
668 
 

 

قل بين املدن 
ّ
ركة الوطنّية للن

ّ
  الش

 

ّإحداث  تم ّ
 

ركة)بين املدن، قل ة للنّ ركة الوطنيّ الش
 

 1891أكتوبر  02في ، (في ما يلي الش

ّ(1)1891لسنة  00بمقتض ى املرسوم عدد   0188كمنشأة عمومية بمقتض ى ألامر عدد  هاتصنيف تم ّّو.

خ في  0220لسنة  ق بضبط  0220أكتوبر  7املؤر 
 
ة التي ال تكتس ي واملتعل سات العمومي  قائمة املؤس 

ة ة والتي تعتبر منشآت عمومي  ّ.صبغة إداري 
ّ

شاط الرئيس ي للشركة فيتم ّوي
 
ل الن

 
قل العمومي للمسافرين بين  تأمين ث ات الن  جميع عملي 

ّاملدن ركة .
 

قل ويإلى وتخضع الش من ّ%ّ 100بنسبةيتكون  د.م8,5ّرأس مالها بلغ إشراف وزارة الن 

ّ.همة الدولةمسا
ّ

ركة في شهر ديسمبر 
 

ن أسطول الش ّّّّّّّّّّّّلتأميناستغاللها  تم ّيحافلة  111من  0212ويتكو 

ا 81 ّسفرة يومي  .ّ
 
ركة محط

 
ة بباب عليوةّةوتستغل  الش نحو الوسط  هاسفراتّلتنظيم تونس الجنوبي 

ة بباب سعدون التي  ة تونس الشمالي 
 
مال إضافة إلىنح سفراتالنطلق منها توالجنوب ومحط

 
ّّّّّّّّّّّّّّّو الش

ة 02 ركة بنقل  .(2)وكالة بمناطق مختلفة من تراب الجمهوري 
 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّمسافر في  ألف 1892وقامت الش

ّ.(3)0212ّمسافر في سنةألف  2101و 0212سنة 
ّ

لهذه الخدماتّلتأمينّو
 
ركة ت، شغ

 
عين إلى 0212ّّةفي سنعونا  792ّالش

ا عونا إدا 070موز  ري 

ين  112عون استغالل و 177و ّ.د.م17,598ّّبلغتأجورا ّصرفت لفائدتهمأعوان تقني 
ّ

ركة خالل الفترة 
 

قت الش ّّّّّّد.م27,125ّّداخيل قدرها على التواليم0211ّ-0211وحق 

ة ما قدره0212ّوبلغت املداخيل في سنة ّد.م26,696ّو د.م28,368ّو ة الوقتي   حسب القوائم املالي 

ية ّد.م 27,321
 
ّذاكرمن بيع التّ  %82بنسبة متأت .ّ

 
لت الش ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد.مّ 11,577خسائر قدرهاركة وسج 

ّ.0211سنة ّد.م5,546ّو 0210سنة  د.م7,287ّو 0211سنة  د.م11,597ّو 0212سنة 
ّ

ت 
 
ركة في أداء مهامها، تول

 
ق الش

 
ظر في مدى توف ة  املحاسبات ائرةدوللن  ة رقابي  إنجاز مهم 

ركة التصر ف في أسطوّلّشملت
 

من املمتدة ّخالل الفترة ونشاط الاستغالل ومداخيل الاستغالل الش

قت أساساوخلصت املهم ّ .0212إلى غاية شهر ماي  0211شهر جانفي 
 
ّة إلى جملة من الاستنتاجات تعل

ّبتردّ 
 
ركة مما أث

 
ة للش ة املالي  املداخيل إلى جانب ضعف مراقبة  هاخدماتجودة على ر سلبا ي الوضعي 

ّ.يانةوعدم نجاعة أعمال الصّ 

                                                           
(1)

خ في  1890لسنة  1املصادق عليه بالقانون عدد    ح بالقانون عدد  1890فيفري  1املؤر  خ في  1882لسنة  22واملنق  ّ.1882ماي  12املؤر 
ي وتوزر وسوسة والقيروان وقابس وجرجيس وصفّوبنزرت وطبرقة والكاف وباجة وجندوبة وتبرسق والقصرين وسليانة ومكثر وبوعرادة   (2)

 
اقس وجربة قبل

ّ.ومدنين وقفصة وبن قردان وتطاوين وسيدي بوزيد ونفطة وغمراسن ومجاز الباب
ركة لسنتي   (3)

 
ّ.0212و 0212تقارير نشاط الش
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 أبرز املالحظات
 

ركة -
ّ

 الوضعّية املالّية للش

ّ

ركة 
 

ة  2تجاوزت الخسائر املتراكمة للش ّّّّّّّّّّمر ات رأسمالها إذ بلغت حسب القوائم املالي 

ّد.م 37ّما قدره 0211لسنة  ركة لنشاطها حيث أصبحت.
 

ة على تأمين الش رت هذه الوضعي 
 
غير  وأث

تها  دة بذم 
 
يون املتخل ات ألاعوان صرف ّوقادرة على الاستثمار في حافالت جديدة وعلى خالص الد  مستحق 

ّفي آجالها غطية في انخفاض . ي مداخيل الاستغالل أعباء الاستغالل وأصبحت نسبة الت 
 
كما ال تغط

ّّ.0212في سنة  %70ّإلى  0211في سنة  %97ّّّّر  حيث مر ت منتم ّمس

ّ

ّتم ّاس لضمانّو
 

ّرارية نشاط الش ّركة تدعو الد  ّإلاسراع في ة إلى لط املعنيّ ائرة الس 
 
خاذ ات

ّ.ةتها املاليّ إلاجراءات الضرورية لتطهير وضعيّ 

ّ

 التصّرف في ألاسطول  -

ّ

ركة  تقم لم
 

قة باقتناء بإنجاز الش
 
ة الكامل الاستثمارات املتعل عوبات املالي  حافالت نتيجة الص 

اتم ّالتي  ب في تقادم ّر  بها مم  يانة واستهالك قطع الغيار وهو ما  ألاسطوّلتسب  الت الص 
 
وارتفاع عدد تدخ

ة ألاسطول  ر سلبا على نسبة جاهزي 
 
ي جودة الخدمات وأدى إلى  0212في سنة  %22ّّلتصل إلىأث

 
ّ.تدن

ّ

ا ساهم في ارتفاع  تم ّّو ة مم  يانة الوقائية والعالجي  ات الص  الوقوف على عدم نجاعة عملي 

ف الحافالت التي بلغت ألّا
 
ام توق ى إلى ارتفاع عدد أي  ريق وأد 

 
 0212يوما سنة  11281عطاب على الط

ركة من مداخيل انجر  عنهاإلغاء سفرات  وإلى 0212يوما في سنة  11210و
 

 .حرمان الش

ّ

ى إلى عدم ت معاينة تم ّكما  ا أد  ة في مجال التصر ف في الوقود مم  قابة الداخلي  ضعف الر 

ة الوثوق باملعطيات في هذا املجال وهو ما من شأنه أن يحجب تجاوزات إمكا ترشيد  وأن يحول دون ني 

ّ.استهالك الوقود

ّ

د الدائرة على ضرورة إيجاد آليات لّؤتّو
 
ة ويل اقتناء حافالت جديدة قصد تحسين جاهزيّ تم ّك

ّ
 

ّركة وإضفاء مزيد من النّ أسطول الش
 
الة يانة التها في مجال الصّ جاعة على تدخ وإرساء رقابة داخلية فع 

ّ.ف في الوقودعلى التصرّ 

ّ
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 الاستغالل -    

ّ

ات متابعة  ركة إلى آلي 
 

ّتم ّتفتقر الش نها من الوقوف على مدى التزامها بمواعيد الس 
 
فرات ك

روط ومن قيس مدى رضا حرفائها
 

اسات الش ّ.املنصوص عليها بكر 

ّ

إلغاء  تم ّحيث  هافي نشاط اتاضطرابّفي الشركة من نقص في الحافالت تسبب تعانيكما 

ّ.0212سفرة في سنة  2718و 0212سفرة في سنة  0221

ّ

اش ى تم ّوأمام غياب متابعة إلادارة لتقارير املراقبين وعدم اتخاذها لإلجراءات التأديبية التي ت

رة بتغيير املسالك املنصوص عليها بكر اسات شروطوخطورة التجاوزات،  اق بصفة متكر   يقوم السو 

ة من حالة تغيير مسلك خالل الفترة املمتد ّ 822الوقوف على  تم ّالخطوط دون ترخيص مسبق حيث 

ب هذه املخالفات، .0212ّإلى غاية ماي  0212جانفي  ركة من مداخيل باّلوتتسب 
 

ضافة إلى حرمان الش

ل ة، في حرمان املسافرين من التنق   .إضافي 

ّ

رقات تف
 
ات املراقبة على الط ر وسائل نظرا عنصر املفاجأة تقر إلى كما أن عملي 

 
لعدم توف

ّ.العمل

ّ

اتآلاال تسمح ّو انبفي مراقبة املداخيل ّدة تم ّاملع لي  جاوزات في إلاب  ، حيث أن الوقوف على الت 

ركة 
 

ّكن تم ّلم تالش
 
ّّّّّّّّّّّّّّّاض في من قبل القبّ  ال املصر ح بهيخاية من مقاربة املدمن تبرير الفوارق املتأت

ذاكر والتي بلغت بّمع تلك الواردة0212ّسنة  كما أنها لم تتخذ إجراءات ردعية  د.أ 282منظومة بيع الت 

ّ.ّاش ى وخطورة التجاوزاتتم ّتجاه القباض ت

ّ

ة دون تحديد ا فيما يتعلق بالنقل العرض ي، فإن الشركة أم ّّ عريفات بصفة جزافي  تضبط الت 
بح بالضافة إلى عدم شموليّ  ّ.ة الفوترةمليّ ة عدقيق لهامش الر 

 

ّّو
 

نها من تحسين جودة خدماتها وإلى تركيز نظام تم ّات ركة إلى إرساء آليّ تدعو الدائرة الش
 
ك

ّ
 
ال على مداخيلها بهدف تفادي التجاوزات وتطوير مواردها وإلى الحرص على ات خاذ إلاجراءات مراقبة فع 

ّ.تجاه املخالفين ةدعية الضروريّ الرّ 
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I- ركةالوضعّية املالّية لل
ّ

 ش

ّ

ّ
 

لت الش  أصبحت نتائجها0211ّّومنذ سنةد .أ 45,887ّأرباحا قدرها0212ّفي سنة ركة سج 

ة لتبلغ د .م 114287د و.م 74097د و.م 24222ّواليعلى التّ 0211ّ-0211ّخالل الفترةبلغت حيث ّسلبي 

ّّّّّّّّّّّّّّالبالغالها مّمر ات رأس 2متجاوزة بذلك د .م 17حوالي  0211غاية سنة إلى تراكمة ها املخسائر 

ّد.م8,5ّ ّّو. ّ تجدر إلاشارة إلى أن 
 

ّخسائر0212ّلسنة  ةالوقتيّ  لت حسب القوائم املاليةركة قد سج ّالش

ّ.د.م 114277ّّقدرها

ّ
ن من خالل تحليل الوضعية املاليّ  ي أعباء وتبي 

 
ة للشركة أن  مداخيل الاستغالل ال تغط

غطية في انخفاض مس ت من م ّتالاستغالل وأن  نسبة الت  ّّّّّّّّّّّّّّّفي  %70ّإلى  0211سنة  %97ّر  حيث مر 

0212ّسنة  ّّّّّّّّّّّّّّّّحيث مر ت من %02بنسبة  0212-0211أعباء الاستغالل خالل الفترة  رتتطوّ ّو.

