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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

 لتصّرف في األسطول واالجملیة ّما أدى إلى تحّسن طاقة اإلیواءم2010أفریل 7انطالق استغالل مستودع البكري بتاریخ.

2010شھر أكتوبر بالمقر اإلجتماعي وبمحّطة الترابط سلیمان كاھیة بمنوبة وذلك في " مرحبا"نطالق تركیز برنامج منظومة اإلستقبال إ.

 2010جویلیة 13بدایة من ) المرسى- برج السدریة- حمام الشطّ - ت ح م(وكذلك لفائدة مستعملي خطوط الشواطئ 2010جویلیة 1تنظیم حملة تحسیسیة بالمستودعات واألقالیم لفائدة السّواق بدایة من

.

 ار تطھیر المؤسسةفي إط) بالشبكة الحدیدیة27بشبكة الحافالت و73(اعون100تسریح  .

 2010ماي 29غایةإلى27من إبتداءامساھمة شركة النقل بتونس في التظاھرة الثالثة للصالون الدولي للخدمات ولوجستیك النقل بمعرض الشرقیة.

حدیدیةشبكة الالشبكة الحافالت

) 2010أوت 30(ثالثةاللتھاھیكلة خطوط الحافالت على مستوى محطة الترابط بمنوبة في مرح- 

.مع إحداث خطوط جدیدة للترابط

.نابل وبنزرتباجة ولفائدة الشركات الجھویة لوالیات خطوط10التفویت في - 

من نوع مزدوجة11و INTERNATIANALمن نوع عادیة25( حافلة 40اقتناء - 

VOLVOمزدوجة من نوع 4وMAN.(

Alstomإبرام عقد مع شركة -  Transport عربة إضافیة من 16إلقتناء  2010جوان 23بتاریخ

5لمدّة )عربة55(وكذلك للتعّھد بالصیانة لمجموع العربات من ھذا النوع CITADISنوع

.سنوات

النشـــــــــاط والنتـــائج المالیــــةحوصلة

0,36ة الكیلومترات المجدیّة بنسببلنشاط إرتفاع طفیف ل%.
4,66عدد البقاع الكیلومتریة المعروضة بنسبة إرتفاع%.
7,41بنسبة خالصي المعلومالعدد الجملي للمسافرین تراجع%.
2009سنة 223,3مقابل 2010ملیون دینار سنة 235,5بلغتحیث،%5,46رتفاع جملة األعباء بنسبةإ.
2009سنة 79,2مقابلملیون دینار 75,9إلى مستوىالنقل المدرسيقبل التعویض علىستغاللاإلتإیراداتراجع.
2009سنة . د.م70مقابل . د.م77إلىعلى النقل المدرسي التعویضرتفاع إ.

داثـــــرز األحـــــــــــأب
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 د.م21,3النقل المجاني والمقدّر بـ التعویض على لم یقع.
الحدیدیةشبكة التشبكة الحافال

بنسبة البقاع الكیلومتریة المعروضة مقابل إرتفاع عدد%1,93بنسبة الكیلومترات المجدیةعددتراجع - 
0,51%.

%12,77بنسبةعلى التوالي البقاع الكیلومتریة المعروضةومجدیّةالالكیلومترات عددتطّور-
.%11,90و 

:وذلك نتیجة 2009سنة  . د.م159,9مقابل . د.م168,1بلغت جملة األعباء - 
 م د6,4الشراءات المستھلكة بقیمة ارتفاع.
 م د3,7ارتفاع أعباء اإلستغالل األخرى بقیمة.
 م د0,7ارتفاع اإلھتالكات والمدخرات بقیمة.
م د1,7األعباء المالیة بقیمة تراجع .
 م د0,7تراجع أعباء األعوان بقیمة.

:و ذلك نتیجة 2009د  سنة . م63,4د مقابل . م67,4بلغت جملة األعباء -
.د.م3,4ارتفاع الشراءات المستھلكة  بقیمة * 

.  د.م2,5ارتفاع  أعباء األعوان بقیمة * 
.د.م1,6بقیمةاإلھتالكات والمدخرات  ارتفاع* 

.م د0,6بقیمة أعباء اإلستغالل األخرى ارتفاع* 
.د.م4,1تراجع األعباء المالیة  بقیمة * 

أي بتراجع نسبتھ2009سنة. د.م56,7مقابل . د.م50,8قبل التعویضاالستغاللبلغت جملة إیرادات- 
10,32%               .

نسبتھأي بتحّسن2009سنةم د 22,6مقابلد. م25,1ادات اإلستغالل قبل التعویضبلغت جملة إیر- 
11,49%.

سنة د.م97,1مقابل . د.م115,9المدرسيالتعویضبلغ العجز دون اعتبار مفعول التغییرات المحاسبیة و- 
2009.

39,2مقابل  2010د سنة .م41,2ویض المدرسي بلغ العجز دون اعتبار مفعول التغییرات المحاسبیة و التع-
.2009سنة د.م

I-ــوارد  البشـــــــالم ریةــــــــ
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دیسمبر31في لألعوانالجمليالعدد
وعـــالمجمالحدیدیةشبكة الالتــشبكة الحاف

نسبة التطور20092010نسبة التطور20092010نسبة التطور20092010
%1296,80 6757 6%67413,34 4771 1%4554,94 1985 5أعوان خالصو األجر 

%0466,69 6047 6%66413,58 4651 1%3824,73 1395 5:على ذمة المصالحأعوان*
4%67583724,00%8315,19 6423 3قبّاض وسواق-  3174 6688,13%
%57371424,61%17722728,25%39648722,98مصالح صیانة معدات النقل﴾سییر وتنفیذت﴿فنیّون - 
%17,24-8772%17,24-8772---﴾بدون اعتبار اإلطارات﴿القارةتجھیزاتالأعوان صیانة - 
%1281377,03---%1281377,03تقنیون بالورشات المركزیة للحافلة- 
%18,23-521426%15,48-155131%19,40-366295و مراقبون أولون بمصالح الجوالنمراقبون - 
%48564432,78%16324550,31%32239923,91إطارات- 

%21,91-493385%26,92-208152%18,25-285233أعوان إداریون وآخرون- 
%718316,90%16,67-1210%597323,73مستخدمین خالصو األجرغیرأعوان*

%495818,37%30,00-107%395130,77طویلة المدىفي إجازات مرضیة أعوان- 
%222513,64%2350,00%202210,00آخرونأعوان - 

%8,33-6055%15177,69%15,56-4538أعــوان غیر مستخدمین و غیر خالصین  
%8,33-3633%13147,69%17,39-2319أعوان ملحقون- 
%8,33-2422%2350,00%13,64-2219أعوان التعاونیة- 

%1846,67 7357 6%69113,34 4921 1%4934,77 2435 5العدد الجمــلي لألعوان

عقد عمل44وفسخ عونا في إطار عملیة التطھیر100تسریح وعونا على التقاعد 250عونا مقابل إحالة 851انتداب وذلك راجع أساسا إلى) %6,69( عونا 442بما قدره عدد األعوان على ذمة المصالح رتفاعا.
30وتسریح عقد عمل39فسخ وعلى التقاعد عونا103إحالة مقابلعونا553إنتداب یرجع ذلك باألساس إلىو،2010في موفى سنة)عونا351(% 8,13بنسبةزیادةاق على ذمة المصالحسجل عدد أعوان االستغالل من قباض وسو

.في إطار عملیة التطھیرعونا 
إطاررتبةإلىعون تسییر52وترقیة على التقاعد عونا 51مقابل إحالة عونا 253إنتداب یرجع ذلك باألساس إلىو)عونا141(% 24,61بنسبةسجل عدد األعوان الفنیین لصیانة معدات النقل.
 من المجموع℅87,93( وحدھالإن حاالت المرض الطویل المدى تكاد تكون منحصرة في شبكة الحافالت.(
 متفقدرتبةإلىمراقب أول39وترقیة عونا على التقاعد 59بسبب إحالة ) عونا95- ( %18,23بنسبةاالمراقبة انخفاضسجل عدد أعوان.
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الجملـــي لألعـــوانالمعدل
وعـــالمجمالحدیدیةشبكة الالتـــشبكة الحاف

نسبة التطور20092010نسبة التطور20092010نسبة التطور20092010
%9560,84 8986 6%6063,75 5481 1-350 3505 5أعوان خالصو األجر 

%8760,84 8186 6%5953,84 5361 1%0,02-281 2825 5:على ذمة المصالحأعوان*
%5305,15 3084 4%68778013,60%7503,56 6213 3قبّاض و سواق- 
%6356746,14%18521314,95%4504612,44مصالح صیانة معدات النقل﴾سییر وتنفیذت﴿فنیّون - 
%10,87-9281%11,45-9281---﴾بدون اعتبار اإلطارات﴿القارةتجھیزاتالأعوان صیانة - 

%1341382,99---%1341382,99تقنیون بالورشات المركزیة للحافلة- 
%16,64-547457%15,07-162138%17,14-385319و مراقبون أولون بمصالح الجوالنمراقبون - 
%5335717,13%17920413,97%3543673,67إطارات- 

%25,48-569425%22,56-231179%27,39-338245أعوان إداریون وآخرون- 

-8080%7,64-1211%68691,47مستخدمین خالصو األجرغیرأعوان*
-5656%8,33-98%47482,13طویلة المدىفي إجازات مرضیة أعوان.
-2424%5,56-33%21211,59آخرونأعوان.

%18,31-7158%16174,17%26,33-5541مستخدمین و غیر خالصینأعــوان غیر 
%19,05-4233%13147,69%31,03-2920أعوان ملحقون- 
%17,24-2924%330,00%19,23-2621أعوان التعاونیة- 

%0140,63 9697 6%6233,77 5641 1%0,26-391 4055 5العدد الجمــلي لألعوان

متفقدإلى رتبة عونا 39ترقیة وعونا على التقاعد59إحالةإلى ساسباألراجع )عونا90- ( %16,64بنسبة معدل عدد المراقبین انخفاض.
5,15السواق والقباض بنسبة عددومعدل%6,14معدل عدد أعوان صیانة المعدات بنسبة  ارتفاع%.
عونا65( معدل عدد األعوان في حالة المرض طویل المدى راستقرا(.
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حسب السلكدیسمبر31ي األعوان خالصي األجــر فتوزیع

المجمـــوع الحدیـد یــةشبكة الشبكة الحافـــالت
نسبة 20092010

التطور
األعوان أقل

األعوان أقلنسبة التطور20092010سنة40من 
األعوان أقلنسبة التطور20092010سنة40من 

سنة40من 
193%24648965032,92%16716424650,00%32540424,31إطارات-
358%1861,37 1701 4941%2284504949,78%3,89-720692أعوان تسییر-
4383%2935,52 0165 9345%94528639348,23%3594,96 1534 4أعوان تنفیـــذ-

9893%1296,80 6757 67416%67413,34 4771 34031%4554,94 1985 5المجمــوع

حسب السلكخالصي األجراألعـــوانتوزیع معدل عدد 

المجمـــوعالحدیدیةشبكة الشبكة الحافـــالت
نسبة التطور20092010نسبة التطور20092010نسبة التطور20092010

%5365757,28%18020513,89%3563703,93إطارات-
%9,24-179 2991 1%0,83-482478%14,20-817701أعوان تسییر-
%2022,75 0635 5%8869234,18%2792,44 1774 4أعوان تنفیـــذ-

%9560,84 8986 6%6063,75 5481 1- 350 3505 5المجمــوع 

31/12/2010في علما وأن عدد اإلطارات،2010سنة%10,03إلى2009سنة %7,90تقلت منانحیث %26,96بنسبة 2010في موفى  سبة التأطیر نتحسن
.%32,92ا بنسبة رتفاعسجل ا
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ــــــــــــــةواظبــــــــالم
)بحساب  األیام(: الغیابات

المجمــــوعالحدیـد یــةشبكة الشبكة الحافـــالت
نسبة التطور20092010نسبة التطور20092010نسبة التطور20092010

%8,66-027 18186 94%7,40-1583014659%8,91-368 35171 78المستخلصة    الغیـابـات
%12,97-264 20053 61%9,55-408 4019 10%13,67-856 79943 50أمـــراض عادیّة -
%4461,98 10817 17%13,16-574 9642 2%8725,15 14414 14أمـــراض  طویلة المدى-
%3,50-317 87315 15%6778,60 4652 2%5,73-640 40812 13حــوادث  شغل-

%58112,29 43819 17%4,67-570 6962 2%01115,39 74217 14الغیـابـات غیر المستخلصة 

18%5,06-379 09388 93المجمـــوع 52617 229-7,00%111 619105 608-5,39%
%6,17-16,1815,18%10,38-11,9710,73%5,44-17,4016,52لجملـي  للعون خالص األجرمؤشر الغیاب ا

مؤشرالغیاب  للعون خالص األجر دون اعتبار 
%7,48-13,8112,78%9,28-10,119,17%6,90-14,8913,86المرض الطویل 

شبكة الحافالتعلى %0,26-شبكة الحدیدیة والعلى%3,77+(%0,63معدل الجملي لألعوان بنسبة في الاإلرتفاعرغم  %12,97یام األمراض العادیة بنسبة أعدد انخفاض(.
عونا56(وانرغم استقرار في معدل عدد األع%1,98بنسبةغیابات المرض طویل المدىارتفاع(.
یوما15,18یوما، ویصل المعدل العام إلى12,78اعتبار غیابات المرض طویل المدىبلغ معدل الغیابات للعون الواحد دون.
0,36لنشاط بالكیلومترات المجدیة بنسبةطفیف لارتفاعرغم ، 2009مقارنة بسنة %3,50عدد أیام غیابات  حوادث الشغل بنسبة انخفاض%.
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ل حسب السبب ــوادث الشغــح

المجمـــوعالحدیـد یــةشبكة الشبكة الحافـــالت
نسبة التطور20092010نسبة التطور20092010نسبة التطور20092010

%75168124,00%2089345,00%557943,64حــوادث الطـریـق
%8,90-427389%73,42-7921%3483685,75حــوادث في مكـان  العمـل

%25,69-327243%41,67-2414%24,42-303229حوادث إثر حاالت العنف
--------أسباب مختـلفـة

%3,50-829800%1231240,81%4,25-706676الحوادثمجموع
%3,50-317 87315 15%6778,60 4652 2%5,73-640 40812 13ث الشغل عدد أیام الغیابات المنجّرة عن حواد

خاصة على الشبكة الحدیدیة%124حوادث الطریق بنسبة عددھام فيارتفاع.
من مجموع الحوادث%30,4، والتي تمثل %25,69بنسبة عدد حوادث الشغل من جراء حاالت العنفانخفاض.
 73,42-(شبكة الحدیدیةالإلى و یعود ذلك%8,90العمل بنسبةغل في مكان حوادث الشعددانخفاض%(.
84,5℅  من مجموع الحوادث تعود  إلى شبكة الحافالت .

السنویـــة عطــلال
)بحساب األیام(

المجمـــــوعالحدیـد یــةشبكة الشبكة الحـــافالت
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رصید 
األیام 

المتبقیة في 
نھایة

مستحقات 
اإلجازات

األیـام     
المقضات

رصید 
األیام 

المتبقیة في 
نھایة

نسبة
التطور

ام رصید األ
المتبقیة في 

نھایة

مستحقات 
اإلجازات

األیّـام      
المقض

رصید 
األیام 

المتبقیة في 
نھایة

نسبة
التطور

رصید 
األیام 

المتبقیة في 
نھایة

مستحقات 
اإلجازات

األیّـام      
المقضات

رصید 
األیام 

المتبقیة في 
نھایة

نسبة
التطور

200920102010201020092010201020102009201020102010
:أعوان الجوالن

%5,66-939 66666 65090 95586 70%48,69-859 8374 22717 46913 9%0800,97 82962 42372 48673 61سّواق وقبّاض

%21,88-317 10214 09315 32611 18%322117,08 7801 4933 6094%26,65-995 32212 60011 7176 17مراقبـون

%7,74-689 99317 50840 17439 19%27,18-627 8226 34817 10115 9%0629,82 17111 16023 07324 10بقیة األعوان

%8,77-945 76198 251146 455137 108%33,22-808 43912 06839 17933 19%3,52-137 32286 183107 276104 89المجموع

المعدل للعون 
%14,65-16,2519,7321,1013,87%41,03-12,9920,5924,567,66%8,09-17,1819,4720,0615,79*  دالواح

.دیسمبر31ي األیام المقضات للعون الواحد بإعتبار معدل األعوان خالصي األجر والرصید المتبقي للعون الواحد بإعتبار مجموع األعوان خالصي األجر ف* 

مراقبا78مغادرةو ذلك راجع إلى،%26,65بنسبة  ، وانخفاض عدد ھذه األیام للمراقبین %0,97م العطل السنویة المتبقیة للسواق والقباض لشبكة الحافالت بنسبة  ارتفاع عدد أیا.
عونا164ارتفاع ھذه الشریحة من األعوان بما قدره ج عننات%48,69لعدد  أیام العطل السنویة المتبقیة  للقباض و السواق بالشبكة الحدیدیة  بنسبة  ھامنخفاضا.
 أیام للشبكة الحدیدیة10مقابل ) یوما44(یبقي معدل عدد األیام المتبقیة للعون الواحد مرتفعا بالنسبة ألعوان المراقبة بشبكة الحافالت.
 للشبكة الحدیدیة7,66بل مقایوما15,79بلغ معدل عدد األیام المتبقیة للعون الواحد لشبكة الحافالت.
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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

المستخلـــصةعددالســـاعات

المجمـــوع الحدیـد یــةشبكة الشبكة الحافالت

الساعات العادیة
الساعات  

اإلضافیة

نسبة
تطّور 

الساعات 
اإلضافیة

المعدل 
الشھري 
للساعات 
اإلضافیة 
للعون 

)1(الواحد

الساعات العادیة
الساعات 

یةاإلضاف

نسبة تطّور 
الساعات 
اإلضافیة

المعدل 
الشھري 
للساعات 
اإلضافیة 

للعون
)1(الواحد

الساعات
العادیة

الساعات اإلضافیة
نسبة

تطّور 
الساعات 
اإلضافیة

المعدل 
الشھري 
للساعات 
اإلضافیة 
للعون 

)1(الواحد
 سواق وقبّاض مترسمون

32,76%975,64,07 595 487,21 744 40,238%021,510,73 216,3238 079 31,721%954,12,99 357 270,91 665 7ومتاعقدون 

26,22%2,82-935,9 887,073 26,22514%2,82-935,9 887,073 514سّواق المترو و ت ح م
36,96%10,90-717,9 552,4182 39,81890%052,231,47 053,163 35,61301%23,84-665,7 499,3119 589مراقبون
38,71%3,57-623,0 660,7220 402 45,771%6,54-215,8 835,758 36,68464%2,46-407,2 825,0162 937مصالح الصیانــة
51,64%1,89-535,3 842,054 51,64278%1,89-535,3 842,054 278مصالح التجھیزات القاّرة
 تبار الورشات بإع(آخرون

41,85%8,47-439,2 884,6101 252 43,272%119,414,31 495,730 41,27656%15,58-319,8 388,971 596 1)المركزیة

33,95%226,90,87 229 313,92 084 38,8114%880,17,17 329,8517 295 32,713%0,89-346,8 711 984,11 788 201010مجموع  
34,62-885,9 209 612,72 910 39,4813-214,9 871,4483 176 33,473-671,0 726 741,31 733 200910مجموع  

%1,93-%0,87%1,25%1,70-%7,17%3,73%2,27-%0,89-%0,51نسبة  التطّور
لمعدل األعوان الذین قاموا بساعات إضافیةبالنسبة) 1(
0,84معدّل عدد األعوان خالصي األجر بنسبة  مرتبط بتطور%1,25دیّة بنسبة  عدد الساعات العاارتفاع%.
0,89تقلّص   بشكة الحافالت بنسبة مقابل %7,17بنسبة ارتفاع بالشبكة الحدیدیة ناتج عن%0,87عدد الساعات اإلضافیة بنسبة  لطفیفارتفاع% .
0,84ناتج أساسا عن ارتفاع معدل األعوان خالصي األجر بنسبة %1,93لعون الواحد بنسبة معدل عدد الساعات اإلضافیة لانخفاض%.
83,11%باعتبار المراقبینمن عدد الساعات اإلضافیة أنجزھا أعوان الجوالن.

تكــــوین األعـــــوان على مستوى شركة النقل بتونس

عدد أیام التكوینعدد األعوان
نسبة التطور20092010سبة التطورن20092010
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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

%29,85-969 34014 21%12,17-039 1831 1سواق وقباض بالحافلة
%3701512,44 2093%707912,86سواق عربات المترو

412 1342قباض المترو
%3612054,49 1563%122682133,33المراقبون

%43386,17 8443 1%460241,12 4281*األعـوان اإلداریون وغیر مصنفین 
23%98076,02 6932 1المجمـوع 54927 54516,97%

بإعتبار اإلطارات والتقنیین* 

54,34% بشبكة الحافالت﴾اضاق ، قبّ سوّ ﴿تخّص أعوان الجوالن  عدد  أیام التكوین من.
 16,97عدد أیام التكوین بنسبةزیادة مع%76,02بنسبة  ینالتكوشملھم الذینلعدد األعوانھامارتفاع%.
 اسائق53انتداب عناألساس ناتج ب،2009سنة 209مقابل 2010یوما سنة 5782، حیث بلغ اض بالشبكة الحدیدیةلقبّ اق والسوّ لأیام التكوینعددلھامارتفاع

.اقابض141و
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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

II -ـــــةالتقنیـالمعدات
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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

2010-12- 31إلى غایةعمریة الفئات الحسبتوزیع األسطول المسند 

شبكة الحافالت
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.)حافلة 400( سنوات10من  الحافالت یفوق عمرھا%34,10*  .سنة20من العربات یفوق عمرھا 49,74%*
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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

مؤشرات نشاط األسطول 
المجمــوعالحدیـد یــةشبكة الشبكة الحافــالت

نسبة التطور 20092010نسبة التطور 20092010نسبة التطور 20092010
 0,66-364 3731 1%1911910,00%0,76-173 1821 31/121األسطول المسند في%
 6سنوات و31/127معـــد ل عمــر األسطـــول في

