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و�سّية لل 
ّ
ركة الت

ّ
رّس الش

ّ
  ك

 

ر 
ّ
ركة التو�سية للّسك

ّ
ركة"�� ما ي�� (تأّسست الش

ّ
ا�جلسة العاّمة محضر بمقت�ىى ") الش

      منذ  د.م 3,4ة اسم برأس مال قدره خفيّ  �� شركةو . 1961جانفي  8التأسيسّية املنعقدة بتار�خ 

 1989فيفري  غّرةاملؤرخ ��  1989لسنة  9ة طبقا للقانون عدد ف منشأة عموميّ وتصنّ . 1974سنة 

 
ّ
 . ةاملنشآت العموميّ املؤسسات و ق باملساهمات و واملتعل

ّ
 وتتو�

ّ
 .ناعة اشراف عل��افة بالصّ � الوزارة امل�ل

 

 الو�تمثل 
ّ
 اسا�ىي ل شاطن

ّ
 لش

ّ
ر ابيض املستخرج من عملية ركة �� صناعة و�يع السك

 
ّ
عن  2001وتوقفت الشركة منذ سنة . كري وتكر�ر السكر ا�خام املستورد من قبلهافت الّس تحو�ل الل

عدم إ�� نظرا املستورد وكذلك ا�خام �لفته املرتفعة مقارنة بالسكر إ�� تحو�ل اللفت السكري نظرا 

 
ّ
 . ال�افية �جيعاترغبة الفالح�ن �� زراعته �� ظل غياب ا�حوافز والت

ّ
من ركة بداية وتمثل �شاط الش

  2009إ�� مو�� أوت  2001سنة 
ّ
ر ا�خام أساسا �� إنتاج و�يع السكر ابيض انطالقا من السك

ركة و . من قبلها املستورد
ّ

� الش
ّ
ر ا�خام لفائدة الّديوان  2009منذ سبتم�� تتو�

ّ
مناولة تكر�ر الّسك

 . منحة تكر�رحصولها ع�� مقابل  ")الّديوان"�� ما ي�� ( الّتو��ىي للّتجارة
 

� سنة و
ّ
  2012�� مو�

ّ
  ألف طّن  135حوا�� إنتاج ت الشركة تول

ّ
ر ابيض وهو ما من السك

1TP0Fد.م 15,9حوا��  هاو�لغت جملة مداخيل. من اس��الك الوط�ي % 42 يناهز

(1)
P1T متأتية من  % 98,7 م��ا

 
ّ
 بحوا��و ما أّدى إ�� ��جيل خسائر وه ،د.م 22,7 تبلغر ا�خام وذلك مقابل أعباء منحة تكر�ر السك

 واعتمدت  .د.م 6,8
ّ

 اصرفت لهم أجور  2012ا �� مو�� سنة عونا قارّ  393ع�� مهامها نجاز �� إركة الش

   .د.م 7,1 ناهزت
 

قت بالف��ة من 
ّ
ت الّدائرة إنجاز مهّمة رقابّية �عل

ّ
 شملت، 2014مو�� جوان  إ�� 2009وتول

ركةمختلف أوجه التصرّ 
ّ

 وذلك للنّ  ف بالش
ّ
استجاب��ا نجاز املهام املو�ولة إل��ا و إقها �� ظر �� مدى توف

نت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� جملة . فملتطلبات حسن التصرّ 
ّ
 املالحظات من ومك

ّ
قت �عل

  كر�ر تو�االستثمارات واملخزون واملمتل�ات و� بالوععية املالية والتصرف �� اعوان
ّ
 ر ا�خامالسك

 
ّ
 .  اقة واملحافظة ع�� البيئةواقتصاد �� الط

 

  

                                                           
     .2013للقوائم املالية لسنة  2014باعتبار عدم إعداد الشركة إ�� غاية مو�� جوان  2012تم اعتماد القوائم املالية لسنة   (1)
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 أبرز املالحظات
 

    �  اعوانة املالية والتصرّ الوضعيّ  -
 

  ةاليّ املة وععيّ تدهورت ال
ّ

ع�� إثر تراكم ا�خسائر ال�ي أّدت  2008بداية من سنة  ركةللش

. إ�� تجاوز مجموع خصوم الشركة ملجموع أصولها وإ�� عدم إم�انية �سديد الديون ال�ي حّل أجلها