 خالل نفس الفترة ت املداخيلفي حين استقرّ 0212ّد سنة .م 37,824إلى  0211د في سنة .م 114827

ّ.د.م 07في حدود 

ّ

ر قيمة املشتريات املستهلكة بنسبة ّو  0212في سنة  %2ّيعود هذا الارتفاع باألساس إلى تطو 

ة التي نتيجة ارتفاع  ل تم ّأعباء الوقود وقطع الغيار وإلاطارات املطاطي 
 
من مجموع هذه  %92ّث

ّّّّّّّّّّّعون مناولة في  121إثر إدماج  0211في سنة  %7ّما ارتفعت أعباء ألاعوان بنسبة ك.املشتريات

ل تم ّعلما وأن  نسبة أعباء ألاعوان  0210سنة 
 
من مجموع ّ%71من مجموع أعباء الاستغالل وّ%21ث

ّ.إيرادات الاستغالل

ّ

ّ
 

ة للش ة املالي  ت إلى تدهور الوضعي  قص في الحافالت ركةومن أهم  العوامل التي أد  ّالن 

ة ألاسطول  الستغالللّصالحةال شاط  %22حيث ال تتجاوز نسبة جاهزي 
 
ر سلبا على تأمين الن

 
وهو ما أث

ي جودة الخدمات 
 
فرات وتدن ى إلى إلغاء عدد هام  من الس  ركة وأد 

 
نسبة في تقليص والاليومي للش

عبئة زيادة على تقادم ألاسطول  ب في  الذيالت  ّرتسب  الي  تكر  يانة وبالت  ات الص  ارتفاع استهالك في عملي 

ّ.ّقطع الغيار

ّ

ركة مداخيلم تتطور كما 
 

دة من طرف سلطة تم ّعدم تعديل التعريفة املعلّنظرال الش

غم من ارتفاع جميع عناصر كلفة الاستغالل  0212إلاشراف منذ سنة   قطع غياّرّو محروقات)بالر 

ا .م 1,4بالضافة إلى تسجيل نقص في إلايرادات بلغ ...(ّسعر اقتناء الحافالت ّو تأمينّو أجوّرّو د سنوي 

ة نقل عا ورةبعنوان مجاني 
 
ا بعنوان نقل الحاملين لبطاقات .م 0و وجرحاها ئالت شهداء الث د سنوي 

ّ.إعاقة
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ب عنه 
 
ولة وهو ما ترت قل بين املدن ال ينتفع بدعم من الد  وتجدر إلاشارة إلى أن  نشاط الن 

ركة لخطوط ذات طابع اج
 

ّ.الغرضاعي وغير مربحة دون الحصول على منحة في تم ّتأمين الش

ّ

ركةّو
 

ة وخالص غير قادرة على الاستثمار وعلى مواصلة نشاطها في ظروف عاديّ  أصبحت الش

ها، وبفعل تراكم الخسائر خالل الفترة الد ّ تها من ذلك أن  دة بذم 
 
ن من تم ّ، لم ت0212-0211يون املتخل

 
ك

ة إلايفاء بتعهّ  قة خاص 
 
ات الصندوق الوطني  بصرفداتها املتعل أجور ألاعوان في آجالها وبخالص مستحق 

ى سنة تم ّقاعد والحيطة الاجللتّ 
 
ات بعض  فضال عنّد.م01ّحوالي  0212اعية والبالغة إلى موف مستحق 

ركة الوطنيّ 
 

دين على غرار الش ّد.م 13,8)ة لتوزيع البترول املزو  ي بعنوان ( قل البر  ة للن  والوكالة الفني 
تي النّ 

 
ي بباب عليوة وباب سعدوّناستغالل محط ّد.أ 271) قل البر  تسديد القرض املسند من  وعدم(

ّ.د.م 4,7ة والبالغطرف صندوق إعادة هيكلة رأس مال املنشآت العموميّ 

ّ

II-  ّف في ألاسطول التصر 

ّ

ة ألّاشملت أعمال الرقابة في هذا املجال  ّّ.ف في الوقودالتصرّ انة ّويأعمال الصّ سطول ّووضعي 

ّ

  سطول وضعّية ألا  - أ

ّ

ركة لتأمين نشاطها العادي إلى 
 

احا 128تحتاج الش  أن   (1)فلة يومي 
 
ّّّّّّّّّّألاسطول املستغل  في إال

ل أعمارها  111ّال يتجاوّز0212ّديسمبر  11 في ّوتراجع ألاسطوّل.ّأشهر 12سنوات و 2حافلة يبلغ معد 

على عدم حافلة  02ّإحالةوذلك بعد حافلة  97ليصبح عدد الحافالت املستغلة 0212ّشهر ماي 

ّّ.الاستعمال

ّ

ن بالر جوع إل عدم اقتناء الحافالت املبرمجة 0212ّو 0212لسنتي  الاستثماّرى برنامجي وتبي 

ة التي حافلة  02والبالغ عددها  عوبات املالي  ركةّر  تم ّفي كل  سنة وذلك نتيجة الص 
 

ّ.بها الش

ّ

ا في خصوص البرنامج الاستثماري لسنة  حافلة  12، فقد اقتصرت الاقتناءات على 0211أم 

لم يتسن للشركة ّوّ.ويلتم ّحافلة مبرمجة وذلك بسبب صعوبات في ال 22من مجموع  MANمن نوع 

لة بنسبةاقتناء  ى شهر واملبرمج استالمها ّبقرض بنكي %82ّالعشر حافالت املتبقية واملمو 
 
قبل موف

ركة ّوالعملية ويل تم ّّالبنك رفضبسبب 0212ّجويلية 
 

بضمان  تهطالبمعلى إثر تراجع إيرادات الش

ولة ّالد  ولةولئن تحصّ . ركة على ضمان الد 
 

د طالب في شهر جوان ّلت الش رفيع في  0212، فإن  املزو 
 
بالت

                                                           
(1)

ة   ركة بصفة عادي 
 

شاط اليومي للش
 
ة من حافالت وأعوان لتأمين الن   .0212فيفري  2بتاريخ  تقرير إدارة املنتوج حول الحاجيات الفعلي 
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ة أسعاّر ل  العشر حافالت املتبقي  ك بعدم تم ّّو %12.71دينار للحافلة الواحدة أي بنسبة  20122بمعد  س 

ركة 
 

ا اضطر  الش اني مم 
 
ّ.0212فيفري  10بتاريخ إلى فسخ العقد تنفيذ القسط الث

ّ

قل بتاريخّة أخرى،من ناحيّو ة التي قامت بها وزارة الن  فقة العام  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوفي إطار الص 

ركة  أبرمتّ،(1)0228ّبرتم ّسب 12
 

حافلة  21قتناء الّ"إيكار"مع شركة  اعقد0212ّمارس  02بتاريخ الش

فة لنقل املسافرين بمبلغ قدره  ّد.م16,774ّرفاهة مكي  ن . ه تبي 
 
 أن

 
روع في استغاللّعندإال

 
فعة  الش الد 

انية
 
ها 22ّوالبالغ عددهاّمن الحافالت ألاولى والث ب حافلة أن 

 
لت كثيرة التعط ف 1021ّحيث سج 

 
ّيوم توق

ر 
 
ا أث ركة لنشاطهاسلبا مم 

 
ّ.على برمجة الر حالت وعلى تأمين الش

ّ

ركة باستصدار إذن على عريضة بتاريخ ّو
 

خبراء  1ّليفتك بمقتضاهّتم 0211ّّماي  9قامت الش

ّبمعاينة الحافالت ب الحافالت تعود إلى أ.
 
خطاء على مستوى وقد خلص تقريرهم إلى أن  أسباب تعط

صني صميم والت  ركالت 
 
ى إلى ظهور عيوب ع والت ا أد  ي جودة املعادن املستخدمة مم 

 
يب إلى جانب تدن

ة املسافرين رت سلبا على راحة وسالمة وصح 
 
دة أث ّ(2)متعد  ركة بإرجاع وقد قامت ا.

 
حافلة إلى  02لش

فعة ألاولى متها في الد 
 
ها قامت بخالص العشرين حافلة التي تسل د وامتنعت عن خالصها في حين أن   املزو 

ّد.م5,321ّوالتي بلغت قيمتها  .ّ ركة حرمت منها االتي املداخيل ّر الخبراءوقد 
 

ف الحافالت لش
 
نتيجة توق

ل إذ ة من تاريخ أو  ى شهر ديسمبر  ن بالجوالنوذلك للفترة املمتد 
 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبمبلغ 0211ّإلى غاية موف

ّ.ّد.م 3,112ّّقدره

ّ

ركة
 

 على أنظار القضاء بّوقامت الش
 

رر الذي بفسخ العقد  للمطالبةإحالة امللف وجبر الض 

ا إصالحه تم ّقضايا للمطالبة بمصاريف حفظ الحافالت التي  "إيكار"شركة  وفي املقابل رفعتّ.لحقها

قل بين املدن عن خالصها خالص فواتيّرّو ة للن  ركة الوطني 
 

ّامتنعت الش لم ، 0212وإلى غاية شهر ماي .

 ّتم ّي
 

ّ.البت  في امللف

ّ

ائرةومن  ة املجراة من قبل الد  املقتناة لحافالت ل0212ّفي شهر أفريلّخالل املعاينة امليداني 

ي ، حافلة 11غ عددها والبال 1بمستودع بن عروس واملتواجدةّ"إيكار"شركة  من تم  الوقوف على ترد 

حافالت من مجموع ست  حافالت  1كما أن  ّ.زيادة على نزع قطع غيار منها بها تراكم ألاوساخّو حالتها

ةقد موجودة بمستودع قابس  ّّ.(3)فقدت عجالتها الاحتياطي 

                                                           
ة القتناء   (1) قل 121صفقة عام  ة للن  ركات العمومي 

 
ّ.ّحافلة لفائدة الش

(2)
ين في جويلية     .0211تقرير الخبراء العدلي 

د ملستودع قابس   (3)  .0212نوفمبر  1بتاريخ تقرير التفق 
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ي 
 
ة في تدن ة ألاسطوّلّنسبةوساهمت هذه الوضعي  0212ّنة في س  %22التي بلغت ّ(1)جاهزي 

الي   2014في سنة 78,7%مقابل  رةد الحافالت تعّلموبالت 
 
فرات  يفتّاملتوف  (2)اليوميةبالحاجة لتأمين الس 

ى إلى إلغاء   ا أد  مسترسلة دون بصفة  MANاستغالل الحافالت الجديدة من نوع وإلى  سفراتمم 

ة  ة في آجالهبعمليات الصيانة للقيام  الورشاتوضعها على ذم  وري  ى ا الد  ارتفاع في عدد إلى ذلك وأد 

ف الّأيام
 
نة آنذاك الحافالت  أن  عمّررغم  ّ،يوما 1129ّليبلغ 0212ّّخالل سنة توق  ،لم يتجاوز الس 

ّ.ارتفاع في استهالك قطع الغيار إلىكذلك ّو

ّ

قص في ألاسطول  ركة ، قامتوفي انتظار اقتناء حافالت جديدةوملجابهة الن 
 

في شهر  الش

ة سنة واحدة بمبلغ جملي  قدره  12تسويغ ب0212ّأكتوبر  ّ.ّد.م4,522ّحافلة رفاهة كبيرة الحجم ملد 

ّ

ة أسطولها وتأمين نشاطها العادي، ائرة ولتحسين جاهزي  د الد 
 
ات عّتؤك لى إلاسراع بإيجاد آلي 

ّ.ويل اقتناء حافالت جديدةتم ّل

 

 يانةالصّ  - ب

ّ

قل في أح ات الن  يانة إلى تأمين عملي  ف تهدف أعمال الص 
 
قليص في نسبة توق روف والت 

 
سن الظ

يانة إلى الوقوف على ّ.الحافالت الت الص 
 
ظر في تدخ ة  ستنتاجاتاوقد أفض ى الن  يانة الوقائي  ق بالص 

 
تتعل

ة وبالتصرّ  ّ.ف في مخزون قطع الغياروالعالجي 

ّ

يانة،  ق بأعمال الص 
 
ل تم ّتوحسب دليل إلاجراءات املتعل

 
ةالتدخالت ث ي أساسا فّالوقائي 

ة التي يشغال ألّا وري  د من الكيلومترات بهدف  هابعد قطععلى الحافلة القيام بها  تم ّالد  ديد تم ّلعدد محد 

ّعمر املحر ك وتفادي الاستهالك املفرط للوقود والحد  من استهالك قطع الغيار الت .
 