أشھر
سنة و شھر 17%6,67سنوات     8

واحد
سنة و شھر 18

10سنوات و8%5,85واحد
أشھر

5سنوات و9
%6,60أشھر

3691,32 3511 1%1831914,26%1780,86 1681 1معـــدّل األسطـــول المسند%
1223,53 0841 1%1471566,17%9379663,12معـــدّل األسطـــول الجاھز لإلستغالل%
2,18%81,96%80,21%1,85%81,60%80,12%2,23%82,02%80,23نسبة األسطول الجاھز لالستغالل%
9739800,69%12714211,59%0,96-846838معدل األسطول المستعمل أیام العمل%
0,63-%71,60%72,05%7,04%74,49%69,59%1,80-%71,13%72,44نسبة  األسطول المستعمل أیام العمل%
8728720,06%11712910,55%1,56-755744معدل األسطول المستعمل  كامل أیام األسبوع%
1,25-%63,74%64,55%6,03%67,49%63,65%2,40-%63,13%64,69األسبوعنسبة األسطول  المستعمل كامل أیام%
 6651,06 92170 69%14815,16 68011 9%1,20-517 24159 60)باآلالف(الكیلومترات الفنیّة%
 6260,36 40760 60%62912,77 42510 9%1,93-997 98249 50)باآلالف(الكیلومترات المجدیّة%
  1,281,5319,53%32,26-0,310,21%1,451,8124,59كلم مجدیّة000 10نسبة األعطاب في%

محینةمعطیات * 

الشبكة الحدیــدیـــــةشبكة الحــــافالت

تراجع معدل الحافالت المستعملة ساعة الذروة الصباحیة كامل أیام األسبوع بنسبة
10اعمرھحافلة یفوق 400( عدم تعویضھا وبسبب تقادم الحافالت% 1,56
.)سنوات

10,55ةمل أیام األسبوع بنسبالصباحیة كاةالذروةتحسن معدل األسطول المستعمل ساع
."سیتادیس"بسبب استغالل العربات الجدیدة للمترو%

 ناتج عن تقادم %24,59كلم مجدیة بنسبة 10.000ارتفاع نسبة األعطاب في
.  األسطول

بسبب تقادم أسطول عربات ت ح م وكذلك عربات .%32,26بـنسبة األعطاب تراجع
".نسامسی"

قتصاد في الطاقةبرنامج اإل
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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

كلم جملي  100تطور إستھالك الطاقة في 

الشبكة الحدیدیة شبكة الحافالت البیانات
نسبة التطور 2010 2009 نسبة التطور 2010 2009

15,16% 11 148 9 680 -0,99% 56 898 57 467 )باأللف(جملیةترات المكیلوال

2,81% 42 247 41 091 -0,86% 29 037 29 289 *)باأللف(إستھالك الطاقة 

-10,72% 379 424 - 51 51 كلم 100إستھالك الطاقة في 
**جملي

لتر قازوال بالنسبة للحافالت وكیلوات في الساعة بالنسبة للشبكة الحدیدیة* 
والمحطاتبین المستودعاتبدون مسافرین الكیلومترات الجملیة ھي مجموع الكیلومترات المجدیة والكیلومترات** 

5,48انخفاض بنسبةمقابل%10,37بنسبةإستعمال الحافالت المزدوجة زیادةإلى باألساسعلى مستوى شبكة الحافالت راجع جملیةكلم100معدل اإلستھالك في في استقرار%
.   %3,2العادیة  بحوالي عادیة، علما   وأن إستھالك الحافلة المزدوجة بالكلم المجدي یفوق الحافلةللحافالت ال

10,72نسبتھ الحدیدیة  شبكة العلى مستوى جملیةكلم100معدل اإلستھالك في لانخفاض%.
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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

III–شاط التجاري و نتائج الخدماتالن

طتطّور طول الشبكة وعدد الخطو
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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة
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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

)باأللف كلم(الكیلومترات المقطوعة 

البیـانـات
المجموعالحدیـد یــةشبكة الشبكة الحافالت

نسبة التطور 20092010نسبة التطور 20092010نسبة التطور 20092010

%6260,36 40760 60%62912,77 42510 9%1,93-997 98249 50ات   المجدیة  الكیلومتر-
5251,03 94856 55%62912,77 42510 9%1,35-897 52345 46الخطوط المنتظمة%

%8622,99 19922 22%40114,76 1929 8%3,90-461 00713 14حضریة و ضحویة  قصیرة. 
%0,40-227 2321 1%0,40-227 2321 1---ت ح م ط الضاحیة الشمالیة  خ. 
%0,25-436 51632 32---%0,25-436 51632 32ضحویة طویلة. 
 الكراءات والخطوط  الخاّصة بالنقل المدرسي و

%8,05-100 4594 4---%8,05-100 4594 4خطوط الشواطئ

%42010,08 7417 6%256519103,00%9016,42 4856 6ت ما بین المستودعات والمحّطات الكیلومترا-
%0461,34 14868 67%14815,16 68011 9%0,99-898 46756 57مجموع الكیلومترات المقطوعة-
%0,04-%90,78%90,82%0,90%99,21%98,32%0,41-%89,29%89,66الحصة من المجموع المبرمج -

5,15بنسبة ) سواق وقباض( االستغاللأعوانعددمعدل ارتفاعمقابل  ℅1,03الكیلومترات المجدیة على الخطوط المنتظمة  بنسبة   عدد ارتفاع. %
الحضریة والضحویة القصیرة على الخطوطارتفاعمقابل %0,25بنسبة ) م.ح.و تشبكة الحافالت (لخطوط الضحویة الطویلة نشاط الطفیفتراجع

.%2,99بنسبة ) و المتروشبكة الحافالت (
 2009مقارنة بسنة %0,04بنسبة طفیفا مسجال انخفاضا 2010سنة %90,78النشاط المبرمج إنجازبلغت نسبة.
 على الشبكة الحدیدیة%17,53على شبكة الحافالت و  %82,47: یتوزع مجموع  الكیلومترات المجدیة، حسب الشبكة  كاآلتي.
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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

)بالملیون(البقاع الكیلومتریة المعروضة   
)باأللف(والسفرات المنجزة 

المجموعالحدیـد یــةشبكة الشبكة الحافالت
البقاع الكیلومتریةالسفرات المنجزةالبقاع الكیلومتریةالسفرات المنجزةالبقاع الكیلومتریةالسفرات المنجزة

بة نس20092010
نسبة 20092010التطور 

نسبة 20092010التطور 
نسبة 20092010التطور 

نسبة 20092010التطور 
نسبة 20092010التطور 

التطور 

7%0,19-781,4 784,81 1%135,411,90 802,03 2%256,4265,43,52%570,81,10 520,94 4%0,81-516,0 528,41 1الخطوط المنتظمة- 322,97 706,45,24%

خطوط حضریة* 
و ضحویة قصیرة 

ومترو
668,2634,7-5,02%1 224,21 201,3-1,87%222,9232,04,09%2 309,12 644,514,52%891,1866,7-2,74%3 533,33 845,98,85%

خط الضاحیة *
%0,40-492,9490,9%0,27-33,533,4%0,40-492,9490,9%0,27-33,533,4------)م. ح .ت(الشمالیة 

خطوط ضحویة  *
%369,52,21 296,73 3%860,2881,32,45------%369,52,21 296,73 3%860,2881,32,45طویلیة

خطوط خاصة -
%6,68-370,6345,8---------%6,68-370,6345,8وخطوط الشواطئ 

1المجموع 528,41 516,0-0,81%4 891,54 916,60,51%256,4265,43,52%2 802,03 135,411,90%1 784,81 781,4-0,19%7 693,58 052,24,66%
الحصة من 

------%6,92%38,94%36,42%3,71%14,90%14,37%3,96-%61,06%63,58%0,62-%85,10%85,64المجموع

من الكیلومترات المجدیة%82,47والمعروضةالكیلومتریةمن مجموع البقاع%61,06بكة الحافالت  تمثّل حّصة ش.
 من الكیلومترات المجدیة%17,53و المعروضةالكیلومتریةمن مجموع البقاع%38,94تمثّل حّصة الشبكة الحدیدیة.
من  ھذا الصنف كامل أیام في حین أن األسطول المستعمل ٬على شبكة الحافالتالمعروضةالكیلومتریةمن مجموع البقاع%49,49المزدوجة الحافالت حّصةتمثّل

.%27,65سوى ل یمثّ األسبوع  ال 
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الكیلومترات المجدیة حسب الشبكة وطبیعة الخطوطتوزیع

2009

23,19%

53,83%

7,38%
13,56% 2,04% خطوط حضریة وضحویة قصیرة للحافلة

خطوط ضحویة طویلة للحافلة

خطوط الشواطئ والكراءات

مترو

ت.ح.م

2010

22,20%

53,50%

6,76%
15,51% 2,02%

خطوط حضریة وضحویة قصیرة للحافلة

خطوط ضحویة طویلة للحافلة

خطوط الشواطئ والكراءات

مترو

ت.ح.م
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الملغاة حسب السببعددالسفرات

المجموعالحدیـد یــةشبكة الشبكة الحافالت
نسبة 20092010نسبة التطور 20092010نسبة التطور 20092010

التطور 
%3,37-032,6 422,7183 189%31,89-007,5 415,53 4%2,69-025,1 007,2180 185نـقــص فـي األعـوان-
%49,42-750,0 116,516 33%70,69-362,5692,5 2%47,79-057,5 754,016 30نـقــص فـي المعدات-
%308,340,95 698,619 13%93,5109,517,11%198,841,11 605,119 13أعـطاب  -
%066,80,03 066,51 1%44,75-448,0247,5%618,5819,332,47حوادث  و اصطدامات -
1%718,37,33 347,134 32أسبـاب مختـلفـة- 641,5620,5-62,20%33 988,635 338,83,97%

%5,82-496,6 292,9255 271%47,80-677,5 961,04 8%4,39-819,1 331,9250 262المـجمـوع
%5,64-%14,34%15,20%48,76-%1,73%3,38%3,10-%14,20%14,65نسـبة اإللغـاء

 من مجموع السفرات الملغاة%71,6فرات المبرمجة وغیر المنجزة بسبب نقص األعوان السعدد یمثّل.
47,79بشبكة الحافالت بنسبة بسبب األعطاب والنقص في المعداتالسفرات المبرمجة وغیر المنجزةعدد انخفاض%.
1,33رمج بنسبة مقابل انخفاض في النشاط المب) %3,10( على شبكة الحافالت انخفاض لنسبة اإللغاء%.
1,77مقابل ارتفاع في النشاط المبرمج بنسبة ) %48,76( على الشبكة الحدیدیة انخفاض لنسبة اإللغاء%.
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برنامج تحسین مستوى الخدمات
﴾برنامج الجودة﴿

:لیة تنفیذ وتدعیم برامجھا في المجاالت التا2010في إطار تحسین جودة الخدمات، واصلت الشركة خالل سنة 

:الحرفاءالحرفاءوتوجیھوتوجیھاإلعالماإلعالممستوىمستوىعلىعلى
اإلجتماعي للشركة الكائن بمونبلزیرتركیز لوحات اإلرشاد بواجھات المقر.

 البكريباإلرشاد والتوجیھ بالمستودع الجدید للحافالت الكائنتركیز لوحات.

 بمختلف المحطاتالسفراتلوحات جداول مواقیتتحیین.

وتحیینھللمؤسسةواب موقع اللداد تصّور جدیدإع.

:السالمةالسالمةمستوىمستوىعلىعلى
 المصلحة المركزیة بادرت, ونظرا ألھمیة الخسائر المادیة والبشریة المنجرة عنھا2009على إثر سلسلة حوادث خطیرة وقاتلة التي جدت على الشبكة منذ مطلع سنة

تضمن عدة شعارات مثل   حیث تكفلت المصالح المختصة بتجھیز وتلصیق معلقات بالحافالت ت. تنظیم حملة تحسیسیة حول األبواب المفتوحةلللسالمة بالتعاون مع األقالیم 

"خطر= واب أثناء سیر الحافلة فتح األب" 

لفائدة األعوان على تنظیم حصص تكوینیة2007دأبت مصلحة السالمة منذ مطلع سنة , من أھم األخطار التي قد تھدد استقرار المؤسسةنظرا إلى أن خطر الحریق  یعتبر

تنظیم عملیة بیضاء بكل من مستودع باب سعدون 2010وقد تم خالل سنة.قواریر اإلطفاءواستعمال وسائل التدخل األولى على غرارقصد تدریبھم على مجابھة الحریق 

.وبئر القصعة

السنة في محاولة للتفطن لكل خطر قد یحدق على مدى كاملبمعدل زیارة كل أسبوع ویتواصل التعاون مع الدیوان الوطني للحمایة المدنیة من خالل تنظیم زیارات وقائیة 

.بمصالح المؤسسة والقیام باإلصالحات الالزمة لتفادیھ



-23-

–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

ا على أن یتواصل ھذا النشاط عون1200وقد بلغ عدد المنتفعین ,2010تواصلت الحلقات التكوینیة لفائدة أعوان الجوالن خالل سنة : وان الجوالنالدورات التكوینیة لفائدة أع

. لیشمل كافة األعوان

قع یو، ھذه الخارطة یتم تحیینھا في موفى كل سنة. خالل السنوات الخمس األخیرةللنقاط السوداء التي سجلت وقوع حوادثخارطةتولت المصلحة المركزیة للسالمة إعداد

مرجعا للفت ھذا وقد كانت ھذه الخارطة . راجھا ضمن محاور التكوین األساسيتم إدكما , اقبة مخالفات المرورة لمراعتمادھا كقاعدة أساسیة لتمركز أعوان الفرقة المتجول

.ةإنتباه أعوان السیاقة حول المناطق التي تمثل تھدیدا في مجال السالمة المروری

.وقد تم تنظیم حمالت مراقبة من طرف أعوان السالمة بمختلف النقاط المذكورة

كم في الساعة70صیانة الحافالت بالتعاون مع المصالح الفنیة باألقالیم، بإدخال تغییرات فنیة على عدد من الحافالت لتحدید السرعة القصوى  في حدود قامت إدارة.

.ج من المحطات الكبرىوتولى أعوان مصلحة السالمة الملحقین بالمستودعات تنظیم حملة لمراقبة األبواب المفتوحة على مستوى الشبكة وخاصة بعد الخرو

ئدة أعوان الجوالن في المستودعاتانتظمت األیام التحسیسیة لفا, على غرار السنوات السابقةوالعودة المدرسیة شھر رمضان والصیف وفصلمناسبةب.

أسباب الحوادث والخسائر لى تكثیف المادة اإلعالمیة حول إواصلت المصلحة المركزیة للسالمة اعتماد اآللیة التي تھدف باألساس , نظرا ألھمیة اإلعالم في مادة الحوادث

.مصلحة العون والمؤسسةبھا والتي تمس في اآلن نفسھعنالمادیة والبشریة التي تترتب

الحوادث واألخطاء التي قد تنجر عنھا تعتمد ھذه اآللیة على تجسید الحوادث بصور حیة في لوحات یقع تعلیقھا في أماكن تواجد أعوان الجوالن وذلك بھدف تحسیسھم بخطورة 

.      وخاصة استخالص العبر وتفادي الوقوع في ھذه األخطاء

: في مجال تقییم وسائل اإلعالم لمستوى الخدماتفي مجال تقییم وسائل اإلعالم لمستوى الخدمات
منھا مواقف إیجابیة %67,7السالمة عبر شبكة الخطوط حیث تبنَّت تناولت مسائل تتعلق بجودة الخدمات و2010مقاال في سنة 1181تمَّ نشر ،بالنسبة إلى وسائل اإلعالم المكتوبة

.2009في سنة %59,5أو محایدة إزاء نوعیة الخدمات المسداة مقابل 

:جدول التاليكما یبینھ ال)℅19,50(مجة والتواتر رو الب)℅14,85(السالمةو )℅25,94(المحاور التي تتعلق خاصة بجودة الخدماتتطرقت الصحافة إلى و
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حسب المحورمقاالت وسائل اإلعالم

الموضوع
20092010

المجموعمخالفمحایدومساند أ
الحصة من 
المجموعمخالفمحایدومساند أالمجموع العام

الحصة من 
المجموع العام

%8013821819,50%4111715811,92البرمجة والتواتر
%1333316614,85%1386220015,08السالمة
%814221,97%417211,58النظافة
%4313565,01%4519644,83اإلعالم

%2315929025,94%19018637628,36جودة الخدمة
%1115262,33%424282,11ظروف اإلنتظار

%747544,83%1157685,13سلوك األعوان
%181191,70%145815311,54المتروشبكةتمدید 

%1682018816,82%1103414410,86مواضیع أخرى
6993401%688524121291,40المجموع 03992,93%

%92,93%30,41%62,52%91,40%39,52%51,89الحصة من المجموع
%6910797,07%101131148,60سلوك المسافرین

7683501%7895371326100,00العامالمجموع 118100,00%

 17ـنسبةبإال أن  مجموع المقاالت في ھذا المحور تراجع ،2009سنة  ℅31مقابل 2010سنة ℅20للسالمةبلغت نسبة عدم المساندة℅.
37,98ع المقاالت في ھذا المحور ارتفع بنسبة إال أن مجمو, 2009سنة ℅74مقابل 2010سنة ℅63,3للبرمجة والتواترالمساندة عدمبلغت نسبة℅.
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الحوادث و حاالت الشغب و العنف 
حسب السبب

المجمــوعالحدیـد یــةشبكة الشبكـة الحـافــالت
نسبة التطور 20092010نسبة التطور 20092010نسبة التطور 20092010

حوادث الشغل وحوادث 
%0098,42 8532 1%26038949,62%6201,69 5931 1الطرقات

%59,99-943 8561 4%75,58-293804 3%27,13-139 5631 1أعمال تخریبیة
%41,09-952 7093 6%66,42-193 5531 3%12,58-759 1562 3المجمـوع 

ارتفع ھذا المؤشرإجمالیا. شبكة الحدیدیةعلى ال36,6لحافالت مقابلشبكة امجدي علىالالملیون كلم بحالة 32,4الطرقات حوادث الشغل وحوادث مثلت
.2010سنة 33,14إلى 2009سنة30,68من حیث إنتقل%8,02بنسبة 

6ستوى الخط اإلستعمال المفرط لفرامل النجدة على متراجع من جراء الحدیدیةراجع إلى الشبكة ℅59,99بنسبة ةعدد األعمال التخریبیلھامنخفاضا )
. )استعمال-2466

سنة 80,4إجمالیا إنتقل ھذا المؤشر من .الحدیدیةالشبكة على 75,64و شبكة الحافالتحالة على 22,79قرابة الملیون كلم مجديبةاألعمال التخریبیبلغ مؤشر
.2010سنة 32,05إلى 2009

7,26إذا ما استثنینا اإلستعمال المفرط لفرامل النجدة فإن ھذا العدد ینخفض بنسبة .℅41,09العدد الجملي للحوادث بنسبة  انخفاض℅.
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)باأللف(لصي المعلوم حسب السندات تصنیف المسافرین خا

المجموعالحدیـد یــةشبكة الشبكة الحافالتالبـیــانـات 
لتطور نسبة ا20092010نسبة التطور 20092010نسبة التطور 20092010

%4,34-358,6 185,8128 134%802,71,01 294,350 50%7,55-555,9 891,577 83تـذاكـر-
 %17,74-822,1 427,353 65---%17,74-822,1 427,353 65بیوعات داخل الحافلة
 %466,29,00 399,473 67%131,80,94 663,350 49%334,431,56 736,123 17بیوعات  الشبابیك
 %21,25-070,3 359,11 1%631,0670,96,32%45,14-728,1399,4تذاكر10أكناش ذات

%7,41-006,0 369,942 45%651,08,45 665,612 11%12,90-355,0 704,329 33:سندات االستظھار -
 %7,68-694,2 748,224 26%649,56,12 150,98 8%13,73-044,7 597,316 18االشتراكات األسبوعیة 
 %16,68-564,3 479,59 11%2,69-719,3 766,81 1%19,23-845,0 712,77 9اشتراكات شھریة
 %747,58,47 142,27 7%282,230,57 747,92 1%465,31,32 394,35 5اشتراكات سنویة 

%5,12-364,6 555,7170 179%453,72,41 959,963 61%9,09-910,9 595,8106 117مجموع التذاكر واالشتراكات دون المدرسیة
%4,65-158,9 556,48 8---%4,65-158,9 556,48 8الكراءات-
6,947,7---6,947,7خطوط الشواطئ-

%5,08-571,2 119,0178 188%453,72,41 959,963 61%8,74-117,5 159,1115 126المجموع  خارج االشتراكات المدرسیة 
%9,94-701,9 997,1156 173%2,52-259,5 405,744 45%12,56-442,4 591,4112 128االشتراكات المدرسیة-

%7,41-273,1 116,1335 362%713,20,32 365,6107 107%10,67-559,9 750,5227 254المـجمـوع 

4,34انخفاض جملي  بنسبة أيعلى الشبكة الحدیدیة℅1,01مقابل ارتفاع بنسبة ℅7,55شبكة الحافالت بنسبة ذاكر علىالتتراجع عدد مستعملي℅.
31,56بیوعات الشبابیك على مستوى التعریفة الكاملة على شبكة الحافالت بنسبة ارتفاع℅.
7,68انخفاض جملي بنسبة أيعلى الشبكة الحدیدیة℅6,12مقابل ارتفاع بنسبة ℅13,73ة شبكة الحافالت بنسبعلىتراجع عدد مستعملي البطاقات األسبوعیة℅.
الشبكة الحدیدیةعلى) %2,69-(وعلى شبكة الحافالت )℅19,23-(،كلتا الشبكتینتراجع عدد مستعملي االشتراكات الشھریة على.
على الشبكة الحدیدیة  ) ℅30,57+( على شبكة الحافالت و) ℅1,32+( ین، عدد مستعملي االشتراكات السنویة على كلتا الشبكتارتفاع.
 8,32بنسبة عدد حاملي اإلشتراكات المدرسیةانخفاص في بسبب2009مقارنة بسنة  ℅9,94تراجع عدد المسافرین من التالمیذ و الطلبة بنسبة℅.
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)فلباأل(صناف الخطوط توزیع المسافرین خالصي المعلوم حسب أ
المجموعالحدیـد یــةشبكة الشبكة الحافالت

نسبة التطور 20092010نسبة التطور 20092010نسبة التطور 20092010

%7,22-444,2 879,3185 199%293,30,94 515,183 82%12,96-150,9 364,2102 117خطوط حضریة وضحویة قصیرة 

%7,34-285,3 322,9177 191%293,30,94 515,183 82%13,62-992,0 807,893 108خطوط منتظمة ومترو -

%4,65-158,9 556,48 8---%4,65-158,9 556,48 8كراءات وخطوط خاصة للنقل المدرسي-

12,30-095,1 772,8126 143%1,73-419,9 850,724 24%14,50-675,2 922,1101 118خطوط ضحویة طویلة%

%13,55-975,2 891,9107 124%0,19-383,8 413,715 15%15,42-591,4 478,292 109م .ح.خطوط منتظمة وخط ت-

%4,25-072,2 874,018 18%4,25-036,1 437,09 9%4,25-036,1 437,09 9خطوط الترابط-

6,947,7---6,947,7خطوط الشواطئ-

%334,431,56 736,123 17---%334,431,56 736,123 17بیوعات الشبابیك بشبكة الحافالت 

%45,14-728,1399,4---%45,14-728,1399,4أكناش ذات عشرة تذاكر

%7,41-273,1 116,1335 362%713,20,32 365,6107 107%10,67-559,9 750,5227 254المجمـــوع

 دون (%2,99نشاط باعتبار الكیلومترات المجدیة بنسبة رغم ارتفاع ال%7,22تراجع عدد  المسافرین على الخطوط الحضریة والضحویة القصیرة بنسبة
).الخطوط الخاصة

   دون اعتبار خطوط الشواطئ% (0,25بنسبة   مع انخفاض الكیلومترات المجدیة %12,30تراجع عدد مسافري  الخطوط الضحویة الطویلة بنسبة.(
إن توزیع المسافرین على أصناف خطوط الحافالت یبقى غیر دقیق نظرا لمبیعات الشبابیك التي تستھدف كل أصناف الخطوط.

والمحاضر المستخلصةمخالفات اإلستخالص

نسبة التطور20090201
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121390

13290

169297

14509

2010 2009

السنة

توزیع المخالفات

مجموع المخالفات الغیر مستخلصة مجموع المخالفات  مستخلصة

16,64نسبة معدل عدد المراقبین بانخفاض راجع باألساس إلى)%26,73-(مخالفة 49126بما قدره عدد المخالفات نخفاضا%.

8,40عدد المحاضر المستخلصة بنسبة تراجعأمام )2009سنة %7,89مقابل 2010في سنة %9,87(المخالفاتنسبة استخالصتحسن%.

%26,75-806183680134مجموع المخالفات
%8,40-5091429013مجموع الخطایا المستخلصة

%25,10%9,87%7,89نسبة إستخالص المحاضر



-29-

–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
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المقابیض حسب السندات
)باأللف دینار ودون احتساب األداء على القیمة المضافة(

المجموعیــةالحدیـد شبكة الشبكة الحافالتالبیانات
نسبة التطور 20092010نسبة التطور 20092010نسبة التطور 20092010

%0,88-453,5 911,151 51%121,65,82 069,919 18%4,46-331,9 841,232 33تذاكر♣
%16,07-679,0 831,321 25---%16,06-679,0 831,321 25*مبیوعات داخل الحافلة- 

%284,814,52 570,929 25%896,55,78 863,718 17%388,334,79 707,210 7مبیوعات  الشبابیك- 

%3,77-508,9489,7%206,2225,19,17%12,59-302,7264,6تذاكر 10أكناش ذات  - 

%8,57-289,0 25310 811,%870,19,84 612,92 2%14,14-418,9 640,97 8:سندات اإلستظھار ♣
%7,95-426,5 981,26 6%244,49,49 049,82 2%15,18-182,1 931,44 4بطاقات أسبوعیة-

%14,80-358,8 768,62 2%270,2276,02,15%16,63-082,8 498,42 2بطاقات شھریة -

1%292,9349,719,39%4,71-154,0 211,11 1بطاقات سنویة- 504,01 503,7-0,02%

%2,25-742,5 164,961 63%991,76,33 682,821 20%6,43-750,8 482,139 42مجمـــوع التذاكر واإلشتراكات دون المدرسیة 

%3,98-849,7 050,94 5---%3,98-849,7 050,94 5كراءات♣

47المجموع دون اإلشتراكات المدرسیة 533,044 600,5-6,17%20 682,821 991,76,33%68 215,866 592,2-2,38%
%4,08-232,5 454,85 5%555,49,45 421,11 1%8,84-677,1 033,73 4:اإلشتراكـــات المدرسیّة ♣

%2,51-824,7 670,671 73%547,16,53 103,923 22%6,38-277,6 566,748 51المجمـــــوع
عتبار خطوط الشواطئبإ*

5,1بنسبة )باعتبار خطوط الشواطئ(عدد مستعملي ھذه السنداتانخفاض، ناتج عن %2,25بنسبة والكراءات مداخیل التذاكر واالشتراكات دون المدرسیةتراجع%.
ب رالمقدّ و2010ة بدایة من شھر أوت التعریفة المطبقّ الزیادة فيفعول مراجع إلى ھذا الفارق .%7,41بنسبة ن انخفاض عدد المسافرینناتج ع%2,51بنسبة لخیمدامجموع التراجع

1 ).%5,1( دون اإلشتراكات المدرسیة والكراءاتعدد المسافرینتراجع مماثل لشبھ %4,65بنسبة ستتراجعالمداخیلفإنالتعریفة مفعول زیادة إذا استثنینا ود ،أ580,6
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IV-تنفیذ المیزانیةابعة ــــــمت
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تطّور األعبـــاء واإلیرادات
2009–2010

على مستوى األعباء-1
:ساس إلى  ملیون دینار وذلك راجع باأل12,2أي بزیادة قدرھا2009ملیون دینار سنة 223,3مقابل ,2010سنة ملیون دینار235,5بلغ مجموع األعباء

).%20,96+(م د9,8الشراءات المستھلكة بما قدره ارتفاع-
.)%27,94( +م د 4,3أعباء االستغالل األخرى بما قدره ارتفاع-
.)%1,59( +م د 1,8أعباء األعوان بما قدره ارتفاع-

.)%7,31+(م د 2,3بما قدره ارتفاع  االھتالكات والمدخرات -
.)%43,72-(م د 5,9األعباء المالیة بما قدره تراجع-
).                  %6,86-( م د 0,07الخسائر العادیة األخرى بما قدره تراجع-

على مستوى اإلیرادات-2
:ساس عن ناتج باأل, ملیون دینار1,5قدره أي بتدھور2009سنة ملیون دینار156,9بل مقا,2010سنة ملیون دینار155,4مجموع االیرادتبلغ

.م د4,7تراجع المرابیح العادیة األخرى بما قدره -
,م د1,7بما قدره ي المداخیل باعتبار النقل المجانتراجع -
.م د1,6تراجع المداخیل األخرى بما قدره -
.م د0,5دره الموارد المالیة األخرى بما قتراجع-
.م د7ارتفاع التعویض المدرسي بما قدره -

.2009ملیون دینار سنة 70مقابل 2010ملیون دینار سنة 77بلغ التعویض على النقل المدرسي 
.2009د سنة .م66,3مقابل2010سنة د.م80,1إلى و دون اعتبار مفعول التغییرات المحاسبیةبعد التعویضالعجز، ارتفع المذكورة أعالهو تبعا للفوارق

2010المحینة لسنةمیزانیة التصرف توقعات وإنجازات
بالنسبة للشبكة الحدیدیةبالنسبة لشبكة الحافالت

في مستوى النشاط :
. مقارنة بالمتوقع%8,23بنسبة الكیلومترات المجدیةارتفعت- . مقارنة بالمتوقع%5,51المجدیة بنسبة الكیلومتراتانخفضت- 

. )℅3,33- (متوقع1650مقابل1595على ذمة المصالحمعدل عدد األعوانبلغ -.)℅0,70- (حسب المتوقع 5.388عونا مقابل 5.350معدل عدد األعوان خالصي األجر بلغ - 
أي متوقع 784حافلة مقابل 744سبوع األیام أاألسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحیة كامل بلغ - 

.%5,17بنقص نسبتھ 
متوقع 121,5عربة مقابل 128,9األسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحیة كامل أیام األسبوع بلغ- 

+)6,09%(.
ملیون مسافر  36,9مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره %13,97المعلوم بنسبة ين خالصیالمسافرخفض عدد ان- 

وعدد )  %13,51- (ملیون مسافر18لص عدد  المسافرین دون التالمیذ والطلبة بما قدره تقناتج عن 
متوقع أي بنقص  ملیون112,6ملیون مسافر مقابل 107,7المعلوم ين خالصیالمسافربلغ عدد - 

. %4,34نسبتھ 
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.متوقعمقارنة بال) ℅14,43- ( ملیون 19المسافرین من التالمیذ والطلبة بما قدره 
في مستوى النتائج المالّیة:

قدرهارتفاعبأي ) ℅0,18+(متوقع 61,5ملیون دینار مقابل 61,6االستغالل أعباءمجموعبلغ - .%3,80بارتفاع نسبتھ أي ةمتوقعم د 159,4مقابل د.م165,5أعباء االستغالل بلغت - 
أعباء االستغالل م د و1,0مشتریات التموین المستھلكة بما قدره  ارتفاعإلىباألساسراجعد م0,1

بما باء األعوان مقابل انخفاض أع,دم0,3بما قدره المدخراتواإلھتالكاتوم د0,4قدرهبما األخرى 
.م د1,6قدره

:نتیجة) %3,45+(م د5,6قدرھا أي بزیادةم د  متوقع 162,5مقابل دم168,1مجموع األعباء بلغ- 
 3,80(+م د6,1ارتفاع اعباء االستغالل بما قدره% .(
 عادیة أخرىكخسائرم د 0,9عدم برمجة.
43,05(م د 1,3دره االعباء المالیة الصافیة بما قتراجع -%(   .

م3,5ما قدره    باألعباء المالیةناتج عن تراجع ,مبرمجم د  70,8مقابل م د  67,4عباء األمجموع بلغ - 
.د.م0,1د مقابل إرتفاع أعباء اإلسغالل بما قدره 

.مثل ما كان متوقعملیـون دینار23,7داخیلبلغت الم- .م د7,6أي بنقص  متوقع56,4د مقابل .م48,8بلغت المداخیل- 

سلبیة بما قدره كانتالمدرسيالتعویضمفعول التغییرات المحاسبیة وقبل احتسابالسنة المحاسبیةنتیجة إن - 
.متوقعةملیون دینار101,5ملیون دینار مقابل115,9

كانت سلبیة بما لمحاسبیة و التعویض المدرسيالسنة المحاسبیة قبل احتساب مفعول التغییرات انتیجة إن - 
مجموع تراجعنتیجة,  م د5أي بنقصة،ملیون دینار متوقع46,2ملیون دینار مقابل 41,2قدره 

.   دم3,4بقیمة األعباء



-33-

–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

التوقعات واالنجـــازات
.2010في میزانیة االستثمار لسنة 

:)بحساب األلف دینار(وحسب األنشطة فیما یلي للشركةزانیة األصلیة والمیزانیة المحینة تتمثل االنجازات بالنسبة إلى المی
االنجـــازاتالمیزانیة المحینةالمیزانیة األصلیة: شركة النقل بتونس

214 59114 76528 32األساسیةالبنیة - 
-450450الدراسات- 

التجھیزات- 
635 7597 95932 48معدات النقل. 
456 6824 3509 16تجھیزات أخرى. 

------------------------ 305 48226 52471 98المجمـــــوع
حسب نوع النشــــاطالتوزیع

الشبكة الحدیدیةشبكة الحافالت
االنجازاتالمیزانیة المحینةالمیزانیة األصلیةاالنجازاتالمیزانیة المحینةالمیزانیة األصلیة

456 25013 50027 34175825 2651 7األساسیةالبنیة- 
-200200-250250الدراسات- 
التجھیزات- 

9597 95924 24معدات النقل.  635 (1)24 0007 800-
316 2473 4107 1408 4351 9402 7تجھیزات أخرى. 

-------------------------------------------------
772 49716 11042 53358 9859 41428 40المجموع 

700 7002 8807532 8801 1تمویل الدولة- 
4-----التمویل الحقیقي المسدد-  303(2)
.2007الدفوعات تشمل برنامج شراء الحافالت لسنة )1(
.التعویض التكمیلي المسند یشمل منوبة وتجدید السكة)2(

:ألولیة   إلى األسباب التالیةوترجع الفوارق بین المیزانیة المحینة والتوقعات ا

شبكة الحدیدیـــــةالشبكة الحـــافالت
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:ألف دینار ناجمة عن 15.613الفوارق المسجلة بما قدره :ألف دینار ناجمة عن11.429الفوارق المسجلة بما قدره 

.د. أ1.600بـ المغیرةاالستثمارات المبرمجة لمستودععنالتراجع-
.أ د4.535للمقر اإلجتماعي التخفیض في االستثمارات المبرمجة -
.د.أ5.294بـ للتجھیزاتالتخفیض في المبلغ المبرمج -
)وقع تأجیلھاد لتجھیزات السالمة.أ5.000منھم (

.أ د950البنیة األساسیة بقیمة مشاریع تھیئةالتخفیض في اإلستثمارات على مستوى-
500ـبومشروع منوبةأ د 2.200في المبلغ المبرمج لمشروع تجدید السكة بما قدره الترفیع-

.أ د
أ د بسبب التأخیر في 16.200م المیزانیة المخصصة للمعدات الجارة بما قدره حجمفيالتخفیض-

.إجراءات إبرام العقود

أ د للصیانة 1.000منھا ( أ د  1.163التخفیض في المبلغ المبرمج للمعدات المختلفة بما قدره -
.)فةأ د لتجھیزات مختل163مترو و ت ح م والعامة لعربات ال
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:إلى األسباب التالیةیزانیة المحینةالماإلنجازات ووترجع الفوارق بین

:مفصلة كاآلتيأ د  72525:   الشبكة الحدیدیة :مفصلة كاآلتيدأ 45219: شبكة الحافالت

  د  أ 79413:                                                   البنیة األساسیة

خالص بعض المزودینتأخیر  إجراءات *  

أ د2901:   منوبةلتمدید خط 

أ د405:                             تأخیر إنجاز تأھیل الشبكة* 

أ د00013: ح متجدید سكة خط تتأخیر إجراءات إبرام صفقات ل* 

أ د679:     عدم إنجاز مشاریع أخرى لتھیئة الجذع المركزي * 

......)بصریةلثائث ، انتزاعات،أجھزة صیانة السكة(

أ د0001:                            تھیئة مفترق الممراتفي مبالغالتأخیر* 

 دأ200:                                        عدم إنجاز الدراسات بقیمة

أ د8007:  إقتناء عربات مترو

 أ د9311:              عدم إنجاز مشاریع تجھیزات الصیانة والتدخل

 أ د0002:عدم إنجاز مشروع الصیانة العامة لعربات المترو و ت ح م

 أ د   583:                          البنیة األساسیة

أ د483:        وميوالسیجعدم انجاز تھیئة مستودعات بئر القصعة والشرقیة* 

أ د100:                                                  عدم إنجاز محطة مرناق *  

  أ د32417:)   2007دفع قسط من یرنامج ( معدات النقل

آالت وتجھیزات أخرى ،سیارات٬معدات إعالمیة

أ د2951:               معتمدة وغیر منجزة 

 أ د250:               )ودراسات أخرىالتعریفات منظومة دراسة (دراسات
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V–النقل بتونسشركةمخطط إعادة ھیكلة وتنمیة متابعة
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الفوارق الجملیـــةعرض 
:في مستوى النشـــاط 

99,57إنجازنسبةبأي (متوقع 6.986مقابل 2010ا سنة عون6.956خالصي األجرمعدل عدد األعوان بلغ%.(
متوقع1.064مقابل عونا2010502انتداباتتراخیصمجموعبلغ.
 ینجزلم ،2010سنة حافلة189المتوقع أن یبلغ النقلمعداتتجدیدإن برنامج.
 یُنجزلم 2010سنة حافلة67إّن تدعیم أسطول الحافالت المتوقع أن یبلغ.
 سنوات8كان في حدودینشھرسنوات و6إن معدل عمر األسطول لشبكة الحافالت المتوقع أن یبلغ.
 من المتوقع%92,70أي بنسبة(ملیون كلم 60,6منھا إالّ یُنجزملیون كلم لم 65,4لومترات المجدیة المتوقع أن تبلغ الكیإن.(
 من %91,23ة أي بنسبة حافل744منھ إالّ یُنجز لم حافلة815یبلغ نأالمتوقععلى شبكة الحافالتفي الذروة الصباحیة كامل أیام األسبوعاألسطول المتّجولإن

.المتوقع
 النقل المدرسي، ملیون من237,3ملیون مسافر خالصي المعلوم بما فیھم 425,8ملیون مسافر من بینھم474,5المتوقع أن یبلغ ومجموع المسافرین المنقولین إن

ملیون مسافر خالصي 335,3ومن بینھم،) من المتوقع%80,69إنجازبةأي بنس(فیھم النقل المجاني المرخص فیھملیون مسافر بما 382,9منھ إالّ لم یُنجز
حمولة المفرطة  داخل الحافالت و نظرا  للالمعلومخالصيقولین غیر منملیون مسافر من التالمیذ والطلبة، ھذا دون إحتساب  المسافرین ال156,7بما فیھمالمعلوم 
.  العربات

:ئج المالیّة في مستوى النتا

 ملیون دینار تّم تسدیده77المدرسي المتوقع أن یبلغ على النقل التعویض إن.
 نجزیُ ملیون دینار لم 22,2النقل المجاني بما قدره على متوقع الالتعویضإن.
2010ھا في شھر أوت تّم انجاز2010بدایة من شھر جانفيالمتوقعة في التعریفات إن الزیادة.
 ملیون دینار80,1ملیون دینار بلغ 71,2المتوقع أن یبلغ ودون اعتبار مفعول التغییرات المحاسبیةعلى النقل المدرسيستغالل بعد التعویضعجز االإن.
 2001مرجع ( %144,1مقابل %155,61إن مؤشر التضخم بلغ.(

2010- 12-31في مستوى االستثمارات إلى حدود 

16,8(د .م26,3لم تُنجز إال بـما قدره )لشبكة الحافالت35,5للشبكة الحدیدیة و 46,9(2010سنة . د.م82,4ات المتوقعة أن تبلغ إن االستثمار
.من المتوقع%31,92أي بنسبة إنجاز)لشبكة الحافالت9,5وللشبكة الحدیدیة 
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إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

:توزع ھذه النتائج حسب الشبكتین كما یليتو
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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

النقل بتونسشبكة 
مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةالمتوقع و المنجز من 

على مستوى النتائج المالیة

إنجازاتالبیانات 
2010

2010المیزانیة المحینة لسنة2010مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركة
اإلنجازنسبة البرمجةاإلنجازنسبة البرمجة

)ألف دینار(النتائج المالیة 
%364100,93 233%57098,73 543238 235مجموع األعباء-
%63591,58 85%39386,76 42790 78دون اعتبار التعویض عن النقل المدرسي  المداخیل- 

%729106,35 147%177106,03 116148 157عن النقل المدرسي  العجز قبل التعویض- 
%000100,00 77%000100,00 00077 77المدرسيالنقلنویضات ععالت- 
%729113,27 70%177112,56 11671 80المدرسيالنقلنعاتالمتبقي بعد التعویضالعجز - 

346 15621 22التعویض عن النقل المجاني المرخص بھ- 
9التغییرات المحاسبیةمفعول -  847
التعویض عن النقل المدرسيالعجز المتبقي باعتبار مفعول التغییرات المحاسبیة و-

%383142,29 49%021143,34 26949 70والمجاني

المؤشرات االقتصادیة
%155,61144,1107,99)2001المرجع ( التضخم المالي 

%115,45122,7194,08)2001المرجع ( التعریفة 
)على القیمة المضافةدون احتساب األداءبالملیم (المداخیل واألعباء 

%619113,53%703560125,39*)دون المجاني(المسافرینعدد /األعباء
%22795,20%216212101,84**)دون المجاني(المسافرینعدد /المداخیل

بإعتماد اإلستعمال األمثل لإلمكانیات المتاحة
مجموع األعباء* 

المداخیل**
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–یریة التنمیة والتصرف مد- اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2010سنة –تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس 
إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

النقل بتونسشبكة 
على مستوى النشاطمخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةالمتوقع و المنجز من 

2010المیزانیة المحینة لسنة2010ةمخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشرك2010إنجازاتالبیانات

اإلنجازنسبة البرمجةاإلنجازنسبة البرمجة
:النشاط

%61497,32 72%00592,97 66576 70)باأللف(كیلومترات فنیة -
%73596,64 62%40092,70 62665 60)باأللف(مجدیةكیلومترات -

#DIV/0!#DIV/0!
%377,188,91%335,3425,878,74)بالملیوندون النقل المجاني(سافرون خالصي المعلومالم-
%179,787,20%156,7188,583,13تالمیذ وطلبة:* ھمـنــم

%197,490,46%178,6237,375,25التالمیذ والطلبةدون* 
%47,6100,00%47,648,797,74)بالملیون(النقل المجاني -
%989100,79 7%16598,62 052,08 8)بالملیون(المعروضة ةالبقاع الكیلو متری-

%97998,53 6%96198,78 8766 6:عدد األعوان على ذمة المصالح منھم معدل 
اق- %505100,56 4%380103,43 5304 4قبَّاض وسوَّ
%54883,33%45756980,25مراقبون-
%97591,63%89397891,35فنیون -
%951104,70%996103496,29آخرون-

%05098,67 7%98699,57 9566 6عدد األعوان خالصي األجرمعدل 
%08698,64 7%02899,45 9907 6*عدد األعوان الجمليمعدل 

األسطول
%379,099,26 1%411,097,01 368,81 1معدَّل األسطول المسند-
%41396,53 1%49391,36 3641 1دیسمبر 31األسطول المسند في -
%905,696,34%872,5937,593,06الحافالت المستعملة ساعة الذروة الصباحیة كامل أیام األسبوع-

أشھر2سنوات و9%160,71ھرأش8سنوات و 7أشھر5سنوات و 9معّدل عمر األسطول المسند
MOIS

101,12%
%97,06%65,67%95,93%66,44%63,74نسبة استعمال األسطول ساعة الذروة الصباحیة وكامل أیام األسبوع

%97,47%84,08%73,52%86,70%81,96لالستغالل الجاھز مؤشر األسطول 
%6,7793,29%6,327,2687,04الكیلومترات المجدیة/ مجموع المسافرین 

%3,1593,61%2,953,6381,18الكیلومترات المجدیة/ مجموع المسافرین بمقابل دون التالمیذ والطلبة 
.ملحقین بالتعاونیةاألعوان الدون احتساب * 
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إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

متابعة مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركة  بشبكة الحافالت

:شبكة الحافالتبـوالنتائــجشاط لى مستوى النّ ع
:شاط على مستوى النّ • 

.ما كان مبرمجابالمقارنة مع % 3,97بنسبةاارتفاعو%3,46بـنسبة اتراجعو معدل عدد األعوان من سواق و قباض على التواليمعدل األسطول المسندسّجل-
.مقارنة بالمتوقع%18,71انخفض معدل عدد أعوان المراقبة بنسبة -
ھذا . التدعیم المبرمج لألسطولانجازعدم مقارنة بالمتوقع و ذلك نظرا إلى% 10,26یة بنسبةمجدوالكیلومترات ال% 8,77ض معدل عدد الحافالت المستعملة بنسبةانخف-

المعلوم دون المدرسیین في عدد المسافرین خالصيیفّسر الفارق ،%12,77الوضع، إضافة إلى النقص المسّجل في كثافة المسافرین خالصي المعلوم بالكلم الواحد بنسبة 
.  مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةمن المبرمج في %75,55الذي بلغ نسبة

مخطط   إعادة في2,9مقابل 2010سنة 2,30بلغت 1997في سنة 3,89وفي ھذا المجال فإّن كثافة المسافرین خالصي المعلوم دون المدرسیین، بالكلم المجدي التي كانت 
.ھیكلة وتنمیة الشركة

: على مستوى النتائج المالیة • 

.     المجانيمتوقع باعتبار التعویضدأ84.467مقابل 2010في دأ115.902المدرسيالتعویضمفعول التغییرات المحاسبیة واعتباردون  بلغ  العجز المتبقي-

الحافالتشبكة 
مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةالمنجز من المتوقع و 

على مستوى النتائج المالیة

إنجازاتالبیانات 
2010

2010المیزانیة المحینة لسنة2010مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركة
اإلنجازنسبة البرمجةاإلنجازنسبة البرمجة

)ألف دینار(النتائج المالیة 
%522103,45 162%116101,22 135166 168األعباءمجموع-
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إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

%00985,62 61%86583,09 23362 52دون اعتبار التعویض عن النقل المدرسي  المداخیل- 
%513114,17 101%251112,25 902103 115عن النقل المدرسي  العجز قبل التعویض-
984 78417 18قل المجاني المرخص بھالتعویض عن الن- 
119 7مفعول التغییرات المحاسبیة- 

انيالمجالتعویض عن النقلالعجز المتبقي باعتبار مفعول التغییرات المحاسبیة و-
108 78384 467128,79%83 529130,23%

)على القیمة المضافةداءدون احتساب األبالملیم (المداخیل واألعباء 
%614120,25%739552133,97*)دون المجاني(المسافرینعدد /األعباء

%23192,94%214209102,74**)دون المجاني(المسافرینعدد /المداخیل
%071109,49 3%982112,79 3632 3*األعباء للكیلومتر المجدي الواحد

%15384,62 1%12886,50 9761**الواحدالمداخیل للكیلومتر المجدي
عتماد اإلستعمال األمثل لإلمكانیات المتاحةاب
مجموع األعباء* 

المدا خیل**
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إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

الحافالتشبكة 
على مستوى النشاطمخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةالمتوقع و المنجز من 

2010المیزانیة المحینة لسنة2010الشركةمخطط إعادة ھیكلة وتنمیة 2010إنجازاتالبیانات

اإلنجازنسبة البرمجةاإلنجازنسبة البرمجة
:النشاط

%52495,19 62%01590,16 51766 59)باأللف(كیلومترات فنیة -
%91594,49 52%71589,74 99755 49)باأللف(مجدیةكیلومترات -
898 56)أللفبا(االستغاللكیلومترات -
%264,586,03%227,6301,275,55)بالملیوندون النقل المجاني(المسافرون خالصي المعلوم-
%131,485,57%112,4139,480,66تالمیذ وطلبة:* ھمـنــم

%133,186,49%115,1161,871,15التالمیذ والطلبةدون* 
%40,3100,00%40,34198,29)بالملیون(النقل المجاني -
%082,096,75 5%29092,93 916,65 4)بالملیون(المعروضة ةالبقاع الكیلو متری-

%32999,10 5%32299,23 2815 5:عدد األعوان على ذمة المصالح منھم معدل 
اق- %719100,83 3%607103,97 7503 3قبَّاض وسوَّ
%38882,13%31939281,29مراقبون-
%64396,45%62066792,98فنیون -
%579102,17%59265690,18آخرون-

%38899,30 5%347100,06 3505 5عدد األعوان خالصي األجرمعدل 
%41199,25 5%37799,87 3705 5)1(عدد األعوان الجمليمعدل 

األسطول
%118899,14%220,096,54 1781 1سطول المسندمعدَّل األ-
%22295,99 1%30290,09 1731 1دیسمبر 31األسطول المسند في -
%78494,83%74481591,23الحافالت المستعملة ساعة الذروة الصباحیة كامل أیام األسبوع-

أشھر9سنوات و7%129,73أشھر2سنوات و6سنوات8معّدل عمر األسطول المسند
MOIS

103,23%
%95,65%66,00%94,50%66,80%63,13نسبة استعمال األسطول ساعة الذروة الصباحیة وكامل أیام األسبوع

%97,65%84,00%94,28%87,00%82,02لالستغالل الجاھز مؤشر األسطول 
%5,7693,01%5,366,1487,23الكیلومترات المجدیة/ مجموع المسافرین 

%2,5291,54%2,302,9079,28الكیلومترات المجدیة/ مجموع المسافرین بمقابل دون التالمیذ والطلبة 
دون احتساب األعوان الملحقون بالتعاونیة) 1(

شبكة الحافالت
على مستوى النشاطالشركةمخطط إعادة ھیكلة وتنمیة من المنجز المتوقع و
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إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

)تابع(

البیانات 
المیزانیة المحینة لسنةمخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةإنجازات

20102010

نسبة التحقیق البرمجةنسبة التحقیق البرمجة2010

اإلنتاج للعون الواحد
%102,392,30%94,496,597,80االستغاللملیون كیلومتر /الجملياألعوانعدد-
%49,686,82%43,156,676,14)باأللف(معدل األعوان على ذمة المصالح)/المجانيالنقل دون(المسافرینعدد -
%57,288,68%50,764,378,88)باأللف(معدل األعوان على ذمة المصالح /المسافرینمجموع -
10,6)باأللف(*األعوانمجموع/االستغاللكیلومترات -
%939,297,48%915,5983,993,05)باأللف(*األعوانمجموع/المعروضةةالبقاع الكیلو متری-

األعوان للحافلة الواحدة: مؤشرات 
اقالقبَّاض ومعدل ال- %4,74106,33%5,044,43113,95في الذروة الصباحیة كامل أیام األسبوعمستعملةالحافلة معدل ال/سوَّ
%0,5497,28%0,530,5596,31مسندةالحافلة معدل ال/فنیونمعدل ال-
%4,4999,96%4,484,36102,78حافلة مسندة/ عوان على ذمة المصالحمعدل األ-
%4,55100,11%4,564,41103,45حافلة مسندة/ األعوانمعدل مجموع-

مسندةاإلنتاج للحافلة الواحدة ال

%52,63096,01%50,53254,11193,39)باأللف(حافلة مسندة / الكیلومترات الفنیة- 
48,309)باأللف(حافلة مسندة / اإلستغاللكیلومترات -

حتساب الملحقین بالتعاونیة دون ا* 
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إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

 االستثمارات لشبكة الحافالتعلى مستوى

:باأللف دیناركما یلي ولفترة المخطط الحادي عشر2010لسنة مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةوزع إنجاز إستثمارات یت

مخطط إعادة ھیكلة 
وتنمیة الشركة

2007-2011

مخطط إعادة ھیكلة 
وتنمیة الشركة

2010لسنة 

میزانیة 
التجھیز لسنة 

2010
)أولیة(

میزانیة 
الدفوعات 

2010لسنة 
)                     محینة(

2007إنجازات
-2010

/2010نسبة اإلنجاز
مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة 

2010الشركة لسنة

2007نسبة اإلنجاز
–2010/

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة 
للفترة         الشركة
2007-2011

%23,62%2957,84 34112 2651 6657 520589البنیة األساسیة
%2,58-3950650250250102الدراسات

9597 95924 21624 13532221معدات النقل 635)1(35,99%5,64%
%25,81%52228,91 4353 9402 9437 136453تجھیزات أخرى

-----------------------------------------------
%11,49%55426,87 98523 41428 47440 97535 204المجموع

دفوعات تشمل برامج متخلدة) 1(

للشركة في إطار الصفقة حافلة 304وقع استالم ( اإلستالمطور في2009برنامج من وقسط2008و2007و2006المخطط العاشر وبرامج سنوات عقد شراء ما تبقي من برنامج
.)العمومیة

2010غالل في شھر أفریل اإلستودخل حیزمستودع البكري أنجز .
مستودع المغیرةإرجاء إنجاز .
 مشروع تشیید المقر اإلجتماعيإرجاء إنجاز مشروع.

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةالمنجز من والمتوقع
للشبكــة الحــدیدیــــة

 والنتائجعلى مستوى النشاط:
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إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

:على مستوى النشاط-

.  عونا187انتدابمخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركة علىنّص بینما ی2010سنة عونا102بات نتدااإلخیص اتربلغت -
.متوقععربة كما كان 191بلغ معدل األسطول المسند -
.متوقع%84,6مقابل من األسطول المسند%81,60نسبة لالستغالل الجاھزسطول سجل األ-
.متوقّعأشھر6سنة و17مقابل ا واحدسنة وشھر18بلغ عمر األسطول -
.متوقع124,6ملیون مسافر مقابل 107,7خالصي المعلوم عدد المسافرین بلغ-
.متوقع49,1مقابل مسافرملیون44,3بلغ عدد المسافرین من التالمیذ والطلبة -
.متوقع9.685ألف كلم مقابل 10.629بلغ عدد الكیلومترات المجدیّة -

:النتائج على مستوى-

ألف41.554مقابل 2010سنةدینارألف41.214المدرسيالتعویضدون اعتبار مفعول التغییرات المحاسبیة وبلغ العجز المتبقي-
.باعتبار التعویض المجانيمتوقعدینار

:حدیدیةشبكة الال

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةالمنجز من –المتوقع 
ى النتائج المالیةعلى مستو

البیانات 
المیزانیة المحینة لسنةمخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةإنجازات

20102010
اإلنجازنسبة البرمجةاإلنجازنسبة البرمجة2010

)ألف دینار(النتائج المالیة 
%84295,15 70%45493,04 40872 67مجموع األعباء- 
%626106,37 24%52895,15 19427 26دون اعتبار التعویض عن النقل المدرسي  المداخیلمجموع - 
%21689,18 46%92691,74 21444 41عن النقل المدرسي  قبل التعویضالعجز - 
33723362:التعویض عن النقل المجاني المرخص بھ - 
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إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

728 2رات المحاسبیةمفعول التغیی- 
%85489,81 42%55492,62 48641 38انيالمجالتعویض عن النقلالعجز المتبقي باعتبار مفعول التغییرات المحاسبیة و- 

بالملیم دون إحتساب األداء على القیمة المضافة(المداخیل واألعباء 

%62999,47%626581107,62*)دون المجاني(افرین عدد المس/األعباء
%219100,60%22022199,59**)دون المجاني(عدد المسافرین /المداخیل

%21487,91 7%48184,78 3427 6األعباء للكیلومتر المجدي الواحد 
%50888,91 2%84278,45 2302 2المداخیل للكیلومتر المجدي الواحد

مجموع األعباء* 
المداخیل** 
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:لحدیدــــــیةشبكة اال
على مستوى النشاطإعادة ھیكلة وتنمیة الشركةمخططالمنجز من–المتوقع 

البیانات 
المیزانیة المحینة لسنةمخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةإنجازات

20102010
اإلنجازنسبة البرمجةاإلنجازنسبة البرمجة2010

:النشاط
1489 11)باأللف(فنیةكیلومترات - 990111,59%10 090110,48%
9%685109,74 6299 10)باأللف(مجدیةكیلومترات - 820108,23%
%112,695,66%107,7124,686,45)بالملیوندون النقل المجاني(المسافرون-

%48,391,63%44,349,190,14بةتالمیذ وطل-
%64,398,68%63,575,584,04غیر التالمیذ والطلبة-

%7,3100,00%7,37,794,81)بالملیون(النقل المجاني -
135,42 3)بالملیون(البقاع الكیلومتریة المعروضة - 874,2109,09%2 907,2107,85%

معّدل عدد األعوان
5951 1:األعوان على ذمة المصالح منھم عدد  63997,32%165096,67%

اق- %78699,29%780773100,96قبَّاض وسوَّ
%16085,99%13817777,73مراقبون-
%33288,59%29431194,58فنیون -
%372102,93%383378101,29آخرون-

6061 1معدل عدد األعوان خالصي األجر 63997,99%1 66296,64%
6201 1معدل مجموع  األعوان  دون الملحقین بالتعاونیة 65198,12%1 67596,71%

األسطول
%191,0100,00%191,0191100,00االسطول المسندمعدل -
%191,0100,00%191,0191100,00دیسمبر31االسطول المسند في -
%121,5106,09%128,9122,5105,22ل المستعملاالسطومعدل -
شھرأ6سنوات و17واحدشھرسنوات و 18بالسنةمعدّل عمر األسطول المسند-

واحد
%100,00واحدسنوات و شھر103,33%18

%106,11%63,60%103,33%64,14%67,49بة إستعمال األسطولنس-
%96,46%84,60%96,46%84,60%81,60بة  األسطول الجاھز لإلستعمالنس-

اإلنتاج للعون الواحد
%68,298,96%67,576,088,83)باأللف(معدل األعوان على ذمة المصالح)/دون المجاني(المسافرینعدد 

%72,799,23%72,180,789,33)باأللف(معدل األعوان على ذمة المصالح /المسافرینمجموع 

:)باأللف دینار(: االستثماراتعلى مستوى :لحدیدیـــــةشبكة ااال
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إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

مخطط إعادة ھیكلة 
2007وتنمیة الشركة

-2011

مخطط إعادة ھیكلة 
وتنمیة الشركة لسنة 

2010

میزانیة 
التجھیز لسنة 

2010
)أولیة(

میزانیة الدفوعات 
2010لسنة 

)محینة(
2007إنجازات
-2010

/2010نسبة اإلنجاز
مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركة 

2010لسنة 

/2010-2007نسبة اإلنجاز
مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة 

2007الشركة للفترة              
-2011

%65,19%42947,07 250145 50027 59025 10028 223البنیة األساسیة
%13,90-115400200200433 3الدراسات

%77,93%0210,00 80081 0007 00024 9607 103معدات النقل
%14,47%62930,28 24711 4107 9508 36010 80تجھیزات أخرى

----------------------------------------

%58,10%51235,73 497238 11042 94058 53546 410المجموع

وقد وقع تحیین ھذه اإلستثمارات عند مناقشة میزانیة  . دراساتد للبنیة األساسیة والم28,6منھا مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةب2010لسنة . د.م46,9رصد مبلغ  إستثمارات بـ تم
.م د42,5إلى 2011

:م د ناتج أساسا إلى30,1قدره أي بفارق مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركةبم د مبرمجة46,9مقابل .د.م16,8بلغت فقد 2010لسنةأما االنجازات 
 ت ح م(عربة16اقتناء تأجیل(.
الصیانة العامة لعربات المترو صنف سیامنس.
إنجاز تجھیزات مختلفة.
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VI-2010للسنة المحاسبیة النھائیةالقوائم المالیة
لشركة النقل بتونس
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إدارة الدراسات اإلستراتیجیة

تائجقائمة الن
بالدینار
التغیر 31/12/2009 31/12/2010 ایضاحات البیانات

إیرادات  اإلستغالل
(1 758 292) 74 335 413 72 577 121 4-1 مداخیل

6 012 902 74 362 878 80 375 780 4-2 إیرادات أخرى
(513 278) 513 278 إنتاج ثابت
3 741 332 149 211 569 152 952 901 مجموع  إیرادات اإلستغالل

أعباء  اإلستغالل
(9 761 357) (46 579 228) (56 340 585) 4-3 مشتریات التموینات المستھلكة
(1 836 911) (115 415 302) (117 252 213) 4-4 أعباء األعوان
(2 304 075) (31 504 487) (33 808 562) 4-5 ستھالكات و المدخراتمخصصات اإل
(4 290 365) (15 352 915) (19 643 280) 4-6 أعباء  اإلستغالل األخرى

(18 192 708) (208 851 932) (227 044 640) مجموع أعباء  اإلستغالل
(14 451 376) (59 640 363) (74 091 739) نتیجة  اإلستغالل

5 854 859 (13 392 969) (7 538 110) 4-7 عباء مالیة صافیةأ
(535 622) 840 494 304 872 إیرادات التوظیفات

(4 707 445) 6 877 148 2 169 703 4-8 األرباح العادیة األخرى
64 309 (947 772) (883 463) 4-9 الخسائر  العادیة األخرى

(13 775 275) (66 263 462) (80 038 737) ساب األداءاتنتیجة األنشطة العادیة قبل إحت
1 250 (78 107) (76 857) 4-10 األداءات على األرباح

(13 774 025) (66 341 569) (80 115 594) نتیجة األنشطة العادیة بعد إحتساب األداءات
0 0 0 )أرباح و خسائر(العناصر الطارئة

(13 774 025) (66 341 569) (80 115 594) المحاسبیةالنتیجة الصافیة للسنة 
6 900 972 2 946 441 9 847 413 إنعكاسات التعدیالت المحاسبیة التي لھا تأثیر على النتائج المؤجلة

(6 873 053) (63 395 128) (70 268 181) النتیجة بعد  التعدیالت المحاسبیة
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المـــوازنــــة

التغیر 31/12/2009 31/12/2010 ایضاحات االصول

األصول غیر الجاریة
األصول الثابتة

320 268 146 513 466 781 األصول غیر المادیة
(22 011) (135 846) (157 857) تطرح االستھالكات
298 257 10 667 308 924 3-1

9 263 266 426 302 454 435 565 720 األصو ل الثابتة المادیة 
(18 175 300) (148 764 459) (166 939 759) تطرح االستھالكات 

(8 912 034) 277 537 995 268 625 961 3-2
21 474 603 539 220 745 560 695 348 3-3 االصول ذات نظام قانوني خاص

(221 835) 2 385 159 2 163 324 األصول المالیة 
- (990 460) (990 460) الـمـد خــر ا تتطرح

(221 835) 1 394 699 1 172 864 3-4
12 638 991 818 164 106 830 803 097 مجموع األصول الثابتة

(47 657) 28 441 525 28 393 868 أصول غیر جاریة أخرى
- 0 0 3-5 تطرح المدخرات

12 591 334 846 605 631 859 196 965 لجاریةمجموع األصول غیر ا
األصول  الجاریة

1 883 468 26 904 443 28 787 911 المخزونات
562 191 (5 717 973) (5 155 782) تطرح المدخرات

2 445 660 21 186 469 23 632 129 3-6
2 190 684 17 882 116 20 072 800 الحرافاء و الحسابات المتصلة بھم

(3 266 688) (3 540 132) (6 806 820) تطرح المدخرات
(1 076 004) 14 341 984 13 265 980 3-7
12 552 648 91 860 873 104 413 521 أصول جاریة أخرى

- (1 265 378) (1 265 378) تطرح المدخرات
12 552 648 90 595 495 103 148 143 3-8

1 500 000 0 1 500 000 أخرىوضیفنات و أصول مالیةت
30 358 279 22 383 303 52 741 582 3-9 السیولة و ما یعادل السیولة
45 780 582 148 507 252 194 287 834 األصول  الجاریةمجموع
58 371 916 995 112 883 1 053 484 799 مجموع األصول
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بالدینارالمـــوازنــــة

التغیر 31/12/2009 31/12/2010 ایضاحات الخصوم

األموال الذاتیة
5 283 670 82 369 993 87 653 663 رأس المال األجتیماعي

19 382 900 13 554 995 32 937 895 األموال الذاتیة األخرى
(66 341 569) (200 411 479) (266 753 048) النتائج المؤجلة

9 847 413 2 946 441 12 793 854 تعدیالت محاسبیة مؤثرة على النتائج المؤجلة
(31 827 586) (101 540 050) (133 367 636) 3-10 نتیجة السنة المحاسبةمجموع األموال الذاتیة قبل إحتساب
(13 774 025) (66 341 569) (80 115 594) نتیجة السنة المحاسبة
(45 601 611) (167 881 619) (213 483 230) مجموع األموال الذاتیة قبل التخصیص

الخصوم
الخصوم غیر الجاریة

10 822 621 427 314 310 438 136 931 3-11 عملیلت خاصة مع الدولة
19 057 891 378 723 994 397 781 885 3-12 القروض

2 831 263 9 117 091 11 948 354 3-13 الخصوم المالیة األخرى
1 357 236 10 034 066 11 391 302 3-14 مدخرات 

34 069 011 825 189 461 859 258 472 مجموع الخصوم غیر الجاریة 
الخصوم الجاریة

36 083 001 138 826 817 174 909 818 3-15 المزودون و الحسابات الوتصلة بھم
46 912 007 134 524 751 181 436 758 3-16 الخصوم الجاریة األخرى

(13 090 492) 64 453 473 51 362 981 3-17 المساعادات البنكیة و غیرھا من الخصوم المالیة
69 904 516 337 805 041 407 709 557 مجموع الخصوم الجاریة

103 973 527 1 162 994 502 1 266 968 029 مجموع الخصوم
58 371 916 995 112 883 1 053 484 799 مجموع األموال الذاتیة و الخصوم
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جدول التدفقات النقدیة
31/12/2009 31/12/2010 ایضاحات البیانات

قات النقدیة المتصلة باالستغاللالتدف
78 974 017 75 036 979 5-1 مقابیض من الحرفاء
70 000 000 77 000 000 5-2 )منح االستغالل(مقابیض من الدولة 

(47 167 713) (41 296 413) 5-3 المبالغ المسددة للمزودین
(73 888 889) (72 018 026) المبالغ المسددة لالعوان
(5 120 206) (8 970 234) المبالغ المسددة  للتعاونیة، للضمان االجتماعي و المنشآت االخرى

11 000 000 التطھیر المالي
741 777 219 176 4-5 المبالغ المتأتیة من التوظیفات 

(3 935 923) (1 513 742) 5-5 )الفوائد المدفوعة(المؤسسات البنكیة 
19 603 063 39 457 740 التدفقات النقدیة المتأتیة من االستغالل

التدفقات النقدیة المتصلة بأنشطة االستثمار
(75 087 799) (34 229 132) 5-6 الدفوعات المتأتیة من اقتناء أصول ثابتة مادیة و غیر مادیة 

1 306 485 1 889 850 5-7 مادیةالمقابیض المتأتیة من التفویت في أصول ثابتة مادیة و غیر 
0 (540 362) 5-8 الدفوعات المتأتیة من اقتناء أصول ثابتة مالیة
0 80 760 المقابیض المتأتیة من التفویت في أصول ثابتة مالیة

(73 781 314) (32 798 884) التدفقات النقدیة المخصصة لإلستثمار
التدفقات النقدیة المتصلة بأنشطة التمویل

10 578 000 20 387 000 5-9 المقابیض المتأتیة  من منحة التجھیز
20 120 286 32 211 300 5-10 المقابیض المتأتیة من القروض

(10 356 423) (9 723 046) 5-11 الدفوعات المتأتیة من سداد القروض

20 341 863 42 875 254 التدفقات النقدیة المخصصة ألنشطة التمویل

(33 836 388) 49 534 110 تغیر الخزینة
35 531 207 1 694 819 الخزینة في بدایة السنة المحاسبیة 
1 694 819 51 228 929 الخزینة في نھایة السنة المحاسبیة


