدینارالمبالغعدد الملفاتفاتأنواع المل

736صلحإلىالملفات التي تم التوصل في شانھا  274 884

100 20551الملفات التي رفض أصحابھا الصلح

145 30621التجاریةاألصولملفات 

1237المجموع 438 129

.2م104 25الي وتبلغ المساحة الداخلة في حوزة المشروع على مستوى والیة منوبة حو

د 610,180 942 5لى صلح بقیمة تبلغ التوصل بشأنھا إمن الملفات التي تم ملف58وقد تم خالص 

821بمبلغ جملي قدره 2013سنة ملفات تمت تسویتھا6منھا  د واستصدار أمر انتزاع في 063,209

ألصول ملف30إلىة باإلضاف).2013نوفمبر 18بتاریخ 2013لسنة 4964األمر عدد (قطعة28
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612تجاریة تم خالصھا بقیمة  تحریر إمكانیةحالت دون إشكالیاتملف تتضمن 15وبقي . د145

944عقود مع أصحابھا وتبلغ قیمتھا  .  د والتي ستتم تسویتھا حال تقدیمھم للوثائق المطلوبة418

ملفا 35وبقي . %71نسبة أي بملفا88وبذلك یبلغ المجموع الجملي للملفات التي تمت تسویتھا 

في انتظار تسویتھا عند استفاق الوثائق تم الحصول على الموافقة المبدئیة ألصحابھااملف15منھا 

. المطلوبة

اتفاق حول الغرامة الصلحیة إلىعلى مستوى ساحة باردو فإنھ تم التوصل یتعلق بتحریر الحوزة و فیما 

أما. تونسلجنة االستقصاء و المصالحة بوالیة إطاررات في المواطنین المالكین لعقامجموعة منمع 

بھا في قد تم استصدار أمر االنتزاع الخاصالكیھا فمصلح مع إلىتعذر التوصل بخصوص القطع التي

.2014جانفي 7

اتفاق مع إلىّما فیما یتعلق بالعقار المقام علیھ المبنى الفرعي للمجلس الوطني التأسیسي فقد تم التوصل أ

ھذه وإیداعوزارة الدفاع القتناء مختلف التجھیزات الموجودة داخل المبنى وقد بدأت أشغال تفكیك 

ن أعلما و. زالة المبنى والشروع في األشغالة من إلتمكین الشرك2013نوفمبر 25التجھیزات منذ 

ط المحلیة لم تستجب لذلك ولكن السلالشركة تقدمت بمطلب للحصول على الترخیص الالزمة لھدم البنایة 

. وقامت بإثارة إعادة النظر في الفرضیة المدرجة بالمشروع بالنسبة للجزء الخاص بساحة باردو

:Eحریر الحوزة العقاریة للخط ت-ب

:ملف تتوزع كما یلي103یبلغ عدد الملفات الخاّصة بھذا الخط 

المبالغ بالدینارعدد الملفاتأنواع الملفات
304ي تم التوصل في شأنھا الى مصالحةالملفات الت 939 183

500 04162ملفا اصول تجاریة تم خالصھا

980 715 692لالنتزاعالملفات التي رفض أصحابھا المصالحة ة أحیلت 

663 817 1037المجموع

2م64.214المساحة الجملیة الداخلة في حوزة المشروع على مستوى والیة تونس تبلغ حوالي 

2ملف بقیمة جملیة تبلغ 28تم خالص  084 د تم 54531بمبلغ ملفات 02د منھا عدد 257

ملفات متبقیة فقد تم التوصل في شانھا الى اتفاق وھي في طور 06أّما عدد .2013خالصھا سنة 

.االنجاز وتخص الشركة العقاریة للبالد التونسیة وبلدیة تونس ومواطنین
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V–ميالھیكل التنظیإعداد:

أنظارعلى وإحالتھالمتعلق بالھیكل التنظیمي مالحقھ األمرقامت الشركة بإعداد مشروع بعد أن 

تم تبادل بعض 2012موفى سنة رئاسة الحكومة للمصادقة علیھ طبقا للتشریع الجاري بھ العمل

المعني بتاریخ لألمرووزارة المالیة التي وافتھا بمالحظاتھا بالنسبة الحكومةالمراسالت بین رئاسة 

وذلك بحذف مقترحة خاّصة تبسیط الھیكل التنظیمي تماشیا مع خصوصیة الشركة13/06/2013

الثالث وحدات وتعویضھا بإدارات تتبعھا دوائر ومصالح وكذلك االقتصار على دائرة تعنى بالشؤون 

مكاتب القیادة عة وإعادة ھیكلة المشاریع في شكل دوائر وحذف خلیة متابإدارةالقانونیة عوضا عن 

وتم تدارس المسألة بین الشركة ومصالح وزارة النقل ووافت الشركة .نجازوالمساعدة على اإل

نھ فیما یتعلق بوحدات التصرف اإلداري والمالي أمؤكدة 23/07/2013الوزارة برأیھا بتاریخ 

إطارات بخطة والھندسة المدنیة والتجھیزات نص مشروع الھیكل التنظیمي على أنھ یشرف علیھا

وامتیازات مدیر مركزي وھو ما یتطابق مع واقع ھذه الوحدات التي یشرف علیھا حالیا إطارات 

خطة وظیفیة تتعلق 20وقد اقترحت الشركة أنھ یمكن التخلي عن . بخطة وامتیازات مدیر مركزي

ن القانونیة فإنھا الشؤوبإدارةوفي ما یتعلق . بإطارات مكلفین بمساعدة المشرفین على ھیاكل الشركة

مقدمة على الدخول في العدید من النزاعات األخیرةمكونات الشركة باعتبار أن ھذه أھمتعتبر من 

یكلة المشاریع في أما بالنسبة إلعادة ھ. بعد صدور األمر المتعلق بانتزاع العشرات ممن العقارات

علق بالتنظیم الھیكلي ، یبرز مشروع األمر المتأسبابمذكرة شرح إلىبالرجوع شكل دوائر فإنھ

على دراسات أشغال صفقات الھندسة المدنیة اإلشرافالمشاریع المعنیة ودورھا في أھمیةجلیا 

اإلبقاءضرورة الشركة علىأكدتبخصوص خلیة متابعة مكاتب القیادة فقد أما. والتجھیزوالبناءات 

.قیمة الصفقات المبرمة مع ھذه المكاتبعلیھا بالرجوع ل

VI–مشروع القانون األساسي ألعوان الشركة:

اإلدارة،وخاّص من قبل لجنة قیادة المشروع وتنفیذا لقرارات مجلس اإلشرافتبعا لتوصیات سلطة 

على ھذا المشروع اإلدارةوقد صادق مجلس .ساسي خاص بأعوان الشركةأمشروع نظام إعدادتم 

.2013أكتوبر 22في جلستھ بتاریخ 

VI–د البشریةالموار:

: األعوانتطور -أ
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نتدابات إرتأت الشركة القیام ببعض اإل،2013لجمیع مكونات المشروع خالل سنة األشغاللضمان تقدم 

المكلف بمھمة القیادة SYSTRA/STUDIبالتزاماتھا إزاء مجمع المكاتب الفرنسي التونسي لإلیفاء

لیة لمؤسسة من القیام بمتابعة النواحي القانونیة والمامن ناحیة ولتمكین ااألشغالإلنجازوالمتابعة الفنیة 

.والمحاسبیة من ناحیة أخرى

البدنیة أو اإلعاقاتوذلك الن الحصة المخصصة لحاملي 2013فقط خالل سنة أعوان9وقد تم انتداب 

العمل التي كل أفرادھا معطلون عن والعائالتشھداء وجرحى الثورة أو عائالتالمتمتعین بالعفو العام 

لم تتوفر ضمن اختصاصات المترشحین المقترحین من قبل الوزارة و الھیاكل المعنیة إذلم یقع تغطیتھا 

وفي ما یلي .2014أعوان على حساب انتدابات سنة 4لتأجیل انتداب اإلشرافلذا تم مراسلة سلطة 

:موزعین حسب االختصاص) 09(المنتدبین األعوانقائمة 

:المدنیةفني سامي في الھندسة-

سامي في البناء-

سامي في الھندسة الكھربائیة-

سامي في التسخین والتبرید-

مھندس في الھندسة المدنیة -

متصرف اختصاص علوم قانونیة-

متصرف اختصاص محاسبة-

:2013وقد استقر عدد االعوان خالل سنة -

الفارق2013موفى دیسمبر 2012موفى دیسمبر السلكوضعیة االعوان

ونالمتعاقد

8113اطارات
12175أعوان تسییر
10100اعوان تنفیذ
30388المجموع

الملحقون

17170اطارات
1-76أعوان تسییر
110اعوان تنفیذ
1-2524المجموع

55627المجموع العام
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: التكوین-ب

بكلفة جملیة قدرت بـ 2013تلفة سنة في أیام تكوینیة مخاإلطاراتتم تسجیل مشاركة بعض 

.د4461.600

بالمدرسة الوطنیة للمھندسین لمدة " انزالق التربة"في دورة تكوینیة حول إطارینمشاركة -

.د300بتكلفة تقدر بـ 2013جانفي 29إلى28یومین في الفترة الممتدة 

أیام 3دسین لمدة بالمدرسة الوطنیة للمھن" انزالق التربة"مشاركة إطار في دورة تكوینیة حول -

.د600بتكلفة تقدر بـ 2013مارس 16إلى14في الفترة الممتدة 

تقییم الصفقات العمومیة من خالل مقاییس حسن "إطارات في دورة تكوینیة حول 6مشاركة -

بتكلفة 2013مارس 10الى 08أیام من الفترة الممتدة 3لمدة " وجدول القیادةاألساسیةاألداء

.د3561تقدر بـ 

:األعوانعباء أ-ت

1مقابل 2013دینار سنة 256 1بلغـت قیمة أعباء األعوان ما قدره  أي 2012دینار سنة 258

:دینار مفصلة كاآلتيبنقص قدره ألفي
دینارألف: الوحدة

التغییر20122013البیانات

3773835أجور أعوان الشركة

1-4746خدمات اجتماعیة

4-6965المساھمات االجتماعیة للمؤجر

2-764762الملحقیناألعوانأجور 

2-256 2581 1المجموع
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VII–المؤشرات المالیة:

)01ملحق عدد (: الموازنة-أ

289مجموعا صافیا یقدر بـ2013تبرز القوائم المالیة لسنة  348 مقابل دینار 035,244

150 239 139بزیادة تقدر بـ أي2012دینار سنة 097,483 108 .دینار937,761

: اإلیرادات-ب

: مفصلة كاآلتي2013دینار سنة ألف233-ما قیمتھ اإلیراداتبلغت قیمة 

بحساب االلف دینار

2013لبیاناتا

- 450مالیة صافیةأرباح
211مداخیل التوظیفات

6مرابیح عادیة أخرى

233-األخرىمجموع المرابیح العادیة 

:)02ملحق عدد (: االستغاللأعباء-ت

2استغالل تقدر بـأعباء2013سجلت سنة  :ألف دینار موزعة كما یلي164

)بحساب األلف دینار(2013رصید ـــاءاألعبـ

109شراءات وخدمات مستھلكة

1256أعباء األعوان

658األخرىأعباء االستغالل 

141االستھالكمخصصات 

164 2المجموع
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2012دینار سنة ألف 647مقابل2013دینار سنة ألف658ما قدرهاألخرىاالستغالل أعباءلغت ب

:مفصلة كاآلتي

التغییر 2012 2013 الـبـیــــــانــات

-13 149,623 47 074,283 33 924,660 - أتعاب
-1 281,207 1 281,207 0,000 - أجور أعوان المساعدة على اإلنجاز
12 365,909 180 767,112 193 133,021 - معالیم الكراء

6 682,164 32 473,253 39 155,417 - مصاریف اإلتصاالت و البرید
-53,308 38 781,627 38 728,319 - مصاریف الصیانة

7 268,497 16 258,148 23 526,645 - معالیم التأمین
-2 469,600 6 931,200 4 461,600 - مصاریف التكوین
2 230,584 1 585,256 3 815,840 - خدمات خارجیة
1 355,544 2 964,455 4 319,999 - مصاریف اإلشهار و االعالنات

-4 183,878 18 794,305 14 610,427 - مهمـات واستقبــال
-29,100 5 093,900 5 064,800 عالقات عامة -

0,000 24 000,000 24 000,000 مكافآت حضور -

96,431 7 557,497 7 653,928 - األداء على التكوین المهني
48,181 3 778,816 3 826,997 - المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن األجراء

-7 510,100 10 719,250 3 209,150 - معالیم التسجیل
-2 747,424 9 391,800 6 644,376 - أداءات أخرى
12 000,800 240 178,340 252 179,140 - خدمات بنكیة
10 623,870 647 630,449 658 254,319 المجموع
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)03ملحق عدد (31/12/2013جدول التدفقات النقدیة بتاریخ -ث

:تشتمل قائمة التدفقات النقدیة على

30 525 614,707 الخزینة في بدایة السنة المحاسبّیة- 

33 393 408,025 التدفقات النقدیة المتأتیة من أنشطة اإلستغالل-

-58 525 944,317 لتدفقات النقدیة المتأتیة من أنشطة اإلستثمارا-

79 433 815,000 التدفقات النقدیة المخصصة ألنشطة التمویل-

84 826 893,415 رصید الخزینة في نهایة السنة المحاسبّیة
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:میزانیة االستثمار–ج 

من EوDمن المشروع والمتمثل في الخطیننجاز الجزء االول لفة التقدیریة الجملیة المحینة إلتبلغ الك

:ألف دینار منھا1179الشبكة الحدیدیة السریعة ما قدره 

.ملیون دینار378:جاّرةاقتناء معدات -

.ملیون دینار25: انتزاعات-

البنیة التحتیة وملحقاتھا، التجھیزات وملحقاتھا، مكاتب المتابعة والمساعدة (عناصر المشروع -

755):على االنجاز .ملیون دینار9,

ملیون 227,6یل خارجي بمبلغ یقدر بـ وتم%60من میزانیة الدولة و%40وھي ممولة في حدود 

یل على مجمع البنوك وویتوزع التماألوروبيملیون أورو بعنوان ھبة من االتحاد 28ورو منھا أ

:كاالتياألوربیة

.ملیون اوروB.E.I :119لالستثمار األوربيالبنك -

.ملیون اوروA.F.D :33.6الوكالة الفرنسیة للتنمیة -

.ملیون اوروK.F.W :47البنك االلماني -

ملیون أورو28): ھبة(األوروبياالتحاد -

: سحب االقساط االولى والثانیة من التمویل كما یلي2013أنھ تم خالل سنة إلىاإلشارةوتجدر 

ورواألبحساب 

المبلغ تاریخ التحویل قسطرقم ال البنك

4 200 000 02/07/2013 1
)AFD(الوكالة الفرنسیة للتنمیة

4 200 000 24/12/2013 2

5 875 000 09/09/2013 1
)K.F.W(األلمانيالبنك 

5 875 000 20/12/2013 2

14 900 00 10/09/2013 1
)B.E.I( لالستثماراألوروبيالبنك 

- 2
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:فقد تم تحویل األوروبيد أّما بالنسبة للھبة من االتحا

.المفتوح بالبنك المركزيملیون اورو بحساب المشروع 7-

.ملیون اورو بحساب مجمد بالبنك المركزي21-

:2013دیسمبر 31ویبین الجدول التالي  توزیع التكلفة بین عناصر المشروع وتقدم إنجازھا بتاریخ 
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میزانیة االستثمارات

2013نجاز إ

2013المنجز سنة  2012منجز إلى غایة  الكلفة المحینة باعتبار األداء على القیمة المضافة
المشاریع

قروض خارجیة میزانیة الدولة قروض خارجیة میزانیة الدولة قروض 
موظفة ةمیزانیة الدول الكلفة المحینة التغیرات

الكلفة الجملیة 
باعتبار االداء على (

)القیمة المضافة

0 0 16 485 16 485 0 22 245 22 245 1 000 21 245 تحویل الشبكات

0 0 0 0 55 699 53 842 109 541 21 200 88 341 Dأشغال الھندسة المدنیة الخط 

907 877 6 335 6 335 56 857 54 962 111 819 29 500 82 319 Eأشغال الھندسة المدنیة الخط 

2 116 2 045 3 821 3 821 16 319 15 775 32 094 2 950 29 144 Dأشغال بناء المحطات الخط 

1 480 1 431 2 166 2 166 9 234 8 927 18 161 1 900 16 261 Eأشغال بناء المحطات الخط 

2 810 2 716 1 448 1 448 19 354 18 709 38 063 10 200 27 863 نفق السیدة المنوبیة

14 389 10 614 0 0 139 395 134 749 274 144 41 120 233 024 التجھیزات

3 766 3 658 0 0 42 467 41 052 83 519 11 770 71 749 مستودع سیدي فتح هللا

0 0 0 0 600 580 1 180 0 1 180 PCCمركز القیادة المركزي 

0 3 851 6 057 6 057 7 090 6 854 13 944 0 13 944 225kvمحطة التزوید بالكھرباء 

0 0 0 0 3 051 2 949 6 000 0 6 000 GSMRتجھیزات االتصال 
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)یتبع(2013میزانیة االستثمارات المنجز 

2013المنجز  2012منجز إلى غایة ال الكلفة المحینة باعتبار األداء على القیمة المضافة
المشاریع

قروض خارجیة میزانیة 
الدولة قروض خارجیة دولةمیزانیة ال قروض موظفة میزانیة الدولة الكلفة المحینة التغیرات

الكلفة الجملیة 
باعتبار األداء على (

)القیمة المضافة
2 409 0 5 807 0 20 870 0 20 870 4 400 16 470 MOEالقیادة والمتابعة الفنیة 

348 0 1 384 0 6 224 0 6 224 1 950 4 274 AMOالمساعدة على االنجاز 

0 0 0 0 1 441 0 1 441 0 1 441 المراقبة الفنیة

0 1 723 0 6 973 0 16 655 16 655 2 655 14 000 كلفة تسییر الشركة

28 225 26 915 21 435 43 285 378 601 377 299 755 900 128 645 627 255 )باعتبار األداء على القیمة المضافة(1المجموع 

0 5 000 0 15 248 0 25 000 25 000 0 25 000 االنتزاعات

0 0 0 0 226 800 151 200 378 000 0 378 000 القطارات الكھربائیة

0 5 000 0 15 248 226 800 176 200 403 000 0 403 000 باعتبار األداء على القیمة (2المجموع  
)المضافة

0 0 0 0 4 000 1 000 5 000 0 5 000 منظومة اإلستخالص

0 0 0 0 0 200 200 0 200 راسة التعریفات المندمجةد

0 0 0 0 0 200 200 0 200 تحیین دراسة مسارات الجزء الثاني

0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 15 000 )قلولو و بوزقندة-سومترا(التعویضات 

0 0 0 0 4 000 16 400 20 400 0 20 400 باعتبار األداء على القیمة (3المجموع  
)المضافة

28 225 31 915 21 435 58 533 609 401 569 899 1 179 300 128 645 1 050 655 المجموع العام
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المالحق
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الموازنـة 
2013دیسمبر 31في 

(بالدینار التونسي)

دیسمبر31سنة محاسبیة مختومة في األصول
20132012

األصــــول غیر الـــجــاریــة  
األصـول الثابتة  

874,860 242,19039 46األصول الثابتة الغیرالمادیة

528,154 36-499,989 45-اإلستھالكات:تطرح 

346,706 742,2013مجموع األصول الثابتة الغیرالمادیة

436,993 016 485,0561 019 1األصول الثابتة المادیة

698,225 649-104,297 782-اإلستھالكات و المدخرات:تطرح 

237 380,759366 738,768

240,232 758 769,15652 274 111مشاریع في طور اإلنجاز

350,751 792 840,7406 184 9)مصاریف إنجاز المشروع(المصاریف العامة 

329,751 917 990,65559 696 120مجموع األصول الثابتة المادیة
650,000 650,00010 10األصول المالیة 

0,0000,000المدخرات : تطرح 
10 650,00010 650,000

326,457 931 382,85659 708 120مجموع األصول الثابتة  

752,5000,000 073 2أصول غیر جاریة أخرى

2 073 752,5000,000
326,457 931 135,35659 782 122مجموع األصول الغیر الجاریة

األصول الجــاریـــة 
156,319 006,473182 239أصول جاریة أخرى

0,0000,000المدخرات : تطرح 

156,319 006,473182 239مجموع األصول الجاریة األخرى

000,000 600 000,00059 500 81أصول مالیة أخرى

614,707 525 893,41530 826 84السیولة وما یعادل السیولة

771,026 307 899,88890 565 166مجموع األصول الجاریة

097,483 239 035,244150 348 289مجموع األصول 
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الموازنـة 
2013دیسمبر 31في 

(بالدینار التونسي)

دیسمبر31سنة محاسبیة مختومة في األموال الذاتیة والخصوم
20132012

األموال الذاتیة 
000,000 000 000,00010 000 10رأس المال 

FIV(13 556 900,00013 556 900,000(صندوق االستثمار للجوار 

000,000 550 000,00057 550 57الدولة، مساھمات مخصصة

900,000 106 900,00081 106 81مجموع األموال الذاتیة قبل إحتساب نتیجة السنة المحاسبیة

0,0000,000نتیجة السنة المحاسبیة

900,000 106 900,00081 106 81مجموع األموال الذاتیة قبل التخصیص

الــخـــصـــوم 
الخصوم الغیر الجاریة

815,0000,000 433 79القروض

815,0000,000 433 79مجموع الخصوم الغیر الجاریة

الخصوم  الجاریة
013,996 093 795,0349 904 43المزودون والحسابات المرتبطة بھم

183,487 039 840,44060 817 84الخصوم الجاریة األخرى
684,7700,000 84الخصوم المالیة األخرى

197,483 132 320,24469 807 128مجموع الخصوم الجاریة

197,483 132 135,24469 241 208مجموع الخصوم  

097,483 239 035,244150 348 289مجموع األموال الذاتیة والخصوم
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جئاتنلاةمئاق
2013دیسمبر 31في 

(بالدینار التونسي)

دیسمبر31سنة محاسبیة مختومة  في البیانات
20132012

إیرادات اإلستغالل
0,0000,000مداخیل

)تحویل أعباء و إیرادات( ایرادات اإلستغالل األخرى
2 399 368,1221 519 844,765

844,765 519 368,1221 399 2مجموع إیرادات اإلستغالل

أعباء اإلستغالل
825,503 571,788104 109مشتریات مستھلكة

081,883 111,369494 494أعباء األعوان

489,109 368,395764 762أعباء األعوان الملحقون

524,834 377,907180 141مخصصات اإلستھالكات والمدخرات

630,449 254,319647 658أعباء اإلستغالل األخرى

551,778 191 683,7782 165 2مجموع أعباء اإلستغالل

707,013 671-684,344 233نتیجة اإلستغالل

ایرادات واعباء مالیة
223,109 253,665550 450-اعباء أو أرباح مالیة

833,873 069,237121 211مداخیل التوظیفات 

177,8110,031 6مرابیح عادیة  أخرى

177,7270,000عادیة أخرىخسائر

500,000350,000نتیجة األنشطة العادیة قبل إحتساب األداء

500,000350,000ضرائب على المرابیح

0,0000,000نتیجة األنشطة العادیة بعد إحتساب األداء

0,0000,000)خسائر/ أرباح ( العناصر الطارئة 

0,0000,000النتیجة الصافیة للسنة الحسابیة

0,0000,000إنعكاسات التعدیالت المحاسبیة 

0,0000,000النتیجة بعد التعدیالت المحاسبیة
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جـدول التدفقـات النقدیـة
2013ةنسل
)ضبط مرخص بھ (

(بالدینار التونسي)
دیمسبر31سنة محاسبیة مختومة في 

البیانات
2012 2013

التدفقات النقدیة المتصلة باإلستغالل
0,000 0,000 النتیجة الصافیة

:تسویة بالنسبة لـ 

180 524,834 141 377,907 اإلستھالكات والمدخرات* 

إیرادات صافیة على التفویت في أصول ثابتة مادیة* 

:تغیرات * 

0,000 -2 073 752,500 أصول غیر جاریة أخرى-

-1 519 844,765 -2 392 489,989 مصاریف إنجاز المشروع-

-17 587,988 -56 850,154 أصول جاریة أخرى-

18 455 355,111 59 675 122,761 مزودون  وخصوم أخرى-

-12 588 000,000 -21 900 000,000 أصول مالیة أخرى-

4 510 447,192 33 393 408,025 التدفقات النقدیة المتأتیة من أنشطة اإلستغالل

النقدیة المتصلة بأنشطة اإلستثمارالتدفقات 

-5 601,047 -9 415,393
الدفوعات المتأتیة من إقتناء أصول ثابتة مادیة وأصول غیر 

مادیة

-28 630 502,398 -58 516 528,924 الدفوعات المتأتیة من المشاریع في طور اإلنجاز
في اصول ثابتة مادیة وأصول المقابیض المتأتیة من التفویت 

غیر مادیة 

الدفوعات المتأتیة من إقتناء أصول مالیة

المقابیض المتأتیة من التفویت في اصول مالیة 

-28 636 103,445 -58 525 944,317 التدفقات النقدیة  المخصصة ألنشطة اإلستثمار

النقدیة المتصلة بأنشطة التمویلالتدفقات
المقابیض المتأتیة من تحریر رأس المال

24 562 000,000 0,000 مساھمات مخصصة

0,000 79 433 815,000 المقابیض المتأتیة من القروض

24 562 000,000 79 433 815,000 المتأتیة من أنشطة التمویلالتدفقات النقدیة  

436 343,747 54 301 278,708 تغییر الخزینة

30 089 270,960 30 525 614,707 الخزینة في بدایة السنة المحاسبیة

30 525 614,707 84 826 893,415 الخزینة عند ختم السنة المحاسبیة
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