 ومنحة تكر�ر ) 2009إ�� حدود مو�� أوت (و�رجع ذلك أساسا إ�� عدم �غطية ثمن بيع السكر ابيض 

 . كر�رتّ ل�لفة ال) 2009بداية من سبتم�� ( املتحصل عل��ا من الديوان السكر ا�خام
 

نتدابات دون مناظرة وإسناد �سبقات ومنح وامتيازات ا �عض نجاز إوتولت الشركة 

 
ّ
سب املسموح ��ا لل��قية �� الصنف وخطط وظيفية دون وجه حق عالوة ع�� عدم التقيد بالن

  .والسلم
 

اتفاق  إبراماسراع �� قصد التو��ىي للتجارة يوان نسيق مع الّد التّ إ�� تد�� الشركة و 

 ّم يضبط منحة تكر�ر تُّ 
ّ
عي��ا بتجاوز وعلها بما �سمح  كر�ر الفعليةالتّ  من �غطية �لفةالشركة  نك

إسناد ال��قيات  �� مجالد بال��اتيب ا�جاري ��ا العمل كذلك مز�د التقيّ  و�تع�ن عل��ا. املالية الصعبة

 .  وا�خطط الوظيفية واملنح وامتيازات
 

 استثمارات واملخزون واملمتل�ات  -
 

 2013-2009من جملة استثمارات امل��مجة للف��ة %  7نجاز استثمارات إلم تتجاوز �سبة 

وهو ما نت  عنه تحمل الشركة ل�لفة إعافية �عنوان صيانة املعّدات وعدم اقتصاد �� اس��الك 

 . �عض املواد ا�خصوصية
 

خالالت والنقائص �علقت أساسا بالنقص �� وشاب التصرف �� الصفقات العديد من ا 

 ت�اليفوأّدى ذلك إ�� تحميل الشركة . �عض عقود الصفقاتببنود �حاجيات وععدم ال��ام عبط ا

عدم  نتيجة لت�اليفإعافية نتيجة اعطرار إ�� إعادة إبرام �عض الصفقات إعافة إ�� تحملها 

ات السكر ابيض بانتظام من مخازن �عض املواد اس��الكية �� اجال وعدم رفع كميّ  توف�� 

 . الشركة
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ول الشرك
ُ
وأدت النقائص �� . جرد قطع الغيار واملواد اس��الكية العناية الالزمة ةولم ت

فوارق سلبية  مستوى إجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة �عمليات استالم السكر ا�خام إ�� ��جيل

ر ا�خام ال�ي تم استالمها ب
ّ
بقيمة  املصنع بباجة وتلك ال�ي تم تفريغها بميناء بن�رتب�ن كميات السك

 .  د.م 2ناهزت 
 

 ا�حرص ع�� تد�� الشركة إ�� مز�د و 
ّ
ل �� مجال إبرام �اتيب ا�جاري ��ا العمالتقيد بال�

ن عل��ا مز�د إح�ام عمليات ا�جرد املادي لقطع الغيار واملواد كما يتع�ّ  .هاوتنفيذ الصفقات

  استالمات ة وعمليّ اس��الكيّ 
ّ
 .ر ا�خام باملخازن السك

 

ر ا�خام -
ّ
اقة واملحافظة ع�� البيئة  تكر�ر السك

ّ
 واقتصاد �  الط

 

ر ابيض تراجع �سق انتاج اليومي 
ّ
 2010سنة �مقارنة  2013-2011خالل الف��ة للسك

ر ا�خام املورد من قبل الديوان
ّ
للمعاي�� الفنية  التو��ىي للتجارة �سبب عدم مطابقة نوعية السك

 تحّم  ونت  عن ذلك. بعض التجه��ات ا�حيو�ة باملصنعباعطاب �عّدد وكذلك �سبب 
ّ

ركة ل�لفة ل الش

د خالل سنوات .أ 84د و.أ 91د و.أ 198ة بلغت ع�� التوا�� ة �عنوان اس��الك املواد ا�خصوصيّ إعافيّ 