وبلغ عدد تدخ

ركة 
 

ة التي قامت بها الش يانة الوقائي  ة في سنة  711الص  ة في سنة  722قابل م 0212عملي  ّ.0212عملي 
ّ

يوت دون القيام  الت بعدم نجاعتها حيث اقتصرت على تغيير الز 
 
سمت هذه التدخ

 
وات

ة ألاسطوّل .ّبفحوصات دقيقة ملختلف أجزاء الحافلة بهدف استباق ألاعطاب واملحافظة على جاهزي 

ى إلى تجاوز تسجيل نقص في متابعة عدد الكيلومترات املقطوعة لكل  حافلة م تم ّكما  ا أد   سقفم 

ّ الكيلومترات يوت خالل الخمسة أشهر ألاولى من سنة د املحد  سبة إلى  0212للقيام بتغيير الز 
 
 02بالن

ّ.ّكيلومترا 7101و 1222جاوز بين حافلة حيث تراوح هذا التّ 

                                                           
(1)

ر الحافالت  
 
 نسبة توف

0212ّّفيفري  8محضر جلسة لجنة جاهزية ألاسطول بتاريخ   (2)
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اق في عديد الحاالت لإلشعارات التي تظهر بلوحة القيادة تسجيل  تم ّكما  تجاهل السو 

يانة بها على غرار الت بالحاف قةوعدم إعالمهم إدارة الص 
 
الفرملة وأخرى بانخفاض ضغط بّتلك املتعل

يت أو ارتفاع شديد لحرارة املاء أو املحر ك ّالز  دد تجاهل . ة إشعار في لوحة  98ويذكر في هذا الص  عملي 

كاتها ى إلى حصول أضرار فادحة ملحر  ا أد  ّ.ّ(1)ّالقيادة بحافلتين مم 

ّ

ن  ة لألسطول لسنة وتبي  ات اليومي  يانة 0212من خالل فحص الوضعي  ، أن  وحدة الص 

يت  ها ويذكر على سبيل املثال مصافي الز  ة للقيام بمهام  ة تشكو نقصا في قطع الغيار الضروري  الوقائي 

ة بالحافالت من نوع  علما وأن   0212التي نفذ مخزونها خالل شهر جوان   MANومصافي الوقود الخاص 

ر على سالمة املحر كات عدم
 
ان من شأنه أن يؤث ّ.تغيير املصافي في إلاب 

ّ

ريق إذ 
 
قائص إلى ارتفاع عدد ألاعطاب على الط ت هذه الن  ّّّّّّّّّّّّّّّعطبا في  220ّتسجيل تم ّوأد 

ر قدرها 0212ّّسنة ّعطبا في 172ّمقابل0212ّسنة  ّ.ّّ%29ّأي بنسبة تطو 

ّ

ي إلى  ارعتس هذه إلاخالالت فيب تتسبّ كما  ا يؤد  كاتها مم  ر سلبا على محر 
 
تقادم الحافالت وتؤث

ة ّو د إتالفها بصفة كلي  ركة مبالغ ماليّ إلى تكب 
 

ة ة الش ّبعنوان تجديدهاهام  ف الإلاشارة إلى ّوتجدر.
 
توق

ات تجديد املحر كات بمستودع بن عروس الكلي ل قص الفادح  0212فيفري  1بتاريخ  0عملي  بسبب الن 

ف الحافالت في قطع ال
 
ة توق ّ.غيار وهو ما يزيد في طول مد 

ّ

ة عدد ّمن جهة أخرى، بلغّو يانة العالجي  الت الص 
 
ال في سنة  9289ّ(2)تدخ

 
 تم 0212ّّتدخ

ال  9082حافلة مقابل  111على القيام بها 
 
0212ّفي سنة حافلة  121ّبخصوصتدخ ام . وبلغ عدد أي 

ف الحافالت 
 
إلغاء سفرات  مما  تسبب في0212ّّيوما في سنة  11210و0212ّّيوما في سنة  11281توق

ركة من مداخيل
 

ّ.وحرمان الش

ّ

وعلى مختلف تقارير إدارة  0212-0211اعات مجلس إلادارة للفترة تمبناء على محاضر اجّو

ة لألسطول،  ة اليومي  ة قائمة الوضعي  يانة وخاص  ئيس ي تم ّيالص  بب الر  ل الس 
 
ف الحافالت في طول ل ث

 
توق

ة  ر قطع الغيار مد 
 
يانة نتيجة عدم توف ة إدارة الص  ة منها ذات الاستعمال باألساس ّومكوثها على ذم  خاص 

ات  ركة تفتقر آللي 
 

وري علما وأن  الش ا يدخل اضطرابا على تم ّالد  ن لنفاذ املخزون مم 
 
نها من التفط

 
ك

ة وصلت .ّنشاطها ف ملد 
 
دد تسجيل حاالت توق  0210أكتوبر  00من  لكوذيوما  002ويذكر في هذا الص 

ر0211ّجوان  1إلى غاية 
 
 .ّقطع الغيار  بسبب عدم توف

                                                           
(1)

ة ألاسطول بتاريخ محضر جل   ّ.0212فيفري  8سة لجنة جاهزي 
 .إصالح ألاعطاب التي تطرأ على الحافالت عند استغاللها  (2)
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ة تم ّوت يانة الضروري  ات الص  ر أدوات ومعد 
 
ل باقي ألاسباب في عدم توف

 
والتي تواصلت من ث

ين في  0212إلى غاية شهر ماي  0212بداية سنة  يانة وغياب مختص  وعدم تأهيل بعض أعوان الص 

ة وعلى نجاعة مجاالت تشخيص ألاع ر على املردودي 
 
ا يؤث طاب املستعصية والخراطة والالكترونيك مم 

ي إلى ارتفاع كلفتها يانة ويؤد  الت الص 
 
ّ.(1)تدخ

ّ

فرات،  ركة في بعض الحاالتوبهدف تأمين أكبر عدد ممكن من الس 
 

إلى استغالل ّتضطر  الش

بة أو بوادر أعطاب وهو ما يزيد في
 
طريق توقفها ال تم ّاح حافالت بها قطع غيار معط

 
ّ.ّعلى ال

ّ

ر قطع الغيار إلى تفاقم ظاهرة نزع قطع 
 
ف الحافالت بسبب عدم توف

 
ة توق ى طول مد  كما أد 

ة في  في طوّرغيار من بعض الحافالت  يانة الستعمالها في إصالح حافالت أخرى أكثر مردودي  الص 

ة إلى استعمال الحافالت املعّ.الاستغالل ت هذه الوضعي  بة كاحتياوأد 
 
لوحظ في حيث  قطع غياّر طي ط

ركة ملآل قطع الغيار التي ي
 

دد عدم متابعة الش نزعها من الحافالت وتسليمها ملختلف  تم ّهذا الص 

ات وإلى حدوث تجاوزاتالورشات  ة تحديد املسؤولي  ي إلى عدم إمكاني  ّوهو ما من شأنه أن يؤد  في و.

ّ
 
بة في التوق ر قطع الغيار املتسب 

 
 تم ّالتي ّلقطع لنها يمكن استغالل الحافالت نظرا لفقدا اّلّ،فصورة توف

ة ألاسطوّليّؤّنزعها وهو ما ر سلبا على جاهزي 
 
ّ.ث

ّ

رة ّو
 
ى، حسب املذك

 
ائق الفاحص الذي يتول ة الس 

 
ركة عن خط

 
ي الش

 
ن تخل على صعيد آخر، تبي 

ة بغرض لل على املص، عرض الحافالت التي بها خ1888ديسمبر  12بتاريخ  82/88عدد  الح الفني 

فرة دون إلاصاّل يانة بما يصر ح به سائق الحافلة حول العطب الذي طرأ خالل الس  ح، وتكتفي إدارة الص 

ات إلاصالح ق لألسباب الكامنة وراء حدوثه وهو ما يحد  من نجاعة عملي  ّ.إنجاز تشخيص معم 

ّ

ركة في سنة 
 

يانة وهي منظومة للت"GMAOّ "بتركيز منظومة  0221وقامت الش صر ف في الص 

ة  يانةتم ّعن طريق إلاعالمي  ن من برمجة وإنجاز ومتابعة أعمال الص 
 
يانة .ك ه باستثناء وحدة الص 

 
 أن

 
إال

تان تستعمالن املنظومة وورشة ألاشغال الكبرى التي شرعت في استعمالها 
 
ة وورشة امليكانيك الل الوقائي 

ة الورشات0212في سنة  ّ (2)، فإن  بقي 
 
ل تدخ التها على دفاتر وهو ما يجعلها غير قادرة على تحديد تسج 

يانة لكل  حافلة  خاذ القرار بشأن إنجاز إصالحات (ّاليد العاملةّوكلفة قطع الغيار )كلفة الص 
 
الي ات وبالت 

رة وليست ذات جدوّى ّ.ّيمكن أن تكون متكر 

ّ

ن من خالل معاينة  يانة، فقد تبي  ا في خصوص ورشات الص  يانأم  بمستودع بن  ةورشات الص 

مات  0وبن عروس  1عروس  ة غير مالئمة وال تستجيب ألبسط مقو  ية وبنيتها التحتي  تها مترد  أن  وضعي 
                                                           

ركة مارس  0212أكتوبر  1اع مجلس إلادارة بتاريخ تم ّمحضر اج  (1)
 

قة بمشروع إعادة هيكلة الش
 
ّ.0212والوثيقة املتعل

(2)
جهيزات السم   كييف والت  ة والكهرباءورشات املطالة والت  ة وإلاطارات املطاطي  ة البصري  ّ.عي 
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جهيزات  ديئة للت  ة وذلك بسبب صعوبات في صرف املياه املستعملة والحالة الر  المة املهني  ة والس  الصح 

دة من املستود فايات بأماكن متعد  ات الن  ة ووجود مصب  مياه ألامطار من تسرب عين بالضافة إلى الصحي 

يانة بمستودع بن عروس  ركة  1سقف ورشة املطالة وامتالء خنادق الص 
 

ا يضطر  الش بمياه ألامطار مم 

ير العادي للعمل عند نزول ألامطار ة مياه لتفادي تعطيل الس 
 
ّ.إلى إفراغها بواسطة مضخ

ّ

يانة بوسائل العمل الض ة وإرساء نظام ملتابعة تواتر ومن شأن تزويد ورشات الص  روري 

ق من جدوى إنجاز  ركة على التحق 
 

يانة املنجزة على الحافالت أن يساعد الش ألاعطاب وأعمال الص 

الي التقليص من ألاعطاب على  يانة وبالت  الت الص 
 
جاعة على تدخ إلاصالحات وإضفاء مزيد من الن 

غط على كلف ف الحافالت والض 
 
ريق ومن نسبة توق

 
يانةالط ّ.ة الص 

ّ

ى سنة 
 
افية في موف ا في خصوص مخزون قطع الغيار والذي بلغت قيمته الص  حوالي  0211أم 

ة الجرد  (1)د.م14021ّ ركة بعملي 
 

ة باملخزون، عدم قيام الش ن، خالفا للمعايير املحاسبية الخاص  فقد تبي 

ي لسنتي  0212ّو 0212املاد   بتاريخ 0210سنة زون تقم بالجراء املذكور على مخلم أنها كما .
 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّإال

ّ.0211أكتوبر  11

ّ

ّ تم ّّو
 

ي ملخزون الش ة الجرد املاد    0211و 0210و 0211ركة لسنوات على إثر القيام بعملي 
ي بلغتسجيل فوارق بين املخزون النّ  ولم تقم الشركة  د.م2,072ّّّت قيمتها الجمليةظري واملخزون املاد 

ّ.0212أكتوبر  بتبريرها إلى حدود شهّر

ّ

ركة في سنة 
 

ة  0212وقامت الش ف املندمجبتركيز منظومة معلوماتي  "ّأوراسيستام"ّللتصر 

ن من بين  ناتهاتتضم  قة بدخول أو خروج .ّتطبيقة للتصر ف في املخزون مكو 
 
ن فحص البيانات املتعل

 
ومك

طبيقة من الوقوف على تأخير هام  في إدراج وصواّل ن وجود املخزون على مستوى الت  ت الاستالم حيث تبي 

 في سنة  هالم يقع إدراج 0212وصوالت تعود لسنة 
 
لم يقع تقديمها إلى ّكما 0212في املنظومة إال

دين لحساب الشركة لديهم دين وهو ما انجر  عنه غلق املزو  ة لخالص املزو   .ّاملصالح املختص 

ّ

روج املواد  بتاريخ سابق بالضافة إلى ذلك، تسمح التطبيقة بإدراج وصوالت دخول أو خ

ة إخراج قطع غيار من املغازة قبل أن ي ة زيادة على إمكاني  اريخ الفعلي للعملي  ّ.ّتسجيلها تم ّللت 

ّ

                                                           
(1)

ة مصادق عليها في سنة    ّ.0211حسب آخر قوائم مالي 
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ف في املخزون  ن كذلك عدم إدماج تطبيقة التصر  "GMAOّ "مع منظومة "ّّأوراسيستام"وتبي 

ى إلى ع ة وأد  ة وهو ما حال دون تحيين كلفة قطع الغيار بصفة آلي  ة تقدير الكلفة الحقيقي  دم إمكاني 

يانة الت الص 
 
ّ.ملخزون قطع الغيار املستعملة لتدخ

ّ

قة باقتناء  12على صعيد آخر، وخالفا للفصل ّو
 
فقة املتعل حافالت صغيرة الحجم  2من الص 

ّأوتوكار"املبرمة مع شركة  فقة بتزويد 0228جويلية  9بتاريخ " ، والذي ينص  على التزام صاحب الص 

ركة بطريقة منتظمة بقطع ال
 

ة استعمال الحافالت خالل  هابتكوين مخزون منإلزامه غيار ّوالش يكفي ملد 

ر في 0228بر تم ّسب 7عشر سنوات بداية من تاريخ آخر تسليم في 
 
فقة لم يوف ن أن صاحب الص  ، تبي 

ب في توقف الحافالت لفترة  ما تسب   22تراوحت بين عديد الحاالت قطع الغيار التي طلبتها الشركة م 

ركة بتطبيق خطايا التّ .يوما 902و
 

دينارا  122فقة والبالغة أخير املنصوص عليها بالصّ كما لم تقم الش

ف لكل  حافلة وهو ما يقابل 
 
ّ.د.أ 287,400عن كل  يوم توق

ّ

ف في قطع الغيار املستعملة فقد  ا في خصوص التصر  إحداث مغازة  0212في سنة  تم ّأم 

ناوب وهي مغا فيها تخزين قطع الغيار املستعملة إلى حين إعادة  تم ّزة موازية للمغازة املركزية يالت 

ن عدم وضع .ّاستعمالها في إصالح الحافالت م استهالك الشركة ّلوقد تبي 
 
ّ.ّقطعالهذه  جراءات تنظ

ّ

ات  ائرة بوضع آلي  ن من التصر ف بنجاعة في قطع الغيار وذلك من خالل تم ّوتوص ي الد 
 
ك

ا وتبرير الفوارق مقارنة باملخزون النّ لمخزون ي لى إجراء الجرد املادّ الحرص عل ظري إن وجدت سنوي 

ف الحافالت وما لذلك من تأثير سلبي  على نشاط
 
ركة وتكوين مخزون احتياطي لتفادي توق

 
ّ.ّالش

ّ

 التصّرف في الوقود  - ج

ّ

ركة بالوقود لدى 
 

د الش ركةتتزو 
 

ة لتوزيع البترول على أس الش ّّّّّّّّّّّّّّّّّاس عقد مبرم الوطني 

0211ّجوان 19ّبتاريخ  ل . نوي استهالكها قيمة وبلغ معد   0212ّ-0211من الوقود خالل الفترة الس 

ّ.د.م 6,3ّحوالي 

ّ

ى 
 
يات الوقود الواردة عامل الضخ  ويتول ة لتوزيع البترول قبول كم  ركة الوطني 

 
تزويد ّومن الش

ة مير جذاذات الاستهالك اتعالحافالت ّو يفتح املجال ّوهو ما يعتبر جمعا ملهام  متنافرة من شأنه أنليومي 

ن لها دون إمكانيةللتجاوزات 
 
رها هذا الوقود  استهالكمتابعة  تم ّكما ت.ّالتفط

 
حسب املعطيات التي يوف

ّتم ّوهي تعتبر املعطيات الوحيدة املع وّنالع
 

ّ.ركةدة من قبل الش
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ة ةالاستهالك اليوميبتعمير جذاذات ضخ  العامل  ال يقومكما   زيادة على  للوقود بصفة آني 

قة بالكيلومترات املقطوعة اع تدوينه للمعطيات
 
ا دون تماملتعل اق شفاهي  ه به السو  ادا على ما يمد 

اد كل  حافلة ة هذه املعطيات على مستوى عد  ت من صح  ّ.ّالتثب 

ّ

ر في مجال متابعة استهالك ا"ّأوراسيستام"يقتصر استغالل منظومة ّو
 

لوقود على إدخال مؤش

ركة غير قادرة على استخراج املخزون 
 

ة عند بداية ونهاية كل  يوم عمل وهو ما يجعل الش
 
ع املضخ

موز 

ظرّي ة مقاربة نتائج الجرد املادي مع املخزون الن  ظري للمحروقات ويحول دون إمكاني   .الن 

ّ

ن دليل إلاجراءاتوخالفا ملا نص  عليه  على البيانات غياب التنصيص في بعض الحاالت ، تبي 

ة  ة الضروري  ائق على غرار ذلك ّوعلى مستوى جذاذات الاستهالك اليومي   واسم الس 
 
رمز الخط

ائق بالنسبة إلى كل  الحافالت .وإمضاؤه كما لوحظ أن  بعض الجذاذات تحتوي على إمضاء نفس الس 

ّالتي وقع تزويدها في نفس اليوم ك من شأن هذه النقائص أن تّو.
 
نة شك ة املعطيات املضم  في مصداقي 

ّ.ّحجب تجاوزات على مستوى التصر ف في مخزون الوقودتبها ويمكن أن 

ّ
هرية للمحروقات ن وتبيّ 

 
ة من من خالل فحص جداول الاستهالك الش خالل الفترة املمتد 

شاط 2لترا من قبل  646، استهالك 0212بر تم ّجوان إلى سب
 
فة عن الن

 
ة وضعيّ الحسب  حافالت متوق

ة ركة دتمال تعكما .ّسطوّللأّلّاليومي 
 

على معايير استهالك تأخذ بعين الاعتبار عمر الحافلة ونوعها  الش

نها من متابعة استهالك الوقود وتفادي التجاوزات
 
ا ال يمك ّواملسافة املقطوعة مم  ن من خالل . وتبي 

قطعت التي فس العمر ّومن ن VOLVOحافلة من نوع  01استهالك الوقود من قبل  نسبة دقيق فيالتّ 

ّ
 
ّتفاوت في وجود ، 0212ل لسنة الثي ألاوّ نفس املسافات خالل الث

 
 من حافلة إلى أخرّىّسبهذه الن

ّ.ترمّوليك 122ّفي لترا 22و 11حيث تراوحت بين 

ّ

جاوزات،  م في الاستهالك ولتفادي الت 
 
ائرة إلى ضرورة تدعيم وبهدف مزيد التحك تدعو الد 

ة في  قابة الداخلي  ّ.مجال التصر ف في الوقودالر 

ّ

خ في  0222لسنة  70القانون عدد  خالفا ملقتضياتّوعلى صعيد آخر، ّو  0222أوت  0املؤر 

خ في  0122ألامر عدد و ق بإجراء التدقيق إلاجباري والدوري للطاقة  (1)0222بر تم ّسب 0املؤر 
 
 في ما يتعل

ساوي خمسمائة طن من النفط شركات النقل التي يفوق استهالكها الجملي أو ي املحمول على

                                                           
(1)

يتعلق بضبط شروط خضوع املؤسسات املستهلكة للطاقة للتدقيق إلاجباري والدوري في الطاقة  0222بر تم ّسب 0مؤرخ في  0122من ألامر  0الفصل  

املشاريع املستهلكة للطاقة الخاضعة لالستشارة الوجوبية املسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء  ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف

 .املدققين
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ركة إجراء هذا التّ 
 

غم من أن  استهالكها من الوقود فاق  0228دقيق منذ سنة املعادل،لم تتول  الش بالر 

د 12 قف املحد  ّ.لعقوبات املنصوص عليها بالقانون املذكور أعالهلّةعرضيجعلها ّوهو ماّمر ات الس 

ّ

III- ّالاستغالل 

ّ

ظر في  ن الن 
 
فرات الوقوف على مالحظات  من نشاط الاستغاللمك قت بتنفيذ الس 

 
تعل

ّ.مداخيل الاستغاللبّوبمراقبتها ّو

 

 تنفيذ الّسفرات  - أ

ّ

ركة وعلى مدى 
 

نة من قبل الش فرات املؤم  تعتبر درجة رضا املسافرين على مختلف الس 

مها ا على جودة الخدمات التي تقد  را هام 
 

ّّ.التزامها بمقتضيات كر اسات شروط الخطوط مؤش د وتحد 

 ونوعه
 
قل، رمز الخط ركة ووزارة الن 

 
هاب  (1)كر اسات شروط الخطوط، املمضاة بين الش

 
وأوقات الذ

ف بها
 
ات التي يجب املرور والتوق

 
اب واملحط ّ.ّوإلاي 

ّ

ركة
 

ن عدم حرص الش تكتفي إذ ّهامتابعة مدى التزامها بمواعيد انطالق سفراتعلى ّوتبي 

ة دون استغالل  (2)رضبتدوين املوعد الفعلي واملوعد املفت فرة على ورقات العمل اليومي  النطالق الس 

روط ولقيس مدى لّاحترامهاهذه املعطيات للوقوف على مدى 
 

لمواعيد املنصوص عليها بكر اسات الش

ّ.رضا حرفائها

ّ

ة ألاسطول وعدد  ركة برمجة سفراتها دون ألاخذ بعين الاعتبار لنسبة جاهزي 
 

ى الش
 
كما تتول

اق املت ة السو  ر وذلك في غياب تطبيقة إعالمي 
 
ن من تم ّوف

 
الحافالت وألاعوان على مختلف توزيع  ك

ى إلى تسجيل اضطراب في نشاط ا أد  فرات املبرمجة مم  أخير في موعد  يضطرها أحياناّهاالس  إلى الت 

لب
 
غم من وجود الط فرات أو إلغاءها بالر  ّ.ّانطالق الس 

ّ

ّ تم ّوي أخير في موعد انطالق الس  فرة النتظار رجوع الحافلة من سفرة أخرى أو الانتهاء من الت 

يانة ببن عروس اتإصالحها بورش ّالص  فرات. ركة للغاء الس 
 

ر حافلة تلجأ الش
 
 وفي صورة عدم توف

ة الخطوط ومقاييس يمكن  املنتظمة عن طريق الاجتهاد وذلك بسبب غياب دراسات حول مردودي 

فرات التي يمكن تم ّاع ّ.الاستغناء عنهاادها لحصر الس 

                                                           
(1)

 يومي، أسبوعي،   
 
ّ....خط

(2)
روط  

 
اس الش  املوعد املنصوص عليه بكر 
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قص في الحافالت مقابل حوالي  2718إلغاء  0212في سنة  تم ّّو سفرة  0221سفرة بسبب الن 

ّ.0212ّملغاة في سنة  

ّ

اق وعدم قدرتها على توفير   قص في السو  ركة كذلك إلى إلغاء سفرات نتيجة الن 
 

وتضطر  الش

ين اق الاحتياطي  ّ.ّعدد كاف من السو  ن في هذا الخصوص أن  شاط  وتبي 
 
واق املطلوب لتأمين الن عدد الس 

ة يبلغ   ركة بصفة عادي 
 

ا 128سائقا مقابل  (1)002اليومي للش فرات فعلي  نون الس  ّسائقا يؤم  غم . وبالر 

ة من قبل إدارة  اق والقوائم املعد  ة للسو  ات إلاداري  ن من خالل فحص امللف  قص، فقد تبي  من هذا الن 

ة  ّاملوارد البشري  يشغلون خططا أخرى وهو ما   ،0211-0229انتدابهم خالل الفترة  تم ّّ،سائقا 21ّأن 

ر ملا له من تأثير على اس فا غير مبر  ركةتم ّيعتبر تصر 
 

ة نشاط الش ّ.ّراري 

ّ

نوي رغم دعوتهم  ي الس  اق بالقيام بالفحص الطب  وتجدر إلاشارة إلى عدم التزام السو 

ة وذلك خالفا ملتم ّصلحة الاجمن قبل املمن املناسبات عديد الوتذكيرهم به في  مر عدد قتضيات ألّااعي 

خ في  0222لسنة  1892 غل 0222بر تم ّسب 10املؤر 
 

ق بتنظيم وسير مصالح طب  الش
 
غم من .ّواملتعل وبالر 

ة هذا الفحص  اق الذين قاموا به في سنوات لتأمين أهمي  سالمة العون واملسافرين، فإن  نسبة السو 

والي تعد  ض 0212و 0212و 0211 ّ.%32.82ّو %19.89ّو %7.65ّعيفة  إذ بلغت على الت 

ّ

ن من خالل فحص محاضر جلسات مجلس إلادارة للفترة   0212-0211بالضافة إلى ذلك، تبي 

م بها بعض املسافرين في سنة  نة من العرائض التي تقد  أديب وعي  وإلى غاية  0212ومحاضر لجان الت 

احور حّوتم ّأن  أغلبها ت 0212شهر ماي  المة عند ل سلوك السو  ة مدى التزامهم بشروط الس  ق وخاص 

ى إلى تسجيل  ا أد  ياقة العنيفة وغير املسؤولة مم  رعة املفرطة والس  فرات من ذلك الس  تنفيذهم للس 

والي  نتج  0212و 0212و 0211حادثا في سنوات  112و 122و 121عدد هام  من الحوادث بلغ على الت 

ركة ملصاريف إلاصالح ّز
 

د الش ف الحافاّلتبعات يادة على عنها تكب 
 
ّ.ّت وارتفاع في استهالك الوقودتوق

ّ

ن ّو اق أن  من جهة أخرى، تبي  دة ال يلتزمون دائما باحترام مالسو  فرات املحد  سالك الس 

ات والوكاالت
 
روط حيث أن  الحافالت لم تدخل إلى املحط

 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّحالة إلى غاية  29في  (2)بكر اسات الش

ريق  تم ّكما .0212حالة في سنة  179و 0212أفريل  12
 
اق عبر الط قت بمرور السو 

 
تسجيل تجاوزات تعل

ارة دون ترخيص عوضا عن املرور باملسالك املنصوص عليها بكر اسات شروط الخطوط في  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسي 

ّ.0212ّماي  1إلى غاية   0212خالل الفترة من بداية جانفي حالة  822

ّ

                                                           
ة من حافالت وأعوان لتأمين   (1) ة، تقرير إدارة املنتوج حول الحاجيات الفعلي  ركة بصفة عادي 

 
ّ.0212فيفري  2النشاط اليومي للش

ّ.0212مارس  17محضر جلسة مجلس املديرين ليوم   (2)
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رة بتاريخ ّدارإص تم ّولئن 
 
أكيد على ضرورة احترام املسالك  0212نوفمبر  02مذك للت 

 بترخيص استثنائي ووجوب 
 
ارة إال روط وعدم استعمال الطريق السي 

 
اسات الش املنصوص عليها بكر 

ف بها، فقد 
 
ات والتوق

 
خول إلى جميع املحط اق في تجاوزاتهم إذ  تمادى بعضالد  ّّّّّّّّّّّّّتسجيل  تم ّالسو 

.0212ّوشهر جانفي 0212سائقا خالل شهري نوفمبر وديسمبر  22مخالفة تغيير مسلك من قبل  192

ة في صورة احتواء الحافلة على أماكن  ركة من مداخيل إضافي 
 

ب هذه املخالفات في حرمان الش وتتسب 

ل وقضاء شؤونهم ّ.شاغرة بالضافة إلى حرمان املسافرين من التنق 

ّ

في عديد الحاالت سفرات  يؤمن بعضهاظافة الحافالت حيث تسجيل نقص في ن تم ّكما 

خول إلى املستودع لتنظيفها رتّو.ّمتتالية دون الد  ر املسافرين  كذلك تكر  تعر ضهم إلى اء جرّ حاالت تذم 

فرة  مس طوال الس 
 

ة الش تائر أو أشع  قص في الس  قهاتم ّنتيجة الن  ّ.ز 

ّ

ركة بتأمين سفرات لنقّعلى صعيد آخر،ّو
 

سات طبقا تقوم الش ل أعوان بعض املؤس 

فرات وأسعارها ن توقيت الس  ات تبرم في الغرض تتضم  فاقي 
 
ّالت د ببنود . ركة لم تتقي 

 
 أن  الش

 
إال

دة حيث  فاقيات في مناسبات متعد 
 
ي الخدمات املسداة من قبلها  تم ّالات يات نتيجة ترد 

 
تسجيل تشك

بة وغير نظيفة)
 
وقيتّو حافالت معط ّ..عدم احترام الت   تم ّخطايا طبقا ملا وهو ما نتج عنه خصم .(

نصيص عليه باالتفاقيات دد الحريف الذي قام بخصم .ّالت  فواتير  2من مبلغ  %22ّويذكر في هذا الص 

ام من معلوم كراء الحافلة بقيمة  12خصم ّحريف آخر ّود .أ 15نقل أعوان بما قدره  ّ.د.أ 2,653أي 

ّ

 مراقبة تنفيذ الّسفرات -ب

ّ

ل مّرتم ّ
 
مانات الكفيلة ث فرات إحدى الض  خدمة نقل املسافرين تأدية  حسن باقبة تنفيذ الس 

د إلى جانب  تم ّوي.ّوتحصيل املداخيل ة والتفق  ات املراقبة عن طريق مصلحة املراقبة امليداني  تأمين عملي 

ّ.نظام مراقبة ألاسطول عن بعد واستعمال آالت التاكيغراف

ّ

خ في  0222لسنة 179ّمر عدد قتضيات ألّاوخالفا مل ق بالهيكل  0222جانفي  02املؤر 
 
واملتعل

ة  ة فجئي  د على إنجاز مراقبة ميداني 
 
ركة الذي يؤك

 
ن من تم ّالتنظيمي للش

 
تك من مطابقة طرق  التثب 

ات تمتعّالاستغالل ملقتضيات كر اسات شروط الخطوط، د على آلي  ة والتفق  د مصلحة املراقبة امليداني 

ا يمراقبة تفتقر إلى ا تها مم  ارات املوضوعة على ذم  قص في السي  جاعة وذلك بسبب الن   دفعهملن 

ّإضفاء الصبغة الفجئية على عمليات مراقبةوهو ما يحول دون  لالستعمال حافالت الشركة للتنق ّ

ريق السفرات
 
ّ.على الط
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ات ، 0212وإلى غاية شهر ديسمبر  ة في خصوص عملي  ركة ضبط أهداف كمي 
 

لم تتول  الش

رقات املبرمج إنجازهاامل
 
ة في شأن تم ّال يكما .ّراقبة على الط خاذ إجراءات ردعي 

 
 متابعة تقارير املراقبين وات

ّ.املخالفات مرتكبي

ّ

رة عدد ّو
 
ى وحدة متابعة ألاسطول عن بعد، املحدثة بمقتض ى املذك

 
 19من ناحية أخرى، تتول

ا0228أكتوبر أول بتاريخ  ق بمقتضيات كر اسات شروط الخطوط من ، باألساس رصد مدى التزام السو 

ات
 
خول إلى املحط ّحيث املسلك والد  ارة . ن افتقار هذه الوحدة إلى سي  ه تبي 

 
 أن

 
ل تم ّإال نها من التنق 

 
ك

فراتتحديد املوقع لصالح أجهزة  ّالتي تطرأ عليها أعطاب خالل تأمين الس  الوقوف على عدم  تم ّّو.

ب .0212ّإلى غاية أفريل  0212الفترة من جوان علبة لتحديد املوقع خالل  19صالح  إ
 
كما حال تعط

رة دون متابعة رحلة أنجزت  82مصلحة الكراءات ملا عدده ّعلب تحديد املوقع عن بعد بصفة متكر 

ة من  ّ.0212ّّأفريل  12إلى  0211نوفمبر 17خالل الفترة املمتد 

ّ

ة على تأمين متابعة دقيقة لحركة ألّا ة وال تساعد هذه الوضعي  سطول وتوفير معلومات حيني 

جاوزات ّ.حول مختلف الت 
ّ

خ في  0222لسنة  122من ألامر عدد  2حسب الفصل ّومن جهة أخرى، ّو ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاملؤر 

ق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجوالن وضبط شروط  0222جانفي  02
 
املتعل

ن، استعمالها
 
ة آلة التاكيغراف  تمك ياقة ومد  ة الس  من تسجيل سرعة العربة واملسافة املقطوعة ومد 

ف
 
استعمال آلة ّوجوباملذكور أعاله الذي ينص  على  ألامّر من 9لفصل قتضيات املوخالفا ّ.التوق

قل  صة لخدمات الن  اق الحافالت املخص  احة من قبل سو  ة الر  ياقة ومد  ة الس  رعة ومد  مراقبة الس 

ن بتاريخ املدنالعمومي املنتظم بين  آالت تحتوي على 97ّن مجموع محافلة  78أن   0212أفريل  12، تبي 

بة
 
ّ.تاكيغراف معط

ّ

دة تصل  ركة إلى أضرار متعد 
 

زة ألسطول الش زيادة على ذلك، تتعر ض آالت التاكيغراف املجه 

ي
 
ة لثالث حافاّل .إلى حد  إلاتالف الكل اق لفصل ألاوصال الكهربائي  ل السو 

 
ّّّّّّّّّّّّّّّّت في شهر من ذلك تدخ

زة بالحافالت من نوع  9وتعر ض (1)0212أوت 
 
إلى  0212في شهر جوان  MANآالت تاكيغراف مرك

ة لثالث حافالت في  ات تخريب بالضافة إلى فقدان آالت التاكيغراف وألاوصال الكهربائي  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعملي 

 10و  8و 9لحافالت دون آلة تاكيغراف مخالف للفصول مع العلم وأن  استعمال ا 0212بر تم ّشهر سب

ّ.املذكور أعاله 0222لسنة  122من ألامر عدد  11و

ّ

                                                           
اقة،   

 
المة والط (.0282/وارد عدد د)0212ّأوت  08مصلحة الجودة والس 

 (1)
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رة بتاريخ ّو
 
ركة مذك

 
القضاء على "بهدف  0212ماي  11على صعيد آخر، أصدرت الش

ركة وما ينجر  عن 
 

لع وتهريبها بواسطة حافالت الش قة بتفاقم ظاهرة نقل الس 
 
جاوزات املتعل ذلك من الت 

ركةتم ّلمسافرين ّولّازعاج
 

ا نقل ألامتعة والبضائع ذات "ّس  من سمعة الش
 
ومنعت بمقتضاها منعا بات

ة  ركة باستثناء الحقائب الشخصي 
 

ة على متن حافالت الش ة ألغراض شخصي  بغة التجاري  الص 

رود املنقولة في إطار
 
رة على أن  كل  م.ّعقودّللمسافرين أو الط

 
دت املذك

 
خالف يعر ض نفسه إلى ولئن أك

ات نقل ألامتعة غير  أديب، فقد تواصلت عملي  إلايقاف الفوري عن العمل وإلاحالة على مجلس الت 

الة واملالبس وعلب سجائر وأجهزة  اعات الهواتف النق  ات وسم  ص فيها على غرار بطاري 
 
ّ.تلفازالاملرخ

ّ

ات املراقبة املع جاعة على آلي  قائص التي تشوبها، دة من قبل اتم ّولضفاء الن  ركة وتالفي الن 
 

لش

ة ت خاذ إجراءات ردعي 
 
ائرة إلى الحرص على ات لة واعتم ّتدعو الد  اد تماش ى مع خطورة التجاوزات املسج 

رامة في تطبيقهامزيد  ّ.الص 
ّ

 مداخيل الاستغالل  -ج

ّ

والي  (1)0212ّو 0211و 0210و 0211بلغت مداخيل الاستغالل خالل سنوات   على الت 

ية بنسبة .م 26,7د و.م 25,8 وّد.م 27,4د و.م26,2
 
من مداخيل الخطوط الداخلية ّ%82د وهي متأت

ساخير والدوليّ 
 
رود وبنسبة ّة والت

 
ّ.ّمن مداخيل النقل العرض ي %7ومداخيل نقل ألامتعة والط

ّ

 مداخيل الخطوط -1
ّ

ّ دتم ّتع
 

ة اقتطاع التذاكر منظوم ات بيع التذاكر ومتابعة مداخيلها علىركة في تنظيم عمليّ الش

(BO) بيعالبشبابيك التذاكر  تركيز آالت اقتطاع تم ّحيث ي ّ
 
تجميع املعطيات  تم ّوبالحافالت وي اتباملحط

ركة
 

قة باملداخيل بالحاسوب املركزي بمقر  الش
 
ّاملتعل ن هذه املنظومة من استخراج  تم ّولئن .

 
بيانات ك

ق باملبيعات
 
ة تتعل عبئة اليومي واملداخيل اقتطاع التذاكر ومعدل التّ  لة حسب موقع آلةاملفصّ  تحليلي 

 وحسب عدد املسافرين وعدد التذاكر املقتطعة من طرف كل قابض حسب 
 
ة حسب الخط اليومي 

وذلك  واستخراج بطاقات نهاية خدمة القابض الفترة، فإن  استعمالها يقتصر على اقتطاع التذاكر

ة الوثوق باملعطيات التحليل ركةبسبب عدم إمكاني 
 

ة حسب ما ورد بإجابة الش ّ.ّي 

ّ

ى إلى تجميع  تم ّمن ناحية أخرى، ّو ا أد  رة في آالت اقتطاع التذاكر مم  تسجيل أعطاب متكر 

ذاكر شات الت 
 
جوء إلى استعمال كن

 
ة والل قة باملداخيل بصفة يدوي 

 
في عديد الحاالت  (2)املعطيات املتعل

                                                           
(1)
 .0212حسب القوائم املالية الوقتية لسنة  
(2)  carnet passe partout 
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د بما ورد بدليل إلاجراءات ال ن وذلك دون التقي  خاص  باملداخيل والذي ينص  على إعداد تقرير يتضم 

ذاكر شات الت 
 
ت إلى استعمال كن ّ.ألاسباب التي أد 

ّ

غم من أن  دليل إلاجراءات ينص  على إدراج املداخيل املنجزة عن طريق  زيادة على ذلك، وبالر 

ذاكر شات على آالت اقتطاع الت 
 
ة  ،الكن ن أن  هذه العملي  ة م تقتصر علىفقد تبي  تي تونس الشمالي 

 
حط

ة  سبة تم ّوال توتونس الجنوبي 
 
ركة بقيّ لّتسوية هذه املداخيل على املنظومة بالن

 
لعدم ة وكاالت الش

ة جاوزات نظرا لعدم  يفسح املجال أمام التّ ّبهذه آلالة وهو ماتجهيزها  ات البيع عن إمكاني  متابعة عملي 

شات
 
ّ.طريق الكن

ّ

ن أن  عملّو جاعة إذ على صعيد آخر، تبي  ن من تم ّال ية مراقبة املداخيل تفتقر إلى الن 
 
ك

ان وهو ما  ركة  يفسح املجالالوقوف على إلاخالالت في إلاب 
 

للقيام بتجاوزات ويحول دون تحصيل الش

ل يخاواملد 0212من قبل القابض لسنة  اح بهل املصرّ اخياملد قاربةأفضت عملية مقد ّوّ.لكل  مداخيلها

دون اعتبار مداخيل البيع ّ،د.أ 282ّقيمتها فوارق بلغت إلى الوقوف على"BOّ "مة من املنظّو ةاملستخرج

ذاكر،  شات الت 
 
ّتم ّلم تعن طريق كن

 
ّّ.0212إلى غاية شهر أكتوبر  كة من تبريرهان الشرّ ك

ّ

ائرة من إجراء تم ّولم ت ن الد 
 
سبة إلى مداخيل سنة املقاربة هذه ك

 
لعدم شروع نظرا  0212بالن

ركة بعد
 

ة بهذه الة القوائم املاليّ  في إعداد الش ّالخاص  نة من املدخول الاقتصار على  تم ّّو نةس  مقاربة عي 
 مع املدخول املصرّ 

 
ظري اليومي للخط فاقت فوارق الوقوف على لى إح به من قبل القابض أفضت الن 

اض حسب ما وّرّألف دينار ة من طرف القب 
 
د ناتجة عن استعمال رموز خاطئة للخطوط املستغل

ركةبإجابة 
 

ّ.الش

ّ

قص في مداخيل وكالة قفصة البالغ ّكما ن إلى الن 
 
ّ.أ2,109ّلم يقع التفط

 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّفي  د إال

ة من  0212ماي ّشهر جاوزات حصلت خالل الفترة املمتد  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإلى 0212أفريل  02في حين أن  الت 

قص في مداخيل وكالة بن 0212أفريل  1 0212ّّّّّّّّّّّّّّّنوفمبر الفاصلة بين زرت خالل الفترة وكذلك الن 

ن إليه خالل شهر ماي  تم ّد والذي .أ 13,931بمبلغ 0212ّماي ّو
 
إذ لم يقم القابض بإيداع  0212التفط

ولي تونس  الد 
 
ة بالخط ذاكر الخاص  ّ.طرابلس-مداخيل اقتطاع الت 

ّ

ظر في تاريخ إيداع املداخيل الخاّو ن من خالل الن  ة بسفرات أنجزت في سنتي تبي   0212ص 

ّ 0212و
 
د بدليل إلاجراءات الخاص  باملداخيل واملذك ادرة في 00/0212رة عدد عدم التقي  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّالص 

ّ فيما 0212مارس  1 ق بوجوب إيداع مداخيل الس 
 
فرات على الحافالت في نفس اليوم وعند نهاية يتعل

ّ يوما في بعض الحاالت زيادة على عدم  02أخير  إلىل التّ فرة بخزينة وكاالت الوصول حيث وصالس 
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العب  تدوين تاريخ إلايداع في بعض جداول تسليم إلايرادات وهو ما من شأنه أن يفتح املجال أمام الت 

ركة
 

ّ.ّبأموال الش
ّ

ّوقد أدّ 
 
اش ى وحجم املخالفات تجاه ألاعوان املخالفين تم ّة  تردعيّ خاذ إجراءات ى عدم ات

ّتم ّأديب وتسليط عقوبات بسيطة تإحالتهم على مجلس التّ والاكتفاء ب
 
ام إلى ل في إيقاف عن العمل أليّ ث

بوثيقة نهاية  قيمتها اض على غرار بيع تذاكر تسخير بمقابل نقدي دون إدراج تفاقم تجاوزات القبّ 

بصفة غير  %72عوضا عن  %22أو اقتطاع تذاكر ألشخاص ذوي إعاقة بتخفيض نسبة  (1)العمل

اض ة ودون قرار صادر عن إلادارة العام ّنيّ قانّو ذاكر وعدم التزام بعض القب  ش الت 
 
ة للشركة وإضاعة كن

ّ 11بواجباتهم املهنية خالفا للفصل  ّ من النظام ألاساس ي الخاص 
 

قل ة للنّ ركات العموميّ بأعوان الش
ّالبرّ 

 
ّ.ذاكر للحرفاءرقات إذ ال يحرصون على اقتطاع التّ ي للمسافرين عبر الط

ّّ

ائرة ّ وتدعو الد 
 

ال على مداخيلها بهدف إلى  ركةالش جاوزات التّ  تفاديتركيز نظام مراقبة فع 

ة ال وتطوير مواردها دعي  خاذ إلاجراءات الر 
 
ةوالحرص على ات ّّّ.ضروري 

 

قل العرض ي  -2
ّ
 مداخيل الن

 

ل النقل العرض ي حسب القانون عدد تم ّي
 
قل املتعلق بتنظيم النّ  0222أفريل  18بتاريخ  11ث

ّأوّناقل سياحي لحساب شخص طبيعيّأوّيقوم بتأمينها ناقل عموميّات نقل جماعيفي عمليّ  ،ّيالبرّ 

ة قل العرض يّوّ.معنوي في مناسبات أو ألغراض خاص  ية من الن 
 
ركة املتأت

 
في  د.مّ 1,69بلغت مداخيل الش

0212ّفي سنة  د.م2,16ّو 0211سنة  قل العرض . ركة بضبط تعريفات الن 
 

ي بمقتض ى وتقوم  الش

كرات داخلية
 
ّمذ ة ودون . ة، تضبط بصفة جزافي  عريفات، وفي غياب محاسبة تحليلي   أن  هذه الت 

 
إال

ّ.دقيق لهامش الربح تحديد
ّ

ن  دتموال تع ة واضحة لتحديد عدد الكيلومترات املفوترة إذ تبي  من خالل الشركة على مرجعي 

لة من قبل  وحدة متابعة ألاسطول عن بعد مع عدد مقاربة عدد الكيلومترات املقطوعة املسج 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت فوترتها من طرف املصلحة التجارية وإلايجار خالل الفترة املمتدة منتم ّالكيلومترات التي 

أكثر كم 19822من ناحية، وفوترة كم 2012ّعدم فوترة ، 0212أفريل  10إلى غاية  0211ّنوفمبر 17

ا ّ.ّمن ناحية أخرّى من املسافة املقطوعة فعلي 

ّ

ّ 0222لسنة  28منشور وزير النقل عدد ملقتضيات خالفا ّو
 
قل املتعل ق بتنظيم عمليات الن 

ركة لم تبرم عقود بخصوص تبين العرض ي، 
 

إنجازها خالل  تم ّرحلة  201رحلة من جملة  63أن  الش

ة جانفي  ة من غر   .0212ديسمبر  11إلى غاية  0212الفترة املمتد 
                                                           

(1)
ل هذه العون مهما كان   ة عن كل  خطأ ناتج عن عدم احترامه اللتزاماته وواجباته املهنية ويتحم  م إلاداري مسؤول من الوجهة التأديبي 

 
وضعه في السل

ة إذا أخل  بالتزاماته عمدا أو تهاونا  .املسؤولي 
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ن الشركة من استخالص مستحق ّتم ّم تل، 0212ر أفريل وإلى حدود شه
 
ة وزارة املاليّ اتها لدى ك

دها بدليل 0210ّو  0211تعود لسنتي د .أ198ّالبالغة  ةة ووزارة الخارجيّ ووزارة الداخليّ  بسبب عدم تقي 

ة نقل ودون استالم  ق بالكراءات حيث قامت بالكراءات دون إصدار تكليف بمهم 
 
 طلبإلاجراءات املتعل

ّ.في الغرض ودون تحديد وجهة الحافالت تزود
ّ

ات الفوترة حيث لم يالوقوف على عدم شموليّ  تم ّوعالوة على ذلك،  ّّّّّّّّّّفوترة ّتم ّة عملي 

 أنجزت لفائدة وزارة الداخليّ  د.أ01ّرحلة بقيمة  02
 
ل دائرة املحاسبات بتاريخ إثّرة إال

 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتدخ

0212ّمارس  2 غل من  تم ّفوترة الر حلة التي  تم ّكما لم ت.
 

ونس ي للش حاد العام  الت 
 
إنجازها لفائدة الات

ابا بتاريخ  امات ذهابا وإي  جاه الحم 
 
ّ.0212أفريل  0تونس بات

ّ

ة ّو ات الرياضي  ة لفائدة الجمعي  من ناحية أخرى، دأبت الشركة على إسناد منح كيلومتري 

ة في شكل مس مات الشبابي 
 
ا م افاتواملنظ

 
ضبطها واملصادقة  عليها  تم ّادا على قائمة يتماعقطوعة مجان

ا من قبل مجلس إلادارة غم من صدور ألامر عدد .ّسنوي  نوفمبر  19املؤرخ في  0211لسنة  2191وبالر 

ق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد ال 0211
 
ات والذي ينص  على متّ واملتعل ويل العمومي للجمعي 

ركة لم تحرص على إحداث لجنة 
 

ظر في مطالب الحصول على هذه املنح، فإن  الش ى الن 
 
ة تتول فني 

جنة 
 
ئيس املدير العام   بالضافة إلىإحداث هذه الل ي الر 

 
ّنحمن امل الصنفتيع هياكل أخرى بهذا متتول

ّ.دون الاستناد إلى قرار من مجلس إلادارة 0212-0212خالل الفترة 
ّ

ركة 
 

ة املصادق عليها من غير قاكما أن  الش ت من تجاوز سقف املنحة الكيلومتري  درة على التثب 

مات بسبب عدم تسجيل  قبل مجلس إلادارة
 
ات واملنظ انا لفائدة الجمعي  الكيلومترات املمنوحة مج 

ة في كشوفات الكراءات ّ.ّالرياضي 
ّ

سعيرة الواجب تطبيق
 
ن من ضبط الت

 
ة يمك ادا تم ّها اعومن شأن إرساء نظام محاسبة تحليلي 

ة  ة إسناد الكيلومترات املجاني  على كلفة الكيلومتر الواحد والحرص على فوترة كل  الر حالت وتنظيم عملي 

قل العرض ي ات الن  جاعة على عملي  ّ.أن يضفي مزيدا من الن 
 

*ّ
ّ

* ّّّ*ّ

ّ

نت
 
ّامراقبة  مك

 
قل بين املدن إلى الوقوف على صعوبات على عديد لش ة للن  ركة الوطني 

ق بامل
 
ة في ما يتعل ركة من إنجاز تم ّحيث لم ت الحافالت وتجديد ألاسطوّلّاقتناءستويات خاص 

 
ن الش

 
ك

ة م0212ّو 0212ّيالاستثمارات املبرمجة في سنت تها املالي  ي وضعي  ل بسبب ترد  ى إلى ارتفاع معد  ا أد  م 
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ة ألاسطوّل أعمار الحافالت ي نسبة جاهزي 
 
ركة على ت وتدن

 
هو ّوأمين نشاطها العادي وإلى عدم قدرة الش

ر ما 
 
ّ.وعلى سمعتها لدى الحرفاء خدماتها على جودةسلبا أث

ّ

روري ّباتّ،لذا ى من الض  ركة حت 
 

ة للش ة املالي  ة إلاسراع بتطهير الوضعي  لط املعني  على الس 

ن من تحقيق توازنها املالي وضمان ديمومتها ومنتم ّت
 
ب يل استثماراتها لتدعيم أسطولها في أقّرّوتمّك

ته رفيع في نسبة جاهزي 
 
فرات امللغاة والالتزام بمواعيد الانطالق ّآلاجال والت بما بهدف الحد  من الس 

رفيع في املداخيلتم ّتقديم خدمات نقل ذات جودة  يساهم في
 
ن من جلب مزيد من الحرفاء والت

 
ّ.ّك

ّ

ات
 
ة من حيث املسالك واملحط يجب  التي ولضمان احترام كر اسات شروط الخطوط خاص 

ف بها،
 
ة تدعيم املراقبة  ينبغيّاملرور والتوق رقات الفجئي 

 
منظومة مراقبة  تفعيلومزيد على الط

ة حول اتم ّألاسطول عن بعد التي  ن من توفير معلومات حيني 
 
اقك جاوزات التي يقوم بها السو  مع  لت 

ّ.املخالفين  حاسبةعلى مالحرص 

ّ

ركة مطالبة ب
 

جاعة على تركيز نظام معلومكما أن  الش ن من إضفاء مزيد من الن 
 
اتي يمك

ال بهدف دراسة إرساء وبتوظيف الحافالت وألاعوان على مختلف الخطوط  ة فع  نظام محاسبة تحليلي 

تها ّ.ّمختلف الخطوط وتحديد مردودي 

ّ

يانة ّو ائرة على ضرورة تحديد سياسة ناجعة في مجال الص  د الد 
 
قليص في تم ّتؤك ن من الت 

 
ك

ف ا
 
ريق لحافالتنسبة توق

 
وترشيد استهالك قطع الغيار وتفادي الاستهالك ّوالحد  من ألاعطاب على الط

المة املفرط للوقود ّ.وتعزيز الس 

ّ

ال على املداخيل بهدف الح ة إلى تركيز نظام مراقبة فع  ركة مدعو 
 

جاوزات كما أن  الش د  من الت 

خاذ أيضا مطالبة وهي ّوتطوير مواردها
 
ة بمزيد الحرص على ات والعمل على تطبيقها تجاه إجراءات ردعي 

ّ.من ثبت ضلوعه في تجاوزات في الغرض
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 وزارة النقل
 

تبعا لمكتوبكم والذي أحلتم علينا بمقتضاه نسخة من التقرير التأليفي بشأن الشركة 

الوطنية للنقل بين المدن لموافاتكم بردودنا بشأنه، أتشّرف بإعالمكم أّن التقرير التأليفي 

  .ر ال يثير مالحظات من جانبناالمذكو
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 بين المدن رّد الشركة الوطنية للنقل

 

I-   الوضعيـــة المالية للشركة 
 

تشهد الشركة الوطنية للنقل بين المدن منذ سنوات صعوبات مالية وعجزا هيكليا 

قدرتها على مواصلة نشاطها في أحسن ظروف الجودة  علىأثر سلبا على توازناتها المالية و

تجديد ما يتعلّق بمة واإليفاء بتعهداتها المالية وإنجاز برامجها اإلستثمارية خاصة في والسال

 .أسطول النقل
 

 : م األسباب التي أدت لهذه الوضعية إلـــى ـوترجع أه
 

 النقص الفادح في مداخيل الخطوط  -

 اإلرتفاع الهام لعناصر الكلفة -

 . ض قصيرة المدى د قرو.م 21د منها .م 79تداين حيث بلغ تفاقم حجم ال -

لي سلبي على أدى إلى إنعكاس ما 0212تجميد تعريفة النقل منذ سنة  -

 .د سنويا.م 1المداخيل بحوالي 

النقل بتعريفة منخفضة ألعوان سلك الحرس الوطني واألشخاص ذوي  -

سنويا في  نتج عنه نقصااها ثورة وجرحاإلحتياجات الخصوصية وعائالت شهداء ال

 .د.م 1.0المداخيل بحوالي 

استغالل خطوط حدودية ذات طابع إجتماعي دون التمتع بمنحة تعويضية  -

 .د سنويا.م 0إلى نقص في المداخيل بحوالي  من الدولة أدى
 

د عالوة على تفاقم .م 11عجز هيكلي في الخزينة بـ كل هذه العناصر أدت إلى 

 .ية بالبنوكناتجة عن األرصدة السلب( د سنويا.م 1.1)          األعباء المالية 
 

هذه الوضعية المالية الصعبة والحرجة وفي إطار إنقاذ المؤسسة وضمانا  ولتفادي

أعدت الشركة الوطنية للنقل بين المدن برنامج إعادة هيكلة مستديم يهدف إلى لديمومتها ، 

 :التوازانات المالية ويتمحور حول  استعادة
 

قطع  فية، محروقات،ساعات إضا)تنفيذ برنامجا للضغط على المصاريف  -

 (...غيار
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 :التطهير المالي وذلــك بـ  -
 

 .تكفـل الدولة بمستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية  *

 .فسـخ قرض إعادة هيكلة صندوق المنشآت العمومية *

 .تكفــل الدولة بخالص مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول *

 .عن الحاجة في إطار عملية التطهير االجتماعي عونا زائدين 102تسريح  *

دعم الدولة للخطوط ذات المردودية الضعيفة خاصة منها الحدودية وذات  *

 .جتماعيةاالصبغة ال
 

II-  التصرف في األسطول 
 

 وضعية األسطول - أ
 

 :تفاديا للنقص الحاصل في األسطول الناتج عن 
 

لتأمين  2013قتناؤها سنة والتي تم إ MANستغالل مفرط للحافالت من نوع ا -

 .النشاط اليومي لإلستغالل

اإلشكال الذي تعرضت له الشركة بخصوص صفقة إقتناء الحافالت من نوع   -

 .ستغاللهاافولسفاقن والتي أظهرت عيوب فنية حالت دون 

نظرا  0212و 0212-0211عدم القيام باإلستثمار في األسطول خالل سنوات  -

 .ا الشركةللصعوبات المالية التي شهدته
 

حافلة جديدة خالل سنوات  22حافلة مستعملة و 22أعدت الشركة مخططا إلقتناء 

مما سيمكن من تحسين جاهزية األسطول وتفادي حذف السفرات من  0219و 0212-0217

كلفة الصيانة والرفع من جهة والتقليص من األعطاب على الطريق وبالتالي الضغط على 

 .المداخيل
 

ة من الحصول على تمويل كلي لهذه اإلقتناءات من المؤسسات وقد تمكنت الشرك

 .البنكية
 

كما تتعهد الشركة للقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للمحافظة على الحافالت من 

 والرابضة بورشات الشركة على ذمة المزود ’’فولسفاقن’‘نوع 
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 الصيانـــة   - ب
 

عروس وورشات بقابس تقوم الشركة بصيانة أسطول حافالتها بمستودعين ببن 

 .وصفاقس وسوسة وسليانة 

تشكو فضاءات الصيانة نقائص على مستوى البنية االساسية اثرت سلبا على 

 .مردودية عمليات الصيانة
 

، قامت الشركة ببرمجة بناء مستودع بصفة نهائية ولمعالجة هذه الوضعية الصعبة

عن ورشتي بن عروس لعدم د والتخلي .م 02نة في مخططها الخماسي بقيمة جديد للصيا

 .مالئمتهما للقيام بأشغال الصيانة في أحسن الظروف
 

بتزويد  0212وبخصوص أدوات عمل الصيانة، شرعت الشركة في أواخر 

الورشات ببعض وسائل العمل الضرورية للقيام بعمليات الصيانة في أحسن الظروف وذلك 

يساهم في مزيد النجاعة على  حسب اإلمكانيات المالية المرصودة بالميزانية وهو ما

 .التدخالت وبالتالي التقليص من نسبة توقف الحافالت واإلعطاب على الطريق
 

يمكن حاليا من متابعة عمليات  GMAOإضافة إلى ذلك فإن إستغالل منظومة 

من أشغال الصيانة في إطار النظام المعلوماتي المندمج سيمكن تركيز  % 80الصيانة في 

من تغطية نشاط كافة  0219ة بالصيانة خالل السداسية األولى من سنة التطبيقة الخاص

 .وحدات الصيانة وكذلك جميع الورشات داخل تراب الجمهورية 
 

 التصرف في المخزون - ج
 

بطلب عروض إلقتناء قطع الغيار وسيتم إبرام  0217قامت الشركة في بداية سنة  

ضرورية لصيانة أسطول الحافالت والتقليص عقود مع المزودين لتوفير جميع قطع الغيار ال

 0217سنة  %92إلى  %22من أيام التوقف وبالتالي الرفع من نسبة جاهزية األسطول من 

وذلك بالتوازي مع عملية إقتناء الحافالت المستعملة والجديدة المبرمجة بمخطط إستثمار 

 .ه من مجلس اإلدارة وسلطة اإلشرافالشركة والمصادق علي
 

، تقوم مصالح الشركة حاليا بالتنسيق مع قطع الغيارما يتعلق بالتصرف في ا فيأمّ 

من معالجة الفوارق المسجلة بعمليات الجرد المادي للمخزون  "اوراسيستام"المزود 

 .وإصالح اإلخالالت الموجودة عند إستغالل هذه المنظومة
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اآلليات وعلى صعيد آخر تقوم مصالح الشركة حاليا بإعداد اإلجراءات ووضع 

 .الضرورية التي تنظم إستعمال قطع الغيار المستعملة وإلحاق هذه الوحدة بإدارة الصيانة
 
 
 

 التصرف في الوقود   -د
 

تدعيما للرقابة في مجال التحكم في إستهالك الوقود سوف تقوم الشركة بعملية 

وقد تم رصد . عملطبقا للقوانين الجاري بها ال وذلك 0217سنة           تدقيق للطاقة خالل 

 .في ميزانية الشركةللغرض بالغ م
 

وعلى صعيد أخر سيتم تجهيز جميع مضخات الوقود بنظام مراقبة لكل عمليات 

تزويد الحافالت مما سيمكن من تحديد معدل اإلستهالك لكل الحافالت والتعرف على السائق 

 .ادي التجاوزاتوسيمكن هذا اإلجراء من تحديد المسؤوليات وتف. ي قام بالتزودالذ
 

III- االستغــــالل  
 

 تنفيذ السفرات  - أ
 

ستتمكن الشركة من تفادي التأخير في انطالق السفرات وحذف بعض الخطوط 

 .حافلة مستعملة 22حال تسلم الحافالت الجديدة موضوع الصفقة اإلطارية و
 

مال سيمكن النظام المعلوماتي المندمج المزمع تركيزه بإدارة االستغالل من استع

المتعلقة ببرمجة السفرات ومتابعتها وتوظيف االعوان على مختلف   SAEالتطبيقة اإلعالمية 

الخطوط المبرمجة وكذلك التصرف المحكم في الحافالت المؤمنة للسفرات واحترام تعهدات 

 .الشركة فيما يخص تنفيذ اإلتفاقيات المبرمة مع بعض المؤسسات
 

اق المؤهلين صحيا لتأمين السفرات اليومية ونظرا للنقص الحاصل في عدد السو 

سائقا ضروري لتأمين النشاط اليومي  002مقابل  128من جملة  122والذي يبلغ عددهم حاليا 

سائق سيباشرون  12بإعالن انتداب  0212موفى سنة            لالستغالل، قامت الشركة في 

االجراء من التقليص من عدد وسيمكن هذا . 0217عملهم خالل الثالثية الثانية من سنة 

السفرات الملغاة بسبب النقص في األعوان من ناحية وتطور نسبة خضوع السواق للفحص 

 .الطبي خالل السنوات القادمة من ناحية أخرى
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كما تعمل الشركة على اتخاذ االجراءات التأديبية تجاه األعوان المخالفين لقانون 

ضرار  بالمعدات وعدم إحترام المسالك الطرقات والمتسببين في حوداث مرور وأ

 .المنصوص عليها بكراسات الشروط 
 

 .كما تم برمجة حلقات تكوينية مكثفة للسواق في مجال السياقة اآلمنة والرشيدة 

 مراقبة تنفيذ السفرات  - ب
 

 :، تعتزم الشركة لتعزيز وحدة المراقبة الميدانية
 

الطريق خالل سنتي مراقبا على  02القيام بمناظرة داخلية إلنتداب  -

وذلك لدعم المصلحة بالعنصر البشري الكفيل بتغطية ومراقبة كل شبكة  0219و0217

 .ساعة  02الخطوط على مدى 

القيام بإقتناءات جديدة لتفادي النقص في السيارات الموضوعة على ذمة  -

 .مصلحة المراقبة الميدانية
 

بعملية تجديد آالت  0217كما قامت الشركة خالل الثالثية األولى من سنة 

التاكيغراف المعطبة بالحافالت وتحيين اإلجراءات المتعلقة بإستغالل البيانات وتحليل 

ية للقيام بعملها في نتائجها وذلك بدعم الوحدة المكلفة بالعناصر البشرية واللوجستية الضرور

 . أحسن الظروف
 

رير يومي لنتائج أصدرت اإلدارة العامة تعليماتها للمصالح المعنية بمدها بتق

 .إستغالل آلة التاكيغراف والتجاوزات المرتكبة من طرف السواق
 

 ستغالل مداخيل اإل - ج
 

 مداخيل الخطوط -
 

تقوم مصلحة المحاسبة التحليلية بعمليات مراقبة المداخيل بصفة دورية ومنتظمة 

اإلستعانة وذلك على ضوء وثائق المداخيل المقدمة من طرف القباض ورؤساء الوكاالت وب

لمراقبة المداخيل ويتم التفطن إلى اإلخالالت والتجاوزات  BO (Bisness Object)بمنظومة 

 .المرتكبة من طرف القباض بتأخير نسبي 
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كما تتم المقاربة الشهرية للمداخيل مع مصلحة المحاسبة العامة وقد تمت المقاربة  

ة المحاسبة التحليلية بالتنسيق مع وتسعى مصلح. 0212ة للمداخيل حتى موفى ديسمبر الفعلي

المزود لتطوير إستغالل المنظومة ودعم عملية مراقبة المداخيل وتم فعال التفطن لتجاوزات 

 .بعض القباض وإتخاذ اإلجراءات التأديبية في شأنهم 

 

 

 

 

 مداخيل النقل العرضي  -
 

دة يتم تقوم الشركة بعمليات كراء حافالت لحرفاء باإلعتماد على تعريفة محد

ضبطها من طرف المصلحة التجارية ومصادق عليها من طرف االدارة العامة وتأخذ هذه 

التعريفة بعين اإلعتبار لمعطيات تخص مدة الرحلة والكيلومترات المقطوعة والكلفة 

 .الكيلومترية  التقديرية 
 

وفي غياب نظام محاسبة تحليلية يمكن من التعرف على الكلفة الحقيقية للكلمتر 

وتحديد هامش الربح، فإن الشركة تسعى الى تحقيق مردودية هذه العمليات لتغطية األعباء 

من الكلفة الجملية وذلك بالقيام بعمليات كراء  % 22القارة للشركة المرتفعة جدا والتي تمثل 

 .وإبرام إتفاقيات لنقل العملة
 

وإستغالل تطبيقة  وستتمكن الشركة عند إستكمال إرساء النظام المعلوماتي المندمج

 .  المحاسبة التحليلية من ضبط دقيق لكلفة الكراءات وتحديد هامش الربح
 

 19المــؤرخ فـــي  2191وسيتـــم إحــداث لجنـــة فنيــــة طبقا لألمــــر عـــدد  

 .  المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات 0211نوفمبر 
 

 ة  خالصـــــ
 

نظرا للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة والتي أثرت سلبا على 

إستمرارية نشاطها حيث أصبحت غير قادرة على اإليفاء بتعهداتها تجاه المزودين 

والمؤسسات البنكية وخالص أجور األعوان ، وإلنقاذها  تّم إعداد برنامجا إلعادة هيكلتها 
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لية تخص التصرف والرقابة ويتمحور حول تطبيق يرتكز أساسا على إجراءات داخ

إجراءات جريئة للضغط على المصاريف وكلفة اإلنتاج وتنمية المداخيل من ناحية وتنفيذ 

مخطط دعم األسطول باقتناء حافالت جديدة تمكن من تأمين جميع السفرات المستغلة من 

 .ناحية أخرى 
 

سلطة اإلشراف والهياكل  كما يتضمن البرنامج اإلصالحي للشركة تدخل ودعم

الوزارية المعنية لمساعدة الشركة على القيام بعملية التطهير المالي واإلجتماعي وتسوية 

 .الملف العقاري للشركة 
 

برزت القوائم المالية لبرنامج إعادة الهيكلة نتائج إيجابية ستساهم في أوقد 

 .مدنإستمرارية نشاطها كمرفق عمومي مميز في قطاع النقل بين ال

 

 


