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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
  2018 -2017االستعداد للعودة المدرسية والجامعية 

 

 2017سبتمبر  12الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 
  

  -صفاقس -سيدي عباس 4.5بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بطريق قرمدة كام 
 

 األعوان .1

 سائق وقابض. 713 منهم 2017وت أ 31في  عونا 1.352:  العدد الجملي لألعوان -

 االنتدابات .2

 :  وماقبلها 2016بعنوان سنة  2017االنتدابات المنجزة خالل سنة  -

 .2017قابض بداية من شهر جانفي  69 ✓

 .2017سائق بداية من شهر جانفي  30 ✓

 .2017عون فني بداية من شهر أوت  28 ✓

 :  قلاالنتدابات في طور االنجاز والمرخص فيها من طرف وزارة الن -

 إطار 14 ✓

 سائق وقابض 43 ✓

 عون فني 17 ✓

 عون حراسة وتنظيف 12 ✓

 األسطول .3

 :2017االقتناءات المنجزة خالل سنة  -

 4.085بقيمة  2017جويلية  17حافالت مزدوجة للنقل الحضري تم تسلمها في  10 ✓

 أ.د.

 أ.د. 2.960بقيمة  2017أوت  24حافالت رفاهة للنقل بين المدن تم تسلمها في  08 ✓

 740الت رفاهة للنقل بين المدن في انتظار استكمال إجراءات التسليم بقيمة حاف 02 ✓

 أ.د.
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 : االقتناءات المبرمجة -

 حافلة مفصلة كاآلتي: 24

 . 2016: من ميزانية سنة  مزدوجة للنقل الحضري والجهوي تحافال 10 ✓

 .رخصة استثنائية في إطار صفقة عامة  :بين المدن  للنقل عاديةحافالت  04 ✓

 .2016من ميزانية سنة  حافالت رفاهة للنقل بين المدن: 02 ✓

لتدعيم  2014حافالت صغيرة توسيع من ميزانية سنة  :صغيرة رفاهةحافالت  08 ✓

 . في انتظار موافقة وزارة النقل واالتفاقياتالنقل العرضي 

 : الحافالت المبرمجة لالستغالل .4

 حافلة موزعة كاآلتي: 430

 حافلة للنقل الحضري 169 ✓

 حافلة للنقل الجهوي وبين المدن 135 ✓

 السفرات المبرمجة .5
 

 النقل الحضري

 منها للنقل المدرسي          

 منها للنقل الجامعي          

 التالميذ والطلبة وباقي المسافرين صة لنقلمخص   سفرة في اليوم 1362

 المدرسية سفرة خاصة بالخطوط الدائرية 141

 جامعية الالدائرية سفرة خاصة بالخطوط  71

 النقل الجهوي

 ا للنقل المدرسيهمن

 سفرة في اليوم 350

 سفرة في اليوم 295

 سفرة في اليوم 12 النقل بين المدن

 الشبكة .6
 

 النقل الحضري

 النقل المدرسي                     

 النقل الجامعي                      

 خاص بالتالميذ والطلبة وباقي المسافرين خط 31

 ئري تلمذيخط دا 13

 خطوط دائرية جامعية 02

 النقل الجهوي

 ا للنقل المدرسيهمن                 

 خط 185

 خط 148

 خطوط 10 النقل بين المدن
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 االشتراكات المدرسية والجامعية .7

 المدرسية والجامعية: االشتراكاتانطالق بيع  -

 تاريخ انطالق البيع

 النقل الحضري 2017سبتمبر  04

 النقل الجهوي )الرائد البجاوي( 7201سبتمبر  04

 النيابات )مختلف المعتمديات( 2017سبتمبر  11

 المعهد الثانوي الحبيب ثامر

 المعهد الثانوي المنجي سليم

 الحي الجامعي األنس 2017سبتمبر  14و  13

 المبيت الجامعي ابن الجزار

 الشبابيك المخصصة للبيع 

 شباك بمحطة باب الجبلي 14

 حضريالنقل ال

 شبابيك بمحطة الرائد البجاوي 08

 شباك بقرقنة 01

 شباك بالحي الجامعي األنس 01

 شباك بالمبيت الجامعي ابن الجزار 01

 شباك بالمعهد الثانوي الحبيب ثامر 01

 شباك بالمعهد الثانوي المنجي سليم 01

 شبابيك بمحطة الرائد البجاوي 05
 النقل الجهوي

 المعتمدياتبمختلف باك ش 12
 
 
 