 . 2013و 2012و 2011
 

س��لك إنجاز العديد من التحاليل املخ��ّية وتقت�ىي املحافظة ع�� ال�ّحة العاّمة للم

ر ابيض
ّ
  ،املنصوص عل��ا باملواصفات التو�سّية ملاّدة السك

ّ
 أن

ّ
إنجاز  2009منذ سبتم��  يتملم  هإال

 .التحاليل املذ�ورة
 

 
ّ
�سبب عدم د سنو�ا .أ 418�� اس��الك الطاقة بنحو ن الشركة من اقتصاد ولم تتمك

 و . امل��مجة �� الغرضنجاز استثمارات إ
ّ
إزالة كفيلة بمن إيجاد حلول فنية الشركة أيضا ن لم تتمك

 �� غياب إنجاز " البسيم" يبوادمباشرة الصناعية املستعملة  ملياها تصر�فاجم عن التلوث املائي النّ 

من  الشأن�� هذا خطايا مالية  تحميل الشركةتم وقد . املذ�ورةأشغال وحدة تصفية ملعا�جة املياه 

 . قبل الو�الة الوطنية �حماية املحيط
 

 لها بإيجاد�سمح  التو��ىي للتجارة إبرام اتفاقية مع الديوانالعمل ع�� تد�� الشركة إ�� و 

للمعاي�� قبله  املورد مناملتعلقة �عدم مطابقة السكر ا�خام  اش�اليات الكفيلة بتجاوز  حلول ا�

 .الشركة ل�لفة تكر�ر إعافيةوال�ي أدت إ�� تحمل املعتمدة �� الغرض 
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اسراع ب��ك�� نظام  ا�حّد من �عطب املعدات وتوقف دورة انتاجعرورة ستد�� �كما  

عرورة اسراع عمان اقتصاد �� الطاقة واملحافظة ع�� البيئة يستوجب و  .للتجه��ات صيانة فعال

  .�� استكمال تنفيذ استثمارات امل��مجة �� الغرض
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I- وضعية املالية والتصر  �  اعوانال 

 

قت املالحظات ال�ي تم الوقوف عل��ا �� هذا املجال 
ّ
ف و�التصرّ  للشركة ةبالوععية املاليّ �عل

 .  �� اعوان
 

 ة الوضعية املاليّ  -أ
 

د .م 7,2ع�� التوا��  2012إ��  2008خالل السنوات من ة بلغت لت الشركة نتائ  سلبيّ �ّج 

ة بداية انخفاض اموال الذاتية لتصبح سلبيّ  إ�� أّدىد وهو ما .م 6,8و د.م 5,7د و.م 8,1د و.م 5و

د .م 14,260و د.م 5,988د و.م 0,833ع�� التوا�� خالل نفس الف��ة  حيث بلغت 2008من سنة 

اتّية إ�� مستوى دون نصف .د.م 27,088د و.م 20,085و
ّ
 ،رأس املال واقت�ىى انخفاض اموال الذ

ركة �شاطها طبقا مصادقة ا�جلسة العاّمة ا�خارقة للعادة ع�� 
ّ

من  388الفصل  ألح�اممواصلة الش

ر�ات التجارّ�ة
ّ

 . مجلة الش
 

 
ّ

 و�عت�� الش
ّ
لسنة  34من القانون عدد  18ف عن الدفع ع�� مع�ى الفصل ركة مهّددة بالتوق

حيث لم  ،املؤسسات ال�ي تمر بصعو�ات اقتصاديةاملتعلق بإنقاذ  1995أفر�ل  17املؤرخ ��  1995

  تتمكن
ّ
 2011�� مو�� سنة د .م 4,704ت آجالها وال�ي ناهزت من خالص أقساط القروض ال�ي حل

�� سنة د .م 0,420لها لفوائض تأخ�� بحوا�� وأّدى ذلك إ�� تحّم . 2012�� مو�� سنة د .م 4,781و

 .  جدولة ديو��اطلب ارها إ�� وكذلك إ�� اعطر  2012�� سنة د .م 0,631و 2011
 

إ�� مو��  2008للشركة بخصوص الف��ة من بداية سنة  ر الوععية املالية ا�حرجةوتفّس 

ر ابيض ل�لفة الّتكر�ر  2009أوت 
ّ
  .أساسا �عدم �غطية ثمن بيع الّسك

 

د نتيجة .م 8,480خسارة بحوا��  2008تحّملت الشركة �عنوان سنة  ،و�� هذا الّصدد

ر ابيض 
ّ
بمبلغ الوزارة امل�لفة بالتجارة من قبل  املحّددعدم �غطية ثمن بيع الطّن الواحد من الّسك

علما أّن الشركة لم تتحصل ع��  ،ادينار  671 بحوا���لفة تكر�ره املقدرة حسب الشركة ل ادينار  608

              1996ام�انية ال�ي أتاحها امر عدد استغالل  الشركة تتول لم و . �� الغرضدعم من الدولة 

1991د�سم��  23املؤرخ ��  1991لسنة  1TP1F

(1)
P1T  ر ابيضلبخصوص اق��اح أسعار

ّ
1TP2Fبيع مادة السك

(2)
P1T  ��ع

من  يوما 30أجل ��  املق��حة �لفة التكر�ر واعتماد اسعار �سمح بتغطية الوزارة امل�لفة بالتجارة 

 . تار�خ إيداع امللفات املستوجبة �� الغرض

 
                                                           

(1)
 .املتعلق باملواد واملنتوجات وا�خدمات املستنناة من نظام حر�ة اسعار وطرق تأط��ها  

(2)
ر من املواد ا�خاععة للمصادقة ادار�ة لسسعار �� �ل مراحل انتاج   

ّ
 .امل�حق باألمر املذ�ور " أ"والتوزيع حسب ا�جدول �عت�� مادة السك
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د �عنوان الفارق .أ 419د و.أ 563 ع�� التوا�� 2009و 2008�� سن�ي كما تحّملت الشركة 

ر الذي. اكياس وشراء بيع يب�ن ثم�
ّ
 تهعبط و�رجع ذلك إ�� عدم مراجعة ثمن بيع أكياس السك

 وذلك رغم أّن ثمن شراء الكيس الواحد 2006جانفي  منذ غّرةكيس /مليم  150الشركة �� حدود 

. 2009و 2008عقد الصفقة املتعلق باقتناء اكياس �عنوان سن�ي �تم عبطه مليما مثلما  349 يبلغ

ثمن "املحافظة ع�� حرفا��ا خاصة وأّن ��  عدم مراجعة ثمن بيع اكياس برغب��او�ّررت الشركة 

 ".د من طرف الديوان التو��ىي للتجارة لم يتغ��اكياس املحّد 
 

عدم وساهمت ا�خسائر الناجمة عن عدم �غطية ثمن بيع السكر ابيض ل�لفة تكر�ره �� 

  قدرة
ّ

  ��ع 2009ركة �� مو�� السدا�ىي اول لسنة الش
ّ
ذلك ى أدّ و  ،ر ا�خامتمو�ل شراءا��ا من السك

باست��اد مادة السكر ا�خام  2009أوت  29يوان بمقت�ىى جلسة عمل وزار�ة بتار�خ إ�� ت�ليف الّد 

 ادينار  90 تّم تحديدها بمبلغة الشركة لتحو�لها إ�� سكر أبيض مقابل منحة تكر�ر ووععها ع�� ذّم 

ر
ّ
1TP3Fللطن الواحد من السك

(1)
P1T.  أّن مقدار املنحة 

ّ
  املحّددإال

ّ
ن الشركة من �غطية �لفة التكر�ر لم يمك

 .للطن الواحد ادينار  170بحوا��  2010�� سنة املقدرة 
 

عن عدم تحديد قاعدة احتساب منحة التكر�ر عمن محضر جلسة العمل  انجرّ كما 

بخصوص تحديد حصول خالف ب�ن الشركة والديوان  2009سبتم�� غّرة  املنعقدة بتار�خ الوزار�ة

الفارق ب�ن منحة التكر�ر املحتسبة من قبل الشركة  قبول يوان رفض الّد فقد  ،املنحة املذ�ورة

. 2010و 2009خالل سن�ي د .أ 529والذي ارتفع إ��  �ذا العنوانواملبالغ املسّددة من قبل الّديوان �

�
ّ
احتساب منحة التكر�ر ع�� أساس كميات السكر ابيض  وترجع أسباب ا�خالف إ�� أّن الديوان يتو�

 ع�� أساس كميّ  ح�ن تقوم الشركة باحتسا��ا�� 
ّ
لم الشركة أّن و�ضاف إ�� ذلك . ر ا�خامات السك

 �� �عنوان منحة التكر�ر تتول املطالبة بتسو�ة مستحقا��ا 
ّ
 مو��ع�� أساس كميات السكر ا�خام إال

ر ابيض�� السابق ت اعتمدحيث  2010
ّ
 .لتقدير مستحقا��ا ع�� كميات السك

 

 الشركة ل توصّ عدم إ��  2012و 2011سن�ي امل�ّجلة �� سائر خترجع ا�كما 
ّ
 معفاق إ�� ات

�غطي ال�لفة الفعلية للتكر�ر خصوصا وأّن منحة التكر�ر  التكر�ر الذي يوان حول مقدار منحةالّد 

�� حدود ، 2011جو�لية  14الوقتية ال�ي تم عبطها بمحضر جلسة العمل الوزار�ة املنعقدة بتار�خ 

 دينار ل 110
ّ
رة من قبل �لفة التكر�ر املقّد  �غط لم 2011داية من سنة بر ا�خام لطن الواحد من السك

 .2012 �� سنة ادينار  158و 2011�� سنة  ادينار  153كة بحوا�� الشرّ 
 

ركة ل عدم توصّ  و�رجع
ّ

�لفة ال عناصرحول  ا�خالف إ�� أساسايوان الّد  معإ�� اتفاق الش

ر ا�خامالفعلية ل
ّ
  وتجدر اشارة. تكر�ر السك

ّ
هذه وجود نقائص �� مستوى احتساب إ��  أن�� هذا الش

                                                           
(1)

 .2009سبتم��  1تم عبطها بمقت�ىى جلسة العمل الوزار�ة املنعقدة بتار�خ   
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ه من ذلك . من قبل الشركة�لفة ال
ّ
-2010إدراج �افة أعباء اعوان عمن �لفة التكر�ر للف��ة تم يأن

إدماج ينّص ع�� آنف الذكر الذي  1991لسنة  1996من امر عدد  6وذلك خالفا للفصل  2012

كما تم إدراج أعباء غ�� مرتبطة بنشاط الشركة . عمن ال�لفةفقط " �لفة اليد العاملة غ�� ادار�ة"

ع�� غرار مصار�ف اس��الك الكهر�اء واملاء والهاتف للمساكن ادار�ة عمن ال�لفة املذ�ورة 

شهار ستد ا ومصار�ف عق ومصار�ف شراء البذور واسمدة ومصار�ف الشراءات ال�خصية والهدايا

ر أيضانت �لفة وتضّم . مع فر�ق اومل�ي البا��
ّ
مخصصات اهتال�ات املرتبطة بأصول  تكر�ر السك

غ�� مستغلة أو زال انتفاع ��ا أو بأصول ليست لها صلة بنشاط الشركة ع�� غرار أثاث ومعدات 

تم إدراجها عمن  اعافية ال�ي �لفة العناصر وتقدر . املساكن ومطبخ الشركة ومكتب التمر�ض

ر ا�خام دنان��  8و دنان��  9و ادينار  12بحوا�� آنفة الذكر ال�لفة خالل الف��ة 
ّ
 .للطن الواحد من السك

 

�عدم عغط الشركة ع�� اعباء  2012و 2011امل�ّجلة خالل سن�ي ر ا�خسائر كما تفّس 

 القارة 
ّ
تكر�ر  أّن الشركة لم تتوّصل إ��فقد تبّ�ن  .استغالل �امل طاق��ا انتاجيةمن  نحيث لم تتمك

 ناهزت ممكنة تكر�ر طاقة  مقابل 2012و 2011طن من السكر ا�خام خالل سن�ي ألف  142 سوى 

 للشركةأن �سمح  املذ�ورة تكر�ر طاقة الالتكر�ر الفع�� بلوغ ومن شأن . ألف طن �� السنة 160

. 2012و 2011للطن الواحد من السكر ا�خام خالل سن�ي  دنان��  7 بالتخفيض �� �لفة التكر�ر بحوا��

  املذ�ورة تكر�ر الالشركة أّن الوصول إ�� طاقة  وجاء �� ردّ 
ّ
رفع السكر  إش�الية بتجاوز ال يتم إال

  .فضاءات ا�خزن مستو�ا��ا القصوى  ابيض من طرف الديوان و�التا�� تفادي بلوغ
 

 تجدر اشارة إ�� أّن الفارق ب�ن سعر او 
ّ
 لسك

ّ
ر ا�خام ر ابيض �� بورصة لندن وسعر السك

 
ّ

 �� بورصة نيو�ورك �عت��ا مؤش
ّ
 ،ددو�� هذا الصّ . ر ا�خام املقبولةرا حول مستوى �لفة تكر�ر السك

 للطّن  دنان��  107و ادينار  79حوا�� ع�� التوا��  2012و 2011ل الفارق املذ�ور خالل سن�ي بلغ معّد 

 
ّ
 .ادينار  158دينار و 153التوا�� ناهزت ع�� �لفة التكر�ر بالشركة أّن ر ا�خام �� ح�ن الواحد من السك

ولم  2012�� سنة  ادينار  180و 2011�� سنة  دنان��  206علما أّن الفارق املذ�ور بلغ حّدا أقصاه 

يوما من جملة حوا�� ع��  14أيام و 10يتجاوز سقف �لفة التكر�ر بالشركة سوى ملدة ع�� التوا�� 

 وجاء �� ردّ  .2012و 2011تداول �� البورصات العاملية خالل سن�ي  ايوم 257و ايوم 239التوا�� 

وال�ي  حري وأسعار التفريغ والنقلأسعار النقل الب اعتبار الشركة أّن الفارق املذ�ور ال يأخذ �ع�ن 

�عد مرتفعة بالنسبة للسكر ابيض مقارنة بالسكر ا�خام عالوة ع�� أّن عدم تطبيق معاليم ديوانية 

  .صناعة السكر �� تو�س غ�� محميةيات است��اد السكر ابيض جعل ع�� عمل
ّ
أّن عناصر ال�لفة  إال

 .الديوانيتحملها فعليا الشركة  �� ردّ ملشار إل��ا ا
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  -ب
ّ
   �  اعوانصرّ الت

 

 
ّ
قة يقت�ىي إح�ام التصّرف �� اعوان اح��ام القوان�ن وال�

ّ
�اتيب ا�جاري ��ا العمل املتعل

ه تم الوقوف ع�� �عض النقائص واخالالت �� هذا . باملسار امليي و�إسناد املنح وامتيازات
ّ
 أن

ّ
إال

 .املجال
 

 املسار امل�يّ  -1
 

 
ّ

 أحيانا ركة لم تتقيد تبّ�ن أّن الش
ّ
�اتيب ا�جاري ��ا العمل �� مجاالت انتداب وال��قية بال�

 . وا�خطط الوظيفية
 

 ، دد� هذا الّص �لوحظ و 
ّ
ومن . إ�� املناظرة أحيانا جوءعدم تنفيذ برام  انتداب وعدم ال�

ه
ّ
ه.  2013-2009خالل الف��ة  عونا 32برمجة انتداب  تم ذلك أن

ّ
 أن

ّ
أعوان  3انتداب سوى يتم لم  إال

رغم فتح وذلك  2008عن طر�ق مناظرة خارجية �عنوان برنام  انتداب لسنة  2009�� مارس 

عونا  19فرص انتداب من الشركة  حرمانوأدى ذلك إ�� . مناظرات �شأن جميع انتدابات امل��مجة

 10م��م  ا فقطعون 18 ع�� انتداب 2014�عد موافقة وزارة اشراف بمناسبة املصادقة ع�� م��انية 

 10وتجدر اشارة إ�� أّن . أعوان تولت الشركة اعالن عن مناظرات �� شأ��م خالل الف��ة املذ�ورة

بمراكز العمل الضرور�ة "عونا فقدت الشركة فرص انتدا��م تتعلق رت��م  19أعوان من جملة 

1TP4F"وا�حيو�ة

(1)
P1T بالشركة.  

 

فإّن الشركة ، 2013-2009واملعلن ع��ا خالل الف��ة  امل��مجةنجاز انتدابات إول�ن لم يتم 

تم  اعون 269موزع�ن بحساب  عون قار  283 بلغتنجاز انتدابات غ�� م��مجة إتولت �� املقابل 

عونا  14و 2011و 2010 خالل سن�يانتدا��م عن طر�ق ادماج من ب�ن اعوان العرعي�ن بالشركة 

 .  2013عن طر�ق ادماج من ب�ن اعوان املتعاقدين بالشركة �� جو�لية 
 

 دون إجراء مناظرةعن طر�ق انتداب املباشر  2011عون�ن خالل سنة  التعاقد مع كما تم

فيفري  غّرةاملؤرخ ��  1989لسنة  9مكّرر من القانون عدد  11وذلك خالفا للفصل  �� الغرض

 . ساهمات واملنشآت العموميةاملