
 2019تقرير نشاط الشركة لسنة الشركة التونسية للتنقيب /  

 

 
 

1 

 

 تقرير مجلس اإلدارة حول 
 نشاط الشركة التونسية للتنقيب

   بعنوان سنة 2019
 
 
 

هرســالف  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  العناوين الصفحة
    

............................عام..................................................تقديم  02  

.........................................................أنشطة الحفر واالستكشاف 03  

..... ..................................الشركة التونسية لتنقيب...الحفر بأنشطة  04  

.............................................معدات الحفارات......وتفقد صيـانة  07  

90 .................................................األنشطة اللوجستية................   

90 . ..........................................الموارد البشــرية........................   

11 .... ............السالمة والمحيط....................، نظــام الجــودة، الصحة   

31 .......................................................اإلعالمية.....................   

41 ..........................................مراقبة التصرف..........................   

51    .................................................................…التدقيق الداخلي 

51 .... ........................النتـائج المالية...........................................   

...........................المالحق.................................................... 20  



 2019تقرير نشاط الشركة لسنة الشركة التونسية للتنقيب /  

 

 
 

2 

امــم عــتقدي  
  

وهو ما يدل على أن  2018في األسواق العالمية مقارنة بسنة  تذبذبا 2019عرف مستوى سعر الخام خالل سنة 

دوالر للبرميل  64سعر الحيث بلغ معدل  ،الفارط ال تزال هشة وسريعة التأثر عامخالل الشهدها اإلنتعاشة التي 

إلى ما يعرفه العالم من توترات نتيجة  خاصة ويعود هذا التذبذب .2018خالل سنة  دوالر 71بـ مقارنة 

  جيوإستراتجية.

المعطيات لعل أهمها صمود  لعديدنظرا  المرونة علىأظهرت سوق البترول قدرة  فقد، االستقرار ورغم عدم

بين منظمة أوبك وبعض الدول من خارج المنظمة (أهمها روسيا) للحد من  2016 موفيالمبرم خالل  االتفاق

 .االقتصادياتاإلنتاج وتحسن الطلب العالمي على الطاقة نتيجة لتحسن نسب النمو ألهم 

ما يجعل هذا القطاع عرضة للتغيير السريع والتطوير  االستكشافسعر البترول أهم محرك لقطاع  ويعتبر تطور 

  . ”rig count“اني التالي لمؤشريكما يبينه الرسم الب

  
  

 موفيفي منصة  1772من ليتحول إيجابيا نسقا  «Baker Hughes»تنشره مؤسسة  يذلا المؤشروقد شهد هذا 

أي  804 إلىحفر منصة  634بالواليات المتحدة من  خاصة تغيرا وعرف 2019 في نهاية 2043إلى  2016

 بالمائة (منصات النفط الصخري).  27بزيادة 

تجلى ذلك من  البحث واالستكشافتحسنا ملحوظا في قطاع  2019أما على الصعيد الوطني، فقد شهدت سنة  

خالل سنة  بإنجاز سبعة أبارمقارنة  من بينها ستة آبار استكشافية بئر 11عدد االبار المنجزة إلى  ارتفاعخالل 

سارية  إلى إسناد رخص جديدة والموافقة على التمديد لرخص كذلك بالنظرو 2017وبئرين فقط خالل سنة  2018

    المفعول.

مقارنة بالسنة بار المنجزة عدد اآل تصاعدالتونسية للتنقيب من حيث  إيجابيا على الشركة اتأثير لذلك وقد كان

  الماضية 

  بـ: ط الحفاراتتميز نشا حيث

  لفائدة شركة " ةحفر بئر استكشافيفي  06تواصل نشاط الحفارة رقمMAZARINE"  بدأت أشغالها في نهاية

 .في إطار العقد الممضى في الغرض ”OMV“ شركة  لفائدةوانجاز بئرين  2018سنة 

  شركة  ةلفائد استكشافية وتطويرية أربعة أبار إلنجاز 04تواصل نشاط الحفارة رقم«PERENCO» ة شركو
«SITEP»   

 شركاتمع  عقودفي إطار تسعة عمليات صيانة ألبار ل 01الحفارة رقم  انجاز " OMV  و" SITEP.« 
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I.  أنشطة الحفر واالستكشاف 
منح  استعادفي مجالي النفط والغاز،  في السنوات األخيرة أنشطة التنقيب واالستكشاف التراجع الذي شهدتهبعد 

الرخص  بعضتسوية الوضعيات القانونية ل بعد نسقه التصاعدي 2019خالل رخص البحث والتنقيب في تونس 

 ووه )وكف عباد اتسكراي، ماتلين ،صواف، واحة ،(حزوة وتوقيع اتفاقيات إلسناد رخص استكشاف جديدةالعالقة 

  .ما سيكون له تأثير إيجابي على دعم اإلنتاج الوطني للمحروقات

ـ تراجع  2019معدل سعر الخام خالل سنة سجل و  2018دوالر للبرميل في سنة  71دوالر مقابل  64 % ليبلغ9ب

 8للبحث ورخصة  17 بينها من رخصة 25 بلغ العدد الجملي لرخص االستكشاف المصادق عليها نحوفي حين 

 50تطوير و استكشافيةأبار  06حفر تسجيل تم  كما .2018 نهاية سنة رخصة في 21مقابل  لالستكشاف رخص

  .جديدة استكشافاتعن أربعة  النشاط واالعالنفي طور آبار 

 تيرخص شملبداية من شهر أوت ثالثي األبعاد أيضا تسجيل انطالق مسح زلزالي  تضمنت المعطياتو

 "زعفران" و "دويرات". 

 

 :االستكشافية أشغال الحفر .1

 في: 2019االستكشاف خالل سنة تمثلت أشغال 

 حفر بئر" Tarfa-06":  شركة  ةلفائد "باقل" امتيازعلى«PERENCO»  أفريل 12بدأت أشغال الحفر في 

 مترا. 3000و بلغ العمق النهائي للبئر 2019جوان  03إلى غاية  2019

  بئر حفر"Shalbia-1": شركةلفائدة  هانطلقت أشغال «OMV» 03بتاريخ  »جناين جنوب«رخصة  على 

 .اترم 4260للبئر  وبلغ العمق النهائي 2019 نوفمبر 30في انتهت و 2019 سبتمبر

  بئر حفر"Ghezala-1": لفائدة شركة «OMV» إلى جويلية15تاريخ بداية من  »جناين جنوب«رخصة  على 

 .اترم 3665ر وبلغ العمق النهائي للبئ 2019 أوت 02

 حفر بئر"EBNE-2 ST":  لفائدة شركة  "البرمةعلى امتياز "انطلقت أشغال الحفر«SITEP»  17بتاريخ 

 مترا. 2722وبلغ عمق البئر النهائي  2019ديسمبر  29 لتنتهي في 2019وفمبرن

  بئر حفر"Debbech B":  لفائدة عمليات الحفرانطلقت «SODEPS» 2019نوفمبر 30 في" دبش" امتياز على 

 .مترا 2216للبئر  حاليبلغ العمق اليو 2019 وال يزال في طور اإلنجاز إلى غاية نهاية
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 حفر بئر"Baraka 2 Dir  ": " وبلغ عمق  2019ديسمبر  15انطلقت أشغالها في  ."بركةعلى امتياز استغالل

 .2019مترا إلى غاية نهاية سنة  1392البئر 

  االستكشافية مواصلة حفر البئر"SMG-1 " شركة  لفائدة"  على رخصة "زعفران"MAZARINE " والتي

 مترا. 3880. وقد بلغ العمق النهائي للبئر 2019فيفري  08لتنتهي في  2018سنة  بدأت أشغالها خالل

 :أشغال الحفر التطويرية .2

  :تتلخص أشغال حفر التطوير في

  تطوير بئر "Tarfa-04":  شركة  ةلفائد "باقل"على امتياز  « PERENCO »  إلى  2019جانفي  30من تاريخ

 مترا. 2435وبعمق بلغ  2019 مارس 24غاية 

 تطوير "Nour-1 Dir A": " في  أفريل واالنتهاء 13تاريخ  من لتطويراحفر أشغال  امتدت. "آدمعلى امتياز

 .امتر 3636 بلغ عمق ب 2019 أفريل 30

  تطوير بئر "Tarfa-05": " ةلفائد "باقلعلى امتياز «PERENCO» إلى غاية تاريخ  2019جويلية  05 في

 بهذا البئر ألسباب تقنية.تم تعليق عمليات الحفر  وقدمترا  28 بعمق 2019جويلية  11

 تطوير بئر "Amani-3": " ة شركلفائدة  "عناقيدعلى امتياز«OMV» 31خ تاريب التطوير بدأت أشغال حفر    

 متر. 2987وبلغ عمق البئر النهائي  2019 جويلية 21 وانتهت في 2019 ماي

  "Hawa-1 Dir A" :" عمق نهائي بو 2019 سبتمبر 22 إلى أوت 24 من الحفر أشغال امتدت ."آدمعلى امتياز

 متر. 3668

 

  
  
  
  
  
  
  

  

II. الشركة التونسية للتنقيب ب الحفر أنشطة 
 

الذي شهد  التونسية للتنقيب قطاع البحث واالستكشاف تأثيرا إيجابيا على نشاط الشركة نسق تصاعدكان ل

تشغيل من استغالل حفاراتها بنسبة  تمكنت الشركة حيث ،الطلب على الحفارات على مستوي بدوره تحسنا

سنة في  لنشاط الحفارات اإلجماليةالمدة  سجلتقد و .%55 نسبةبـ الحفر من سوقوتحقيق حصة  %69 تقارب

في  .2017يوم سنة  1139و 2018في سنة يوم  1440 مقابل خالص األجر عمل يوم 1261انجاز  2019

  تطويرية. آبار ثالثةو ةاستكشافي مقسمة بين ثالثة أبارآبار  ستةالحفر في إنجاز  عملياتتمثلت  حين

  آلبار في حالة استغالل. صيانة عملية 12 انجاز الشركةأنشطة  شهدت من جهة أخرى،

  

  2019 2018  األنشــطة

  

  االستكشاف
  

  25  21  مجموع رخص البحث و االستكشاف

  4  0  عدد االستكشافات

  6  3  عدد اآلبار االستكشافية

  5  4  عدد اآلبار التطويرية  التطوير

  11  7  مجموع عدد اآلبار  المجموع
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 :أنشطة الحفر .1
  

 ت، وتمثل2018% في سنة 92% مقابل 80الـ حدود2019سنة  نشاط خاللال نسبة بلغت :04الحفارة رقم  -

 «PERENCO»شركة  ةلفائد "باقل" امتيازعلى  ،"Tarfa-06"( بئرين استكشافيتينحفر في  شغالاأل

 "Tarfa-04" -"Tarfa-05" وبئرين تطويريتين)  »البرمة« امتيازعلى  «SITEP»ة لفائدة شرك "EBNE-2"و

توقف عن استكمال اشغال حفر  04. وقد شهدت الحفارة "لباق«امتياز على «PERENCO»شركة لفائدة 

"Tarfa-05" خضعت الحفارة إلى عمليات صيانة وتفقد كما  .جراء حدوث خلل على مستوى قاعدة البئر

صفاقس وسجلت فترة ترقب في انتظار أشغال تجديد  SOHATRAMبمستودع  ايوم 49مبرمجة لفترة ناهزت 

  الحفارة فترات توقف غير خالصة األجر أثناء نشاطها. سجلكما لم ت ،بالبرمة SITEP على منصة الحفر

وبقيت  ،يوما 38مدة  صيانة فيانجاز ثالث عمليات  على2019خالل سنة  هااقتصر نشاط :05 مالحفارة رق -

  .يوما 327لمدة  الترقب الخالص األجروضعية  الحفارة في

" على رخصة البحث "زعفران "SMG-1" االستكشافيةشهد نشاطها مواصلة حفر البئر  :06 مالحفارة رق -

في حفر بئر  نشاطهاكما تمثل ، 2018والتي بدأت أشغالها خالل سنة  "MAZARINEشركة " لفائدة

وحفر بئر تطويرية  »جناين جنوب«رخصة البحث على   «OMV»لفائدة شركة  "Shalbia-1«استكشافية 

 "Amani-3"" شركة  ةلفائد "عناقيدعلى امتياز«OMV». كما %، 85الـ حدود الحفارةبلغت نسبة نشاط  وقد

 .ايوم 40خضعت إلى عمليات صيانة وتفقد لفترة ناهزت 

 

 

  :أنشطة الصيانة .2

شركة  لفائدة آبار تةسلأشغال صيانة  توزعت على، صيانة اتعملي )09( تسعة تأنجز :01الحفارة رقم  -

»OMV« )-SHN#02JIN#01 -EBR#03 - MONA#01 - CEM#01 - AMN#02( لحساب  آبار ثالثو

"SITEP")EB#74- EB#34- EB#53(باعتبار عمليات التفكيك والتنقل والتركيب  نشطةاأل تسجل د. وق

التي خضعت لها الحفارة  تفقداللفترات ا االنخفاض ذهيعزى ، 2018في  %92مقابل ، % 80ة بلوغ نسب

 . للسنة الفارطة ااألجر خالفغير خالص  الحفارة توقف في حين لم تشهد .أثناء نشاطها

 الحفارة نظرا لغياب العروض، حيث وقع تخزينهاتوقف كلي لنشاط  2019شهدت سنة  :03الحفارة رقم  -

 مبرمجة. تفقدو إصالح خضعت معداتها لعمليات أين بالقاعدة اللوجستية بصفاقس وإعادة تأهيلها
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 :)DTMأنشطة التفكيك، التنقل والتركيب ( .3
  

ذلك عمليات  ويتخلل ،تركيبهاإعادة  تمأين ي جديدموقع الحفر ثم نقلها إلى  وقعتتمثل األنشطة في تفكيك الحفارة بم

 الحيوية، ويقع خالص هاته األنشطة عادة بمبالغ جزافية: وصيانة للتجهيزاتتفقد 

  الحفارة
DTM   

  التاريخ من...إلى...  من ...إلى...
 

  عدد األيام

  
  
  
  
  
  01الحفارة 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  04الحفارة 
 
 
 
  
  
 
 
 06الحفارة 

SHN#02  MONA#01 04/01/2019  16/01/2019  12.5  

MONA#01 CEM#01 01/02/2019  01/03/2019  28 

CEM#01 EBR#03  20/03/2019 17/04/2019  28.5  

EBR#03 JIN#01 06/05/2019  14/05/2019  8  

JIN#01 AMN#01 20/05/2019  26/05/2019  7  

AMN#01 SITE SANA 09/06/2019  18/06/2019  9.5 

SITE SANA EB#74 31/08/2019  27/09/2019  27  

EB#74 EB#34 12/10/2019  13/11/2019  32  

EB#34 EB#53 01/12/2019  07/12/2019  7  

  159.5  01الحفارة مجموع 

HAWA#05 TARFA#04 01/01/2019  30/01/2019  29  

TARFA#04  TARFA#06 25/03/2019  11/04/2019  18  

TARFA#06  TARFA#05 04/06/2019  04/07/2019  31  

TARFA#05 Parc sohatram 11/07/2019  31/07/2019  21  

Parc SOHATRAM EB-NE#02 10/10/2019  17/11/2019 37.5  

EB-NE#02 Parc sohatram 30/12/2019 31/12/2019 2  

  138.5 04الحفارة مجموع 

SMG#01 AMENI#03 23/03/2019  31/05/2019  70  

AMENI#03 SHALBIA#01 22/07/2019  03/09/2019  44  

SHALBIA#01 Parc sohatram 01/12/2019  19/12/2019  19  

  133  06الحفارة مجموع 

  يوم 431  المجموع 

 

 :نسبة تشغيل الحفارات .4
  

حوالي نسبة التفكيك، التنقل والتركيب) نسبة الترقب + (نسبة النشاط + ارات ــتشغيل الحفالجملية لنسبة البلغت 

حين بلغت نسبة التشغيل الفعلية (نسبة النشاط) في  ،2017% في سنة 62و 2018% في سنة 79، مقابل 69%

     .2018قياسا بسنة  %8بـ  امسجلة بذلك انخفاض 28%

  

  الحفارة

2017  2018  2019  

األيام 
  الخالصة

نسبة 
  التشغيل

أيام 
  النشاط

نسبة 
التشغيل 
  الفعلية

األيام 
  الخالصة

نسبة 
  التشغيل

أيام 
  النشاط

نسبة 
التشغيل 
  الفعلية

األيام 
  الخالصة

نسبة 
  التشغيل

  
  

أيام 
  النشاط

نسبة 
التشغيل 
  الفعلية

01  316  87 %  185  51 %  337  92 %  219 60 % 292  80 %  133 37 %  

03  165  45 %  126  34.5 
%  

89  24 %  62  17 %  0  0 %  0 0 %  

04  293  80 %  160  44 %  336  92 %  161.5 44 % 294  80 %  155.5  43%  

05  365  100 
% 

15  87 %  365  100 
% 

5.5  2 %  365  100 
% 

38 11 %  

06  0  0 %  0  4 %  312،5  86 %  212.5 59 % 310  85 %  177 49 %  

  %28  503  % 69  1261 % 36 661  % 79  1440  % 27  486  % 62  1139  المجموع
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إلى تقلص األنشطة خاصة من ناحية  ،2018تشغيل الحفارات مقارنة مع سنة نسبة المسجل في يعزى االنخفاض و

لفائدة شركة " Tarfa-05على استكمال انجاز بئر " 04وتوقف الحفارة  السنة،خالل الشهرين األخيرين من 

«PERENCO» جراء حدوث خلل على مستوى قاعدة البئر مما انجر عنه اختالل على مستوى النشاط والبرمجة 

(انجاز بئرين فقط من مجموع أربعة آبار تم   OMVمع الحريف  06ومن ناحية أخرى إلى تعليق نشاط الحفارة 

 التعاقد بشأنها).

 :(بعدد األيام) الحفارات ةنشطأ .5
  

 968,5مقارنة بالسنة الماضية (% 3,5بنسبة  انخفاضمسجال  يوم 934 العملياتأيام  عددمجموع بلغ  

   .)ايوم

 يوم 1385و 2018 يوم في 1439,5 مقابل يوم 1261ترقب)  + (عمليات راألجبلغ مجموع األيام الخالصة  

 بالمائة. 9و 12,5 لياعلى التو قدره بانخفاض، أي 2019متوقعة بميزانية 
 

  2019  2019توقعات   2018  األنشطة
2019/2018  

(%)  
توقعات /2019

2019 (%)  

  10 -   4 -  934  1040  968,5  . العمليـات1
  16 -  24 -  330  395  431,5  صيـانة -
  6 -  12 +  604  644  537  حـفر -
  5-    31 -    327  345  471  . التـرقب2
  -  -  0  0  0  صيـانة -
  5-  31 -  327  345  471  حـفر -

  9 -  12 -  1261  1385  1439،5  المجمـوع

 

III. الحفارات معداتوتفقد  صيـانة 
 

 تجهيزات داءأالمتعلقة بتحسين  العملياتفي إطار الصيانة الوقائية و المخطط لهاتنفيذ البرامج  2019سنة شهدت 

 مل كلتش امجبر حسبالحفارات أو خالل فترات الترقّب  لأثناء تنقّ  خاصةالوقائية  تمت التدخالتو .الحفر

والحفاظ عليها حاالت سير المعدات الوقائية الشرطية في متابعة الصيانة  ساهمتقد و .الحفر والصيانة تجهيزات

  المسبقة للتدخالت. برمجةالتشخيص والبها على مقاييس فيزيائية تم  اعتمادا لتجنب األعطال والخلل المفاجئ
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 :تحليل الزيوت المستعملة .1

نوعية  عن طريقهذه التقنية  مكنتتحسين عمليات الصيانة الوقائية، و إطاراستعمال تقنية تحليل الزيوت في  تم

بعض العناصر الموجودة (سيليسيوم، مياه، جزئيات معدنية،...) من كشف العوامل الخارجية المتسببة في تآكل 

 أفرزتمن الزيوت المستعملة  ةعيّن14تحليل القيام بوتم في هذا اإلطار،  المعدات ومن تقييم حالة تردّيها.

من تقييم محتوي المعدات الحيوية ر مكنت ذرة بالخطالحاالت المنمن  %28,5والحاالت العادية من  %71,5نتيجة

  أثناء اشتغالها والتدخل السريع وفي الوقت المناسب في حاالت حدوث ضرر. 

 قياس التخلخالت: .2

التخطيط المسبق للشراءات  بهدفتفقد ومتابعة تقدم استعمال المعدات الحيوية للحفارات  فيهذه العمليات  تمثلت

تدخالت إلعادة فحص  ،2019البرمجة خالل سنة في األوقات المناسبة. وقد شملت الفحص  إعادةوانجاز عمليات 

 Table de»ومنضدة دوارة  «Treuil de forage» حفر وجرار  «Pompe à boue» طين لمضخةوجزئي عام 

rotation»  آليرأس دفع  و«Top drive » و.« Moufle fixe et mobile »  

 :فحص حاالت توقف الحفارات .3

ساعة  84ساعة توقف غير خالصة األجر و 99حيث تم تسجيل ، %1,1الحفارات توقف ل العامة نسبةالبلغت 

  %.3,3القصوى والمحددة بـالنسبة ب مقارنةنسبة ضعيفة ال هذتعد هوتوقف خالصة األجر. 

 حسب الرسم البياني التالي:  وذلكعدد ساعات توقف المعدات وحاالت  قد تم تشخيصو

  
 

رأس  من بينها بتحسين الصيانة الوقائية ببعض المعدات المتعلقةتحديد األولويات  وقع ،هذه النتائجمن خالل و

  معدات هيدروليكية ومكابح إضافية. مضخات الطين ومراقبة اآلبار وبدرجة أقل  ووحداتاآللي الدفع 

 :مراقبةالو صالحاإلو صيانةالتدخالت في إطار ال .4

  :علىعملية موزعة  1252ارب عن ـما يقالحفارات  معدات ومراقبة صيانةتفقد و إطارالتدخالت في  بلغت

 %59 نسبةبأي  عملية Préventive systématique :733تدخالت وقائية آلية -

 %14بنسبة  عمليةPréventive conditionnelle :170ة مشروطتدخالت وقائية  -

 %.20بنسبة  عملية Curatives :255 تدخالت عالجية -

 .%7بنسبةعملية  Systématique de sécurité ،Motif & amélioration،Travaux neufs  :29أخرى تدخالت -

1
1
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IV. األنشطة اللوجستية 
  

  خاصة:األنشطة اللوجستية  شملت أهم

 كراء معدات النقل والرفع والتصرف في متابعة عمليات تفكيك وتنقل وتركيب الحفارات، -

 ،مواقع الحفرصفاقس والتصرف في وسائل النقل المعدة لقاعدة  -

 الملحقين بقاعدة صفاقس، مواقع الحفرالتصرف في أعوان  -

 .مراكز الحفروالقاعدة اللوجستية متابعة مصالح  -

يخص كراء وسائل الرفع ونقل المعدات بين  فيما اللوجستيةقاعدة الضمان االستجابة إلى متطلبات مصالح  -

 مختلف المواقع.  

V. الموارد البشــرية 

 :األعوانتطور عدد  .1

عون  424من ضمنهم عونا  461 حيث بلغ 2018سنة بعوان مقارنة األعدد  في ستقراراا 2019شهدت سنة 

عون قار  378عونا من بينهم  460عدد  2018عون متعاقد. في حين بلغ عدد األعوان في نهاية سنة  37قار و

  عون في اطار عقود. 82و

بين اداري عون 160عون مقابل 301يبلغ لمن العدد الجملي لألعوان  % 65الحفر كما يمثل عدد أعوان مراكز 

  % أعوان تنفيذ.5,2% أعوان تسيير و80,5% مقابل 14,3الشركة نسبة التأطير صلب  بلغتوتقني إداري. و

  :توزيع األعوان حسب السلك ونظام العمل

  2018  2019  

  المجموع
  تنفيذ  تسيير  إطارات

  المجموع
  مواقع الحفر  ادارة  مواقع الحفر  ادارة  الحفرمواقع   ادارة

  424  5  12  258  83  1  65  378  القارين

  37  6  0  31  0  0  0  82  المتعاقدين

  461  23  372  66  460  المجموع

  

  
 

65%
7%

28%

توزيع األعوان حسب نظام العمل

مواقع الحفر

تقني اداري

إداريين

14%

81%

5%

توزيع األعوان حسب السلك

إطارات

تسيير

تنفيذ
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 حركية األعوان: .2

عونا  48عونا ألسباب مختلفة في حين وقع انتداب  47مغادرة  2019على مستوى حركية األعوان، شهدت سنة 

  حسب الجدول التالي:موزعة 

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة إلتجأت إلى صيغة اإلنتداب المباشر لتلبية حاجياتها الظرفية بمواقع الحفر في  ،هذا

  إطار عقود محددة األجال. 

  

  460  31/12/2018عدد األعوان في 

  48  انتدابات

  03  الحاق -

  37  عن طريق المناظرة -

  08  انتداب مباشر في اطار عقود -

  47  مغادرة

  19  تقاعد -

  01  نهاية الحاق -

  03  مغادرة طوعية -

  01  استقالة -

  02  وفاة -

  01  ترك مركز العمل -

  03  طرد -

  17  انتهاء عقد شغل،  -

  461  31/12/2019عدد األعوان في 

 

 :نــالتكوي .3

ألف  367تكوين بلغت قيمة تكاليفها  حلقة 117إنجاز   2019السنوي، سجلت سنة التكوين في اطار تنفيذ برنامج 

ر مصاريف ألف دينا 389مقابل من المجموع العام لألجور دون اعتبار األعباء اإلجتماعية، %2 دينار أي ما يعادل

  % من المجموع العام لألجور دون اعتبار األعباء اإلجتماعية)..2,6( 2018تكوين لسنة 

والصيانة والصحة  حول عمليـات الحفر باألساستمحورت ، حلقة 93التقني  المجال وبلغ عدد حلقات التكوين في

والسالمة المهنية، فيما تعلقت مجاالت التكوين األخرى خاصة بميادين الجودة، اإلعالمية والتصـرف اإلداري 

  .حلقة 24لك بعدد ذوالمحاسبي و

 247يوم في الميدان التقني و 1762 موزعة علىيوم  2009بلغ العدد الجملي لأليام المحتسبة بعنوان التكوين كما 

  .2018يوم تكوين خالل سنة  2517مقابل مجموع  واإلعالميةوالجودة التصرف والمحاسبة  مجاالتيوم في 
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 :ةاإلجتماعي خدماتال .4

 قيمة توبلغ .2018سنة خالل  ناعو 28مقابل عونا  50 بلغ عدد المنتفعين بقروض من الصندوق اإلجتماعي

موزعة تقريبا  %85بلغت بزيادة ، أي 2018 سنة في أ.د 210,4مقابل  أ.د 389,5حدود الـ  المسندة القروض

  الجدول التالي: مثلما يبينه

  

(منح الدراسة، منح االحالة على ألف دينار  832بقيمة كما شهد نشاط الصندوق االجتماعي اسناد منح مختلفة 

واعانات لعائالت أعوان  ، التأمين على المرض للمتقاعدينالتقاعد والعمرة، منح عيد االضحى وهدايا آخر السنة

  .)الشركة

.د أ 367 في وجبات األكل للموظفين بين المقر اإلجتماعي وقاعدة صفاقس الصندوقبلغت تكاليف مساهمة و

  .2017في أ.د  313و 2018خالل سنة أ.د  327مقابل 

لتغطية التأمينات على المرض والعجز أ.د  1441لغ بساهمت الشركة بم، ومن ناحية التأمينات اإلجتماعية

  .2018أ.د خالل سنة  1030ه المساهمة بـذوالوفيات بينما كانت ه

 

VI.  ،محيطوال الصحة والسالمةنظام الجودة 

وضع برامج للوقاية من األخطار المهنية وتأمين تنفيذ البرامج المعتمدة سواء فيما يتعلق  علىالشركة  حرصت

 2019شهدت سنة قد وبجاهزية معدات الصحة والسالمة والمحيط أو التكوين المهني للعملة في هذا المجال. 

إلى جانب ضمان تنفيذ اإلصالحات  بوسائل الوقاية المطابقة لمرجعية المهنة مواقع الحفر متابعة تزويد مختلف

التقليص إلى الحد وسالمة األفراد والمعدات و صحة تخفيف المخاطر المؤثرة على بهدفوالتوصيات الوقائية 

  .األدنى من عدد حوادث الشغل واأليام الضائعة

 :وأهدافسياسة  .1

 وضمان سالمتهم والحفاظ على سالمة الممتلكات فرادبتوفير حماية صحة األ التونسية للتنقيب الشركة تلتزم

باتخاذ كافة االجراءات الوقائية المناسبة للتقليل والحد من وقوع  وذلك وحماية البيئة من التلوث والمخاطر

  2019/2018الفارق  2019  2018  القروض (بالدينار)

 - 000 50 70 000 000 120  قروض بناء مسكن -

 + 000 30 30 000 -  قروض اقتناء مساكن -

 - - -  قروض اقتناء قطع أرض -

 70 000+  100 000 000 30  قروض تهيئة -

 + 000 38 60 000 22 000  قروض توسعة مسكن -

 84 800+  100 200 15 400  قروض استعجالية -

 + 250 11 14 250 000 3  قروض اقتناء حواسيب -

 5 000 - 15 000 20 000  قروض زواج -

 + 050 179 389 450 400 210  المجموع
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ارتكز  معدات.الد صحة وسالمة األشخاص ووعدد األيام الضائعة وتخفيف المخاطر التي تهدالحوادث المهنية 

 بشكل خاص على:  2019مجال الصحة والسالمة والبيئة خالل سنة 

 بالتنسيق مع وزارة االشراف والمتعلق بتسوية الوضعية القانونية للقاعدة اللوجستية بصفاقس من  االجراء

 .2حيث ترتيبها في الصنف 

 لوحات تعميم ل الصحة والسالمة والمحيط وذلك عبر طرق وأساليب التواصل مع األعوان في مجاتطوير

 اإلعالنات، ووضع العالمات اإلرشادية واإلشارات، وتكثيف اإلجتماعات وتأطير استعمال الصيغ اإلجرائية، 

  العمل المتعلقة  بـبرنامج خطط وتنفيذ للتطابق وفق إجراءات العمل التونسية والمتطلبات األخرى تقييم

 التصرف في الجودة والصحة والسالمة والمحيط. 

  ال سيما المتعلقة بأجهزة الكشف المحمولة المتعددة  وضمان توفرها جماعيةمعدات السالمة الجودة تحسين

 معدات العمل على اإلرتفاعات ووسائل مكافحة الحرائق.الغازات، 

 السمع والتأكيد على أساليب استخدامها من  تطوير معدات الحماية الفردية خاصة منها المتعلقة بمعدات حماية

 خالل الدورات التكوينية.

  المصادقة على برنامج العمل بين الشركة التونسية للتنقيب والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتنفيذ اجراءات

 .2020سنة حفر المقررة خالل الاالقتصاد في الطاقة بالقاعدة اللوجستية بصفاقس والمقر االجتماعي ومواقع 

 :QSEنظام التصرف  تدقيق .2

ووفقا للصيغ  2019المعدة لسنة  زنامةللراجراء تدقيق داخلي شامل لنظام الجودة والسالمة والمحيط طبقا  -

  .V-ISO 45001-2018و  V-ISO 9001 ،2015-V-ISO 14001-2015لمعاييرلالجديدة 

 متابعة خارجي يتعلق باالنتقال نحو االصدارات الجديدة للمعايير: لتدقيق" QSE"خضع نظام التصرف  -

ISO 9001-V-2015 ،ISO 14001-V-2015  وISO 45001-V-2018. 

مردودية النظام المندمج للجودة والسالمة والبيئة، تم عقد اجتماع مراجعة االدارة حول تقييم في اطار تقييم  -

  األداء وبلوغ األهداف. 

مع تقييم مستوى المطابقة في مجال الصحة والسالمة تحديث سجل النصوص التنظيمية المعمول بها  -

  .والمحيط

 :الصحة والسالمة المهنية .3

اجراء دورات تحسيسية تحت اشراف االطباء المتعاقدين مع الشركة لفائدة األعوان المنتمين للمقر تم  -

ألعوان المنتمين لقاعدة صفاقس ومواقع الحفر، لفائدة ا بصفاقس االجتماعي وتحت اشراف طب الشغل

 الراهنة. صحيةالمواضيع التمحورت حول عدة 

عقد اجتماعات دورية في اطار لجنة الصحة والسالمة المهنية للنظر في مشاريع والتعليمات المتعلقة بالصحة  -

تكوين واقتراح برامج الوقاية والسالمة المهنية داخل الشركة ومتابعة األعمال المتعلقة باإلعالم والتوعية وال

 في هذا المجال.
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 :دراسة وتحليل حوادث الشغل .4

، وباإلضافة الشغل من حوادث في اطار الوقايةمن خالل عقد اجتماعات دورية للجنة الصحة والسالمة المهنية 

األعوان، تم اجراء تحقيقات بشأن الحوادث المؤثرة  وصحة المتعلقة بالعمل والتي لها تأثيرعلى سالمة تلكإلى 

  .اإلجراءات التصحيحية تنفيذ، واعداد تقارير متابعة لالمعداتاألفراد و على سالمة

بالقاعدة اللوجستية)  03بمواقع الحفر و 07(موزعة بين بالشركة  ادث شغلوح 10تسجيل  2019 شهدت سنةوقد 

حوادث  07حوادث بمواقع الحفر و 06توزعت بين (  2018خالل سنة  معاينتها تتمشغل دث اح 13مقارنة بـ

يوم بمواقع  189يوم عمل من بينها  300كما بلغ عدد األيام الضائعة .%23قدره انخفاض) أي ببالمقرات االدارية

استوجب  مما يوم بمواقع الحفر) 214يوم منها  279( 2018مقارنة بسنة  %7,5بـ مسجال بذلك ارتفاعاالحفر 

 لترسيخ ثقافة الصحة والسالمة لدى كافة األعوان. تكثيف التدخالت االستباقية  والحمالت التحسيسية والتكوينية 

 
 
 

VII. اإلعالمية 

 :تطبيقات وبرمجيات .1

  تطبيقة الكاملة من و الواب الحديثةوتركيز نسخة اقتناءMail Manager  للتصرف في البريد االلكتروني

ترخيص  20زيادة على اقتناء  ) licence serveur et 10 licences User 1الحالية (مع تحيين التراخيص 

 ) لتلبية احتياجات المستعملين.Userجديد (

  المراقبة بالبصمات "اقتناء وإرساء النسخة الحديثة من برمجيةAlquasar". 

  2داخلية وكاميرا  18كاميرا خارجية و 43ضم تتركيز كاميرات مراقبة بقاعدة صفاقس والمقر االجتماعي 

 .للتسجيل )NVR(أجهزة  3مع  )PTZ(كاميرا متحركة 

  المتعلقة ببرنامج المضاد للفيروساتتراخيص التجديدSophos )1 licence serveur et 180 licences 

postes clients(. 
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 :مشاريع .2

  مشروع اقتناء منظومة  إطارفيERP  ومن أجل ضمان نجاح مختلف المراحل، تم اختيار مكتب متخصص

إجراء حلقات عمل لتحديد وتمثلت مرحلة البدء في  لتقديم الدعم والمساعدة في انتقاء المنظومة المتكاملة.

 االحتياجات وإعداد كراس الشروط.

  وتشمل حدود المشروع مختلف المجاالت والمسائل المتكونة من:

 الحفر وصيانة اآلبار،التصرف في أنشطة  -
 التصرف في الصيانة والمعدات، -
 التصرف في الشراءات، -
 والمخزون، ةفي اللوجستيالتصرف  -
 التصرف التجاري والتسويق، -
 التصرف المالي والنقدية، -
 المحاسبة والتصرف في األصول الثابتة، -
 الميزانية ومراقبة التصرف، -
 التصرف في الجودة والسالمة والمحيط، -
 البشرية.لموارد التصرف في ا -

 

  تحديث موقع الواب االلكتروني للشركة على عنوان جديد.com.tndrilling-www.ctf  .في نسخة باللغة الفرنسية 

  برنامج إدارة استمرارية مشروع  إرساء وثيقة، شرعت الشركة في ألمعلوماتيفي إطار تدعيم سالمة النظام"

بناء نظام المعلومات  إعادةنشاط مجال اإلعالمية، وخطة ) والذي يتضمن خطة استمرارية (SMCAاألعمال"

 في حاالت وقوع المخاطر.وتشغيله 

  نشر طلب عروض يتعلق بتركيز قاعدة افتراضية آمنة مخصصة للبنية األساسية لتقنية المعلوماتتم 

اإلعالن عنه بغير مثمر مما استوجب مراجعة كراس الشروط األولية بإضافة معدات  وقعبالشركة. وقد 

 .2020ليتم نشر طلب العروض مجددا خالل سنة ضرورية 

 

VIII. مراقبة التصرف 

 مراقبة التصرف ما يلي:أهم األنشطة المتعلقة بـشملت 

متابعة وال ،2020سنة  وتقديرات 2019توقعات محيّنة لسنة  بعنوان واالستثمار االستغالل إعداد ميزانيتي -

 ميزانيتها،دورية لسير وتطّور وضعية الشركة وتقدّم إنجاز ال

وتقديم  تنقل كل عمليةلموازنة  بإعدادوذلك مع المصالح المختصة  باالشتراكمتابعة عمليات تنقل الحفارات  -

 ، «Bilan des DTM»التوصيات في ذلك 

 اللوجستية مجال الشراءات، صيانة المعدات الحينية فيمنظومة المعلومات  لوحات القيادة في استغالل -

 والموارد البشرية.

  .2020و 2018،2019المساهمة في ضبط ومتابعة برنامج االنتدابات المرخص فيها بعنوان سنوات  -

 هياكلها.باالعتماد على مختلف تقارير أنشطة  2018الشركة بعنوان سنة  لنشاطإعداد التقرير السنوي  -
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 .2016لسنة  22بمقتضيات القانون األساسي عدد  المعلومة عمالإلى  ذبالنفا تقارير دورية خاصةإعداد  -

  انجاز دراسة لمردودية اقتناء حفارة جديدة. -

 ،اإلجراءات التصحيحية ذوالسالمة والمحيط واتخا متابعة دورية للمؤشرات المدرجة بنظام الجودة إنجاز -

 ،تحسين نظام التصرف داخل الشركة إجراءاتب المتعلقةمذكرات العمل تحيين إعداد و -

الموضوعة على  االلتزاماتبالمعلومات المنصوص عليها ضمن  الوزارات المعنية والجهاتإعداد وموافاة  -

 كاهل المنشآت العمومية.

IX. التدقيق الداخلي   

وهو ما أثر على إنجاز  2019بداية سنة  منعرفت وظيفة التدقيق الداخلي تعثرا في إنجاز المهام المخولة لها 

برنامج التدقيق بعنوان نفس السنة. ثم شهدت إعادة هيكلة وتدعيم بالموارد البشرية بإطار في نطاق نقلة داخلية 

  في شكل إلحاق من وزارة اإلشراف القطاعي حيث استعادت هذه الوظيفة تدريجيا نسق عملها.    ثانيوإطار 

 عمليات التدقيق: -1

غير مبرمجة شملت عدة ميادين  03ومهمات مبرمجة  02تدقيق من بينها  مهمات 05نجاز إ 2019خالل سنة تم 

مكنت هاته العمليات من التثبت في مدى تطبيق دليل اإلجراءات و، خاصة منها المتعلق بالجانب المالي واإلداري

   الداخلي. نجاعة النظاموالقوانين الجاري بها العمل ومن 

 اللجنة الدائمة للتدقيق:أعمال  -2

متابعة النقائص الواردة بتقارير وشملت أعمال اللّجنة  ،2019 سنة خالل اجتماعينعقدت اللّجنة الدّائمة للتّدقيق 

  . 2020مراقب الحسابات وتقارير التدقيق الداخلي وإعداد برنامج التدقيق لسنة 

وتولت متابعة جميع تقارير الرقابة التي أعدتها خلية  2019ديسمبر  31كما درست القوائم المالية المختومة في 

 التدقيق الداخلي.

X. النتـائج المالية 

، في حين 2018م.د في سنة  57,5مقابل  م.د 57,8 حوالي رقم معامالت بلغ 2019حققت الشركة خالل سنة 

  :) يعود باألساس م.د 67,9سجل هذا الرقم تراجعا مقارنة بتوقعات الميزانية (

 م.د. 2,7مقابل توقعات بـ  03المداخيل بالنسبة للحفارة غياب  -

على  "Tarfa-05"اشغال حفر بئر م.د بسبب تعثر نشاط  20,4م.د إلى  24,9من  04تقلص مداخيل الحفارة  -

  إثر حدوث خلل على مستوى قاعدة البئر.

بب 20,3م.د إلى  23,6من  06تراجع مداخيل الحفارة  - اطها مع  م.د بس   ( OMV )   الحريف تعليق نش

 (انجاز بئرين فقط من مجموع أربعة آبار تم التعاقد بشأنها).

بة  افة5% كإيرادات للحفارات و95وتتوزع بنس تغالل أخرى. وبلغت القيمة المض  38 حوالي % كإيرادات اس

نة م 42د مقابل .م تغالل كما  .2018. د في س جل مجموع أعباء االس بته ارتفاعاس ل% 22 بلغت نس  إلى ليص

  .2018في سنة د  .م 43,5 مقابل .دم 53
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  :االستغالل يعود بالخصوص إلىهاما في قيمة أعباء  تطورا 2019 سنة ، شهدت2018بالمقارنة مع سنة 

 ية،  م.د 5,7 في حجم أعباء األعوان بقيمةمتوقعة  زيادة نة المنقض ة مقارنة بالس إلى ويرجع ذلك خاص

هر  ادراجهاتم  التيوواالنعكاس المالي للجانب الترتيبي  في األجورالعامة  الزيادات ىبداية من ش  ماي بمقتض

ية واإلدارة  اس اة بين النقابة األس راف وجامعة النفط العامةاالتفاقية الممض لطة اإلش هذا التطور الخام  .وس

ات للزيادات العامة لألجور حسب االتفاق العام والترقيات المنجزة خالل  مل كل الزيادات واالنعكاس والعام يش

السنة والمنحة التحفيزية والزيادات المنجرة عن الجانب الترتيبي الذي شمل شبكة األجور وتحيين بعض المنح 

 المنح األخرى.وإحداث بعض 

يكون في حدود  إن التطور العام لحجم األجور دون اعتبار األعباء االجتماعية ودون احتساب المنحة التحفيزية

 % 15,2أما بالنسبة للجانب الترتيبي فإن االنعكاس المالي لم يتعد  للمنح). % 6لألجور +  % 12( 18%

االنعكاس الجملي للزيادات بجانبها المالي والترتيبي  ن). كما أ% 5,8( 2020) و% 9,4( 2019بعنوان سنتي 

 .2019بالنسبة لسنة  % 13,4لم يتعد 

تندرج خارج نطاق الجانب الترتيبي  2019إلى سنة  2018ولإلشارة، فإن تطور حجم المنحة التحفيزية من سنة 

وتمت  2008أوت  23المجلس الوزاري المضيق بتاريخ  من قبل إقرارهاحيث تم  ،وتخضع لشروط أخرى

  المبلغ المحدد. إطارعادة توزيع النسب في إشراف على الموافقة من قبل سلطة اإل

  .% 1نسبة انخفاض بحجم أعباء األعوان  سجلهذا، وقياسا بتوقعات الميزانية فقد 

 ة  م.د 3,3بـ كلفة الخدمات الخارجية لمتوقع هام  ارتفاع يرةكراءات منها وخاص  اآلالت ومعدات الحض

ناحية  رتفاع عدد عمليات التفكيك والتنقل والتركيب منإلى اذلك  رجعوي ..دم 2,1بـ  قيمتها تطورت والتي

 وإلى طول مسافات تنقل الحفارات بين مواقع الحفر من ناحية ثانية.

   م.د. 0,4م.د  وكلفة الصيانة واإلصالحات بـ  0,3ارتفاع كلفة المناولة العامة (االيواء واإلعاشة) بـ 

 م.د قياسا بتوقعات الميزانية. 3,3انخفاض بـ  كلفة الخدمات االجتماعيةسجلت  فيما

 

% 
توقعات /2019

2019 

 الفارق
توقعات /2019

2019 

℅ 
2019/2018 

 الفارق
2019/2018 

 انجاز
2019 

 توقعات
2019 

 
8201  

 

 
 المداخيل

 إيــرادات الحفــارات 358 53 731 65 622 54 264 1 2%+ 109 11- 17%-
 كراء معـــدات االستغالل 765 500 486 279- 36%- 14- 3%-
 خدمـــات تمويـــن  802 2 500 1 307 2 495- 18%- 807 54%
 خدمات متنوعة 530 150 255 275- 52%- 105 70%

وانــكراء أع 42 20 99 57 135% 79 395%  
 المجمــوع (أد) 496 57 901 67 769 57 273+ 0,5%+ 132 10- 15%-

% 
توقعات /2019

2019 

 الفارق
توقعات /2019

2019 

℅ 
2019/2018 

 الفارق
2019/2018 

 انجاز
2019 

 توقعات
2019 

 
8201  

 

 

 أعباء االستغالل
 

 المشتريات المستهلكة 708 3  350 6 924 4 216 1 33% 426 1- 22%-
 أعباء األعوان 089 19  000 25 840 24 751 5 30% 160 - 1%-

 أعباء االستغالل االخرى 518 12 251 25 405 16 887 3 31% 846 8- 35%-
  مشتريات غير مخزنة -  391 250 871 480 123% 621 248%
  خدمات خارجية -  757 9  815 16 020 13 263 3 33% 795 3- 23%-

  خدمات خارجية أخرى -  430 1  048 1 018 1 412- 29%- 30- 3%-
  أعباء مختلفة عادية -  187  355 432 245 131% 77 22%

 ضرائب وأداءات -  753  290 1 064 1 311 41% 226- 18%-
مخصصات االستهالكات  159 8  493 5 903 6 256 1- 15%- 410 1 26%
 المجموع   (أ.د ) 475 43 601 56 072 53 597 9+ 22%+ 529 3- 6%-
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 14,116بـ نتيجة استغالل  مقابل 2019خالل سنة  م.د 4,770 نتيجة االستغالل بلغتسبق،  ااستعراضا لم

  م.د متوقعة بالميزانية. 11,360و 2018 د لسنةم.

افيةعرفت  كما ـ افية م.د مقابل 2,147 لتستقر في حدود انخفاضا هاما النتيجة الصـ ـ  م.د 8,405بـ  نتيجة صـ

  م.د. 7,741 رت بـقدوتوقعات بالميزانية  2018 موفيفي 

 
  

  

نة  قيمة المال المتداول بلغتو نة  38,3مقابل  م.د 34,3 حوالي 2019لس يد  تطورفيما ، 2018م.د لس رص

  .2019سنة  م.د 16 إلى 2018م.د سنة  12,1السيولة في نهاية السنة من 

  :وتتضمن 2018م.د في سنة  2,5م.د مقــابل  9,9نحو للسنة الحالية حجم االستثمارات  بلغومن جهة أخرى، 

 دينار،مليون 7بمبلغ معدات وأجهزة للحفارات في إطار التعويض والتجديد  -

 ألف دينار، 60بناءات بقيمة  -

 مليون دينار، 2نقل بمبلغ  معدات -

 ألف دينار. 286بـ  وأجهزة مكتبيةدينار ومعدات  ألف 168تجهيزات عامة بمبلغ  -

 دينار.ألف  314 بـأصول ثابتة في طور االنجاز تقدر  -

ارة إلى أن جملة من  تثمارامع اإلش نة  تاالس الزلت في طور اإلنجاز حيث تقدر  2019المبرمجة بعنوان س

  خاصة:مليون دينار تشمل  11,3قيمتها بـ 

  ،مليون دينار 5،9بقيمة  أنابيب حفر -

 ،مليون دينار 2،1 قيمةب  «système de manutention des BOP» نظام تركيب معدات سالمة اآلبار -

  ،مليون دينار 1,9 بقيمةوشحن رفع  آالت -

 مليون دينار. 0،790مولدات كهربائية بقيمة  -

32
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 تطور أهم المؤشرات المالية
التطورات:               

9201/  توقعات 2019  
 التطورات:

2019/2018  
2019 8201  7201   

 المؤشرات المالية
 توقعات انجازات المبلغ % المبلغ %

 مجموع إيرادات االستغالل 126 33 591 57  961 67 842 57 251 0,4% 119 10- 15%-

 المداخيل 628 32 496 57  901 67 769 57 273 0,5% 132 10- 15%-

 إيرادات االستغالل األخرى 498 95 60 73 22- 23%- 13 22%

 مجموع أعباء االستغالل 065 34 475 43 601 56 072 53 597 9 22% 529 3- 6%-

 نتيجة االستغالل 939- 116 14  360 11 770 4 346 9- 66%- 590 6- 58%-

 النتيجة الصافية 616- 406 8 741 7 147 2 259 6- 74%- 594 5- 72%-

 القيمة المضافة الخام 553 21 118 42 43143  577 37 541 4- 11%- 566 5- 13%-

 السيولة في آخر السنة 985 1 146 12 512 14 044 16 898 3 32% 532 1 11%

 االستثمارات 900 3 467 2  422 35 927 9 460 7 302% 495 25- 72%-

 األموال المتداولة 161 25 300 38 835 34 304 34 996 3- 10%- 531- 2%-

 الوضعية المحاسبية الصافية 028 42 655 49 896 54 098 49 557- 1%- 798 5- 11%-
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تقرير تشاط الشركة بعنوان سنة 2019

20172018البيانات

%عدد%عدد

15-2-271113457مجموع اآلبار المنجزة في تونس

24175في البر

-03في البحر

246625000حصة الشركة (عدد اآلبار)

246625000في البر

-0-00000في البحر

%46%55%57%100حصة الشركة (النسبة المئويّة)

%100%100في البر

--في البحر

%76%69%79%62نسبة تشغيل الحفارات

10-106-4-34,5-788,5968,59341040عدد أيام أنشطة العمليات

16-65-24-102-495,5431,5330395صيانة

6-41-2935376046456712تنقيب

5-18-31-144-350,5471327345عدد أيام الترقب  الخالصة

-0-00000صيانة

5-18-31-144-350,5471327345تنقيب

9-124-12-178,5-11391439,512611385مجموع أيام األنشطة الخالصة

16,5-65-24-101,5-495,5431,5330395صيانة

6-59-8-77-643,51008931990تنقيب

--3862-254,06199عدد ساعات التوقف الغير خالصة أثناء العمليات

%0,44%0,26%1,34نسبة التوقف الغير خالصة أثناء العمليات

إنجازات 2018

-2

جدول عدد 1

مؤشرات النشاط (2019-2017)

التوقعاتإنجازات
توقعات 2019

مقارنة إلنجازات 2019 بـ: 2019

-15 13 117

55%

-10%-7%

-3%

-45%

-
46%

8%

8%

-

 20
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البئـررخصة الحريف
استكشاف / 

تطوير
مدة الحفر 

باليوم
البئــررخصة الحريف

استكشاف / 
تطوير

مدة الحفر 
باليوم

العمق بالمتر

SITEPEl BormaEB-NE#02EXPL843 912PRENCOBAGUELTARFA#04DEV532 435

ENIAdamHAWA#05DEV774 200PRENCOBAGUELTARFA#06EXPL523 000

PRENCOBAGUELTARFA#05DEV628

SITEPEl BormaEB-NE#02EXPL422 722

ETAPNord des chottsKB#02EXPL731 965OMVAnaguidAMENI#03DEV512 987

MAZARINEZaafraneSMG#01EXPL1413 880OMVJENEIN SUDSHALBIA#01EXPL884 260 حفارة رقم 06

ميدكو 914

جدول عدد 2 : قائمة اآلبار المنجزة 

العمق بالمتر

2018

البيانات

2019

2019-2018

إويل وال  2000

حفارة رقم 04

   21



تقرير نشاط الشركة بعنوان سنة 2019

الفارق 

2017201820192017201820192017201820192018/2019

112,5-4748,0216,5470220,5120,58حفارة رقم 1

0000000000حفارة رقم 2

36,5-2536,50,011003636,50حفارة رقم 3

28,51108,0228470,02561578-149

9-58475226,514084,560,552حفارة رقم 4

0000000000حفارة رقم 5

032840099032183151حفارة رقم 6

5878,513626,5149984,592,5235142

87188,5143,82546199340,5249,5243-7

0,460,810,640,391,340,441,801,071,080,01

2019- 2018- 2017

جدول عدد 3

نسبة التوقف لصيانة الحفارات 

 نسبة التوقف = عدد ساعات التوقف * 100  /   عدد أيام العمليات * 24س
*

المجموعتوقف غير خالصتوقف خالص

السنة

مجموع الصيانة 

السنة

الوحدة: عدد ساعات التوقف

مجموع الحفر

المجموع  العام

نسبة التوقف بـ % *

السنة الحفارات  األنشطة 

الحفر

صيانة
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تقرير نشاط الشركة بعنوان سنة 2019

ترقبعملياتDTMنشاط

مجموع األيام 
صة

الخال

ترقبعملياتDTMنشاطتوقف

مجموع األيام 
صة

الخال

ترقبعملياتDTMنشاطتوقف

مجموع األيام 
صة

الخال

ترقبعملياتDTMنشاطتوقف

مجموع األيام 
صة

الخال

توقف

13161--13-3935-4545-450-8742-219118337033728133159,5292029273حفارة 1

10032--100-100-100-8989-890-27-62-6227890892760,00000365حفارة 3

-591-591-605,505,5038,0038038033032,5032,50591حفارة 5

287145431,50431,5304170,5159,53300330438-11615-1020-102134-4010-24--2444

13145-100-44214-4242-77-64135-161,597,52597733629155,5138,5294029471حفارة 4

-9-9----330-33-000359,5359,50000327,03270000حفارة 5الحفر

15-100-1710312-33-35-366832-2136627834,5312,552,5177,0133,0310031055حفارة 6

3741635374711008,082332,5271,5604327931126-4210967,0-144-7744,5-116712-31-855

661308,0968,5471,01439,53865034319343271261564-158123-35-144-179179-2440-4-31-1246

الوحدة : يوم 

جدول عدد 4

أنشطة الحفارات ( 2018 - 2019 )

(1)-(2)   2018/2019 (2)  2019 (%)   2018/2019

مجموع الصيانة 

المجموع العام 

(1)   2018

مجموع الحفر

الحفاراتاألنشطة

صيانة اآلبار
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تقرير نشاط الشركة بعنوان سنة 2019

ترقبعملياتتنقلنشاط

مجموع األيام 
صة

الخال

ترقبعملياتتنقلنشاطالتوقف

مجموع األيام 
صة

الخال

ترقبعملياتتنقلنشاطالتوقف

مجموع األيام 
صة

الخال

ترقبعملياتتنقلنشاطالتوقف

مجموع األيام 
صة

الخال

التوقف

34-15-156015-37,0-22,56037,0037,0-1551002550255110133160292029273حفارة 1

10049--100-100-100-120120-1200-40-80-8040120012024500000365حفارة 3

------20020020038,0038,0038,00180180180حفارة 5

2551403950395355170,5159,53300330438-8520-650-6583,0-3314-16--1623

858--8-2011-2626-26,00-4014-195125320032045155,5138,5294029471حفارة 4

-5-5----180-18-00034534500003273270000حفارة 5

538--5-126-1515-150-238-200125325032540177,0133,0310031055حفارة 6

39525064534599085332,5271,5604327931126-6322-41-18-5941-169-6-5-648

650390104034513854405034319343271261564-14741-106,0-18-124124-2311-10,2-5-928

الوحدة : يوم

جدول عدد 5

أنشطة الحفارات

إنجازات سنة 2019 / توقعات ميزانية 2019

الفارق بـ %  إنجازات سنة 2019   (2) الفارق   (2) - (1)توقعات ميزانية 2019  (1)

المجمـوع العــام 

مجموع الحفر

الحفاراتاألنشطة

مجموع الصيانة 

حفر

صيانة
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تقرير نشاط الشركة بعنوان سنة 2019

الجملة(2)حفارة 6حفارة 5حفارة 4حفارة 3حفارة 2 حفارة1الجملة(1)حفارة 6حفارة 5حفارة 4حفارة 3حفارة 2 حفارة1السنة 

201811,01,012,024,02436

201916,32440,3161656,3

2018000

201910,811011

2018243,528141442

20191,52,3404

201887,50,516016

20195,511,817,3017

20182020181838

20193,753,7504

201834,535035

2019113,814,830,83145,5

20185,51,07118

201912,812,833,53446

20183,5404

20190,000

20182,58,511,0011,0

201916,516,52219

20181714,55,537037

201911,01116,51728

20185,50,5606

201976130,3013

2018410,5154419

2019000

20187403747032188,54700140061249,5

2019800,052084143,8000009999242,8

جدول عدد 6
عدد ساعات التوقف لصيانة وإصالح المعّدات

2019-2018
الوحدة : ساعة

المجموع العام 
(2)+(1)

توقف غير خالص األجر توقف خالص األجر
الشهر

المجموع

ديسمبر

جويلية

أوت

سبتمبر

ماي

نوفمبر

جانفي

جوان

أكتوبر

فيفري

أفريل

مارس
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