عدد االشتراكات المدرسية والجامعية 

 2018-2017المحتمل بيعها 

 النقل الحضري ألف اشتراك 28

 النقل الجهوي ألف اشتراك 15
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 اإلشتراكات: الجغرافي لنقاط بيعالتوزيع  -

 الحضري:النّقل  ✓

 الخــطــوط البيان
عــدد نقاط بيع 

 األشتراكات

 كات باب الجبليمكتب اإلشترا

 -ساقية الدائر - ساقية الزيت - الّسلطنية -سيدي منصور

 العين - القّصاصات - األفران - قرمدة - القائد محمد -تنيور

 - بوزّيان- سيدي بوعلي - المنجي سليم - الّزيادي-

 القطب التكنولوجي - الكليّات

14 

 مكتب اإلشتراكات بالرائد البجاوي
 - سكرة - المطار-منزل شاكر - حشاد فرحات - البستان

سيدي  -يالتكنولوجالقطب  - الكليات- طينة - المحارزة
 عبيد

08 

 01 جميع الخطوط المدرسية بالمعتمدية نقطة بيع بنيابة قرقنة بالرملة

 01 كامل الشبكة نقطة بيع بالحي الجامعي األنس

 01 كامل الشبكة نقطة بيع بالمبيت الجامعي ابن الجزار

 01 كامل الشبكة بيع بالمعهد الثانوي الحبيب ثامرنقطة 

نقطة بيع بالمعهد الثانوي المنجي 

 سليم
 01 كامل الشبكة

 27 المجموع

 النقل الجهوي: ✓

 المكان البيان
عــدد نقاط بيع 

 االشتراكات

 05 محطة خطوط النقل الجهوي بالّرائد البجاوي مكتب اشتراكات النقل الجهوي

 النـــيــابــات
 -بئرعلى  -الّصخيرة  -المحرس  -عقارب  -الحنشة  -بنيانة ج

 منزل شاكر -الشابة 
 
08 

 نقاط البيع بالمعتمديات
)قرقور(  الّصخيرة  عقارب -(المجلس القرويالعامرة )

 الغريبة )المعتمدية( -)مدرسة صبيح(
04 
 

 17 المجموع

 

 

 المجموع العام لنقاط بيع االشتراكات
 )نقل حضري وجهوي(

44 
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  متابعة برنامج تعهد وتركيز عالمات الوقوف والواقيات .8
 

 (2017سبتمبر  10)إلى غاية 
 

 تركيز عالمات الوقوف بالمحطات

 وقوف مقسمة كاآلتي: عالمة 57تقوم الشركة بتركيز عدد 

 (.زيادة في طول الخط)في إطار القائد امحمد عالمة بخط   07عدد -

 (نيور)خط ت سيدي عبد الكافيعالمة  13عدد  -

 (.حبانة) خط  منصورسيدي  خطب ةعالم 17عدد  -

 ساقية الزيتعالمة بخط  04عدد  -

 القصاصاتعالمة بخط  16عدد  -

 دهن الواقيات القديمة

 

شرعت الشركة في دهن الواقيات المركزة أمام المدارس والمعاهد والكليات بخطوط  -

 .واقية 50والنقل بين المدن والمقدرة ب شبكة النقل الحضري

 تركيز الواقيات الجديدة

 

سيقع توزيعها وتركيزها على مختلف خطوط شبكة  واقية معدنية 19تم اقتناء عدد  -

 .والنقل بين المدن النقل الحضري

 علىسيقع توزيعها وتركيزها  PLEXIGLASSواقيات من نوع الـ  09تم اقتناء عدد 

 .والنقل بين المدن خطوط شبكة النقل الحضري فمختل

 
 

 التنسيق مع األطراف المتداخلة .9

خلة للتنسيق معها في امختلف األطراف المتد  2017 أوت 16و 10و 04 بتاريخالشركة  راسلت -

واإلحداثات الجديدة بالمؤسسات التعليمية  2018-2017خصوص اإلعداد للسنة المدرسية والجامعية 

 1مندوبيات الجهوية للتربية صفاقسومواعيد الدخول والخروج بها إلدراجها عند برمجة السفرات )ال

 عتمديات بوالية صفاقس(.مومختلف ال وديوان الخدمات الجامعية وجامعة صفاقس 2وصفاقس

 بمقر المندوبية  2مع المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس  2017أوت  25عقد جلسة عمل يوم  -

لتابعة لها للتنسيق وضمان عقد جلسات عمل بمقر مختلف معتمديات الوالية والمؤسسات التعليمية ا -

 : توفير أحسن الظروف لنقل التالميذ والطلبة

 بمقر معتمدية طينة. 2017أوت  23جلسة عمل يوم   ✓

 بمقر معتمدية العامرة. 2017أوت  24جلسة عمل يوم  ✓

 بمقر معتمدية المحرس. 2017أوت  26جلسة عمل يوم  ✓

 .قرقنةبمقر معتمدية  2017 أوت 28جلسة عمل يوم  ✓

 بمقر معتمدية صفاقس الغربية. 2017أوت  29مل يوم جلسة ع ✓

 .صفاقس المدينةبمقر معتمدية  2017سبتمبر  05جلسة عمل يوم  ✓

 بمقر معتمدية ساقية الزيت. 2017سبتمبر  06جلسة عمل يوم  ✓
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 بمقر والية صفاقس. 2017 سبتمبر 07جلسة عمل يوم  ✓

 بمقر معتمدية عقارب. 2017سبتمبر  08جلسة عمل يوم  ✓

 بمقر معتمدية الحنشة. 2017 سبتمبر 11عمل يوم جلسة  ✓

 بمقر معتمدية بئر علي. 2017سبتمبر  11جلسة عمل يوم  ✓

 .ساقية الدائربمقر معتمدية  2017سبتمبر  12جلسة عمل يوم  ✓
 

خالل السنة الدراسية والجامعية الفارطة  الطلبات المطروحة .10

  والتي تمت االستجابة لها( 2016/2017)

 النقل الحضري: ✓

 إجابة الشركة والحلول الممكنة اإلشكاليات والطلبات المعتمدية

 طينة

 

على اثر إحداث معهد ثانوي بطينة وحيث تم توجيه  -

تالميذ المدرسة اإلعدادية بطينة للدراسة بالمعهد الجديد 

فقد تم طلب مواصلة استغالل الخط بنفس الطريقة للسنة 

 الفارطة.

حية لخط سيدي سالم تعديل في توقيت السفرات الصبا -

 دق .  15بتقديم 

طينة بنفس الطريقة مع  16مواصلة استغالل خط  -

العمل على المحافظة على تواتر السفرات في 

 مواعيدها .

 

 هذا المقترح .ل االستجابة تم  -

 ساقية الزيت

 

 

تم تغيير المقرات االجتماعية لمعهد أبو القاسم الشابي و  -

وحددوا موعد انطالق الدروس  إعدادية تنيور فيما بينها

 صباحا. 8.00

 

 

وصول التالميذ إلى ل الس فرات المطلوبة تأمين تم   -

مقاعد دراستهم في الوقت المطلوب بالنسبة 

 للمؤسستين .

 

 صفاقس المدينة

وصفاقس 

 الغربية

 

طلب منا حل مشكلة النقل بالنسبة لتالميذ المدرسة  -

يق المهدية وطريق طر  التقنية البساتين والمتجهين نحو

 تونس مساء.

تم التنسيق مع إدارة المدرسة اإلعدادية البساتين  -

لبرمجة خروج  1والمندوبية الجهوية للتربية صفاقس

و  18.15عوضا عن  18.00التالميذ على الساعة 

الزيادي عبر المهدية  20برمجة انطالق سفرة خط 

من المدينة مع ضرورة حمل  17.55على الساعة 

 يذ من محطة مينياى. التالم

صفاقس 

 الجنوبية

 

 

 

خلف  1تم إحداث إعدادية جديدة بطريق األفران كلم  -

 . 7نوفمبر تالميذها من طريق األفران كلم  15معهد 

تم إحداث خط دائري شرعت الشركة في استغالله  -

منذ السنة الفارطة سيتم ربط تالميذ هذه اإلعدادية 

 الجديدة به.

شاكر تم  13المدرسي على خط ولتدعيم النقل  -

برمجة خط دائري ثاني يربط معهد الهادي شاكر 

مارس واإلعدادية التقنية حي المروج  20ومعهد 

تنطلق من أمام إذاعة صفاقس إلى المعهد الثانوي 

  غرة ماي. 
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 النقل الجهوي: ✓

 اإلجراءات المتخذة الطلبات المعتمدية

 منزل شاكر

 

 

 

 

توفير النقل بين مناطق  لقس إحداث خط بوجربوع صفا -

ومدينة صفاقس عبر  -مركز كمون –العوادنة -األعشاش

 منطقة بوجربوع.

 

إحداث خط يربط المناطق تم  االستجابة لهذا الط لب و-

المذكورة بمدينة صفاقس مرورا بمعهد البرمكي 

 بمعدل سفرتين في اليوم :

وصوال  6:15* سفرة صباحية تنطلق على الساعة 

 س.الى صفاق

من  16:00*سفرة مسائية تنطلق على الساعة 

 صفاقس.

احترام التوقيت من وإلى المؤسسات التربوية وتوفير 

 حافالت في حالة حسنة لتجنب األعطاب المتكررة

تم مزيد التنسيق مع المؤسسات التربوية في الغرض 

 قباض جدد 04كما تم  دعم العنصر البشري بـ 

 الحنشـة

 

 سيتم النظر في ذلك عند توفر اإلمكانيات. مد بلتشإحداث خط اوالد اح

 .تم  االستجابة للط لب كلم ذهابا وايابا( 3تمديد خط الجاليلة )

 .تم  االستجابة للط لب إحياء خط المجاجدة الغرابة صفاقس

 12:30تعديل في توقيت سفرة صفاقس الخشارمة 

 يوم الجمعة 12:15عوضا عن 

رة بئر صالح الحنشة يوم توفير حافلة مزدوجة لسف

 السبت

 .تم  االستجابة للط لب

 قرقنة

 

العمل على تجديد األسطول المخصص للمعتمدية بسبب 

 كثرة تعطب الحافالت
 .حافالت 02ـتدعيم بتم 

 

 والعامرة جبنيانة

 

 من الناحية الفنية االستجابة للط لبال يمكن .  دخول الحافالت أمام معهد العامرة صباحا

اجتناب التأخير المفرط خاصة عند دخول التالميذ 

وتجديد الحافالت المخصصة للمعتمدية بسبب كثرة 

 تعطبها

 .على الذ مة وضع حافلة احتياطيةتم 

 المحرس

 

طلب توفير النقل مساء الجمعة ليكون على غرار بقية 

 األيام ما عدى يوم السبت
 تم  االستجابة للط لب .

ينة المحرس بمعهد حاتم المكي طلب خط دائري يربط مد

 طريق قابس.
 تم  االستجابة للط لب .
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تربط معهد حاتم المكي  12:15طلب سفرة على الساعة 

 بمعهد علي بورقيبة
 تم  االستجابة للط لب .

و الحرابة تمديد سفرة المواساة إلى منطقة أوالد عبد هللا 

 كلم ذهابا وإيابا(. 4)
 تم  االستجابة للط لب

 خيرةالص

 

 سيتم النظر في ذلك عند توفر اإلمكانيات. إحداث خط الناظور أوالد المكي.

 تم  االستجابة للط لب فصل خط الشوكات عن خط المغذية

 تم  االستجابة للط لب  فصل الفريشات عن حانوت مهذب

 تمديد سفرة الشوكات إلى هنشير الحوايز 

 كلم ذهابا وإيابا(. 4)
 ك عند توفر اإلمكانيات.سيتم النظر في ذل

 الغريبة

 

مواصلة العمل بخط الغريبة صفاقس المحدث بالفترة 

 الصيفية
 تم  االستجابة للط لب

تجنب تأخير الحافالت في الصباح وفي المساء وإضافة 

 حافلة احتياطية
 .على الذ مة وضع حافلة احتياطيةتم 

 

 عليبئر

 

ذهابا  كلم 2تمديد خط الطالب إلى دوار بن صالح )

 وإيابا(
 تم  االستجابة للط لب

 تم  االستجابة للط لب كلم ذهابا وإيابا( 2تمديد خط بئر علي السوينية )

إحداث خطوط مدرسية للمناطق التالية: السودان، 

 العروق، الخمايسة والتبينات

تم تمديد خط سيدي الظاهر إلى السودان في حين أن 

 بعد توفر اإلمكانيات. بقية الطلبات سيتم اإلستجابة لها

تجديد أسطول الحافالت والعمل على تجنب تأخير 

 التالميذ في الصباح وفي المساء مع توفير حافلة إضافية

وضع حافلة وقع االستجابة للط لب وتم أيضا  .

 .على الذ مة احتياطية

كلم ذهابا  5تمديد خط واد الرخام إلى منطقة الفوز)

 وإيابا(
 ط لب.تم  االستجابة لل

 عقارب

 

 إحداث خط المحروقة
سيتم النظر في ذلك عند توفر اإلمكانيات من عتاد 

 وأعوان.

 إحداث خط العطاطشة
سيتم النظر في ذلك عند توفر اإلمكانيات من عتاد 

 وأعوان.
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 2017/2016للمطالب للسنة الّدراسية  نسبة االستجابة ✓

 االستجابة نسبة عدد االستجابة لهذه المطالب عدد الّطلبات

24 20 83,3 % 

 

 :اإلحداثات واإلمدادات للنقل الحضري والنقل الجهوي وبين المدنطلبات  .11

 طلبات إحداثات أوإمدادات للنقل الحضري: ✓

 الموضوع الطلبات الجهة المعنية
تم 

 إنجازه
بصدد 
 الدرس

اليمكن 
إنجازه في 

الوقت 
 الحالي

   X   السلطنية الي باب الديوانتمديد خط الحافلة السريعة  تمديد خط السلطنية

 حي الخزانات
الوصول الي 

 الحي
   X   ارجاع سفرات حي الخزانات

   X   وصول سفرات االفران الي نهاية خط قرمدة العوابد تمديد خط العوابد

   X   13طلب تركيز واقية بمحطة الساسي طريق العين كلم  تركيز واقية عين تركية

   X   يد سفرتين حقونة الي مدخل اوالد شلبي تمد تمديد خط حقونة 

   X   14,5تمديد نهاية خط سيدي منصور الي كلم  تمديد خط سيدي منصور

 تركيزمحطة  الناحية محكمة
حي  10تركيز محطة امام محكمة الناحية طريق تونس كلم 

 االنس
  X   

   X   تمديد خط الحافلة السريعة بخط المطار تمديد خط طريق المطار 

 ساقية الزيت

 فصل مسلك
ـ فصل المسلك المؤدي إلى معهد المنجي سليم عن 

 المسلك المؤدي إلى منطقة حي األنس 
 

x   

 احداث خط

 25إحداث خط دائري لنقل تالميذ مركز كعنيش لمعهد 

 بمركز بوعصيدة 1957جويلية 

 

x   

   x إحداث المعهد النموذجي بحي األنس تدعيم خط 
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 :الجهوي وبين المدنحداثات أوإمدادات للنقل طلبات إ ✓

 الموضوع الطلبات الجهة المعنية
تم 

 إنجازه
بصدد 
 الدرس

اليمكن إنجازه 
في الوقت 

 الحالي

 معتمدية العامرة

   X    2تمديد خط الحافلة الخاصة بنقل التالميذ من منطقة العقاربة  تمديد خط

   X   تلميذ(20ايزية )تمديد خط العوابد الى منطقة الحم تمديد خط

 تسخير حافلة
تسخير حافلة لنقل تالميذ من منطقة بليانة الشرقية من معتمدية العامرة الى 

 جبنيانة
    X 

 X طلب ادراج محطة السعادي بقائمة المحطات ادراج محطة
  

 معتمدية الصخيرة

     X احداث خط من الصخيرة الى الشاطئ احداث خط

 تمديد خط
خط الرابط بين المدرسة االبتدائية اوالد الحاج موسى الى قصاص تمديد 

 المزونة
    X 

   X   الشفافرة-تمديد خط الصخيرة  تمديد خط

   X   تسخير حافلة من منطقة حي اوالد المكي و حي اوالد البحري بالصخيرة تسخير حافلة

معتمدية منزل 
 شاكر

 X *** خط من منطقة ليتيم إحداث خط إحداث
 

  

 X     المراعية الى قصاص العوادنة-طلب تمديد خط صفاقس تمديد خط

     X منزل شاكرالى مدرسة الطيايرة-دخول الحافلة العاملة على خط شعالب تمديد خط

 X     الى منطقة الغرايرة 2دخول الحافلة التي تمر يوميا عبر منطقة الحاج قاسم  تمديد خط

     X تلميذ(30ة لنقل تالميذ منطقة الموازير زعيبط عمادة بشكة )دخول الحافل تمديد خط

     X الغرابة الشوشة كمون الغطاطسة الرواضي تمديد خط

     X طلب تمديد خط و دخول الحافلة الى منطقة بوجربوع  تمديد خط

 معتمدية عقارب

 احداث خط من منطقة العطاطشة و منطقة العوايشة احداث خط
 
 

 

X 
  

 X طلب احداث خط يربط المدرسة االعدادية بالشعاشعة عقارب و قرقور احداث خط
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 معتمدية جبنيانة

   X   طلب ربط العجانقة صفاقس احداث خط

     X تمديد خط المجادبة من عمادة بلتش و خط المرادسة  تمديد خط

 X     تسخير حافلة داخلية بجبنيانة تسخير حافلة

  X   21.5احداث نقطة توقف قبالة مصنع بروفاالكس بطريق المهدية كلم  احداث محطة كسشركة بروفاال
 

معتمدية بئر علي 
 بن خليفة

     X احداث خط من منطقة الربايعية سيدي الظاهر بئر علي بن خليفة احداث خط

 X     اللطايفة الى حي بوسليم-تمديد خط بئر علي  تمديد خط

 X     يربط معتمدية الغريبة و بئر علي عن طريق بوسليماحداث خط  احداث حط

   X   القيروان-طلب اعادة استغالل خط صفاقس اعادة خط النقل البري

     X المهدية-احداث محطة في عمادة ملولش لخط صفاقس احداث محطة معتمدية ملولش

     X الشرقي في معتمدية قرقنة-احداث خط جوابر احداث خط معتمدية قرقنة

 معتمدية الحنشة

   X   تلميذ ( 50طلب احداث خط بلتش )  احداث خط

   X   تلميذ( 100طلب احداث خط اوالد حمد ) احداث خط

   X   تلميذ ( 65وادي الرقة )  -طلب تمديد خط الحاللفة تمديد خط

     X اعادة الخط الرابط بين منطقة سيدي محمد بن عمر ومدينة صفاقس اعادة خط

 تمديد خط معتمدية الغريبة
تمديد خط النقل المدرسي الرابط بين السودان و الغريبة ليصل الى الطريق 

 2الوطنية رقم 
    X 

 معتمدية المحرس

 X     توفير حافلة لنقل تالميذ منطقة الكثايرة الى المدرسة االبتدائية المواساة تسخير حافلة

 تمديد خط
اوالد بن -الحرابة-القوادرية-س لصبيح المحرسالمحر-تمديد خط القوادرية

 عبد هللا
X     

     X طلب ربط معتمدية الغريبة بمدينة صفاقس بحافلة بصفة مسترسلة احداث خط معتمدية الغريبة

   X   طلب احداث خط يربط بين معتمدية الشراردة و مدينة صفاقس احداث خط معتمدية الشراردة
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 معتمدية الهبيرة

   X   اعادة الخط الرابط بين مدينة الهبيرة ومدينة صفاقس طاعادة خ

   X   تمديد خط الى منطقة الشحدة  احداث خط

 
: بخصوص إحداث خط اللتيم فقد تم  تغيير التوقيت للخط الرابط بين صفاقس و بوثدي ليمر وجوبا مالحظة*** 

واطنين و توفير النقل و الوصول إلى صفاقس قبل عبر الليتيم ذهابا و إيابا و بذلك تم ت اإلستجابة لطلب الم
 الساعة الثامنة صباحا

 : تم  تدعيم جميع النيابات بحافلة إضافية إحتياطية لتفادي األعطاب*** مالحظة
 

 الصعوبات المنتظرة واإلجراءات المتخذة لتذليلها  .12

لسرعة وجود بعض المسالك غير المعبدة وغير الصالحة للجوالن والعديد من مخفضات ا ✓

التي تم تركيزها بصفة غير مدروسة وغير قانونية مما تسبب في تعطيل تنقل العشوائية 

،  الحافالت وكثرة أعطابها وتضاعف عدد حوادث الشغل وبالتالي عدد األيام الضائعة

وعدم توفر ممرات  إضافة إلى االختناق المروري الذي يتواصل كامل اليوم داخل المدينة

. ولتالفي هذا اإلشكال والتقليص منه تواصل خفيف عسرة السير خاصة بالحافالت لت

المعنية من بلديات ومجلس جهوي لتعبيد هذه المسالك وتحسينها  ةالشركة مساعيها مع السلط

للمحافظة على سالمة األسطول واألعوان وضمان السير الطبيعي للعمل في أحسن 

 الظروف وتسهيل تنقل الحافالت دون أضرار مادية.

مزاحمة غير القانونية التي تشهدها محطات النقل الحضري والجهوي التابعة للشركة من ال ✓

طرف سواق سيارات التاكسي والسيارات الخاصة التي تنقل الركاب بصفة غير قانونية، 

حيث يتعمد هؤالء الوقوف بجانب الحافالت سواء كان ذلك داخل األروقة أو بجانبها 

يء الذي أثر سلبا على نشاط الشركة، مع العلم أنه في العديد ويعمدون إلى دعوة الركاب الش

من األحيان نشبت صراعات بين هؤالء السواق وأعوان الشركة أدت في عدة مناسبات إلى 

مع بلدية صفاقس وسيتواصل تعطيل العمل بكامل المحطة. وفي هذا اإلطار، تم التنسيق 

 للتدخل للحد من هذه الظاهرة.

امعية وبعدها عن المبيتات التابعة لها، حيث أن طول المسافة التي تبعد تشتت المؤسسات الج ✓

المبيتات عن المؤسسات الجامعية يثقل كاهل الشركة ويرتفع طلب النقل، مثال ذلك القطب 

عدم وجود كما أن  .حي األنس بطريق تونس يفتقر إلى مبيت جامعيبالتكنولوجي المتواجد 

ي بالمحرس ينجر عنه إيصال التالميذ في منتصف النهار مطعم بالمعهد الثانوي حاتم المك

 إلى المعهد الثانوي علي بورقيبة بالمحرس لتناول الفطور ثم إرجاعهم .

 التغطية اإلعالمية: .13

إلذاعة بالغ انطالق بيع االشتراكات وإذاعة الديوان  مراسلة اإلذاعة الجهوية بصفاقس ✓

، 2017أوت  29 بتاريخ  2018-2017ة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية والجامعي

يحدد تواريخ وأماكن البيع وتوقيت فتح الشبابيك بالنسبة لنشاطي النقل الحضري والنقل 

 الجهوي.
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صباحا والنصف  التاسعةبداية من الساعة  2017سبتمبر 12برمجة عقد ندوة صحفية يوم  ✓

 عباس صفاقس سيدي 4,5بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بطريق قرمدة كلم 

للعودة المدرسية  إستعدادات الشركةحول واإلعالميين بحضور مجموعة من الصحفيين و

 .2018-2017والجامعية 

 
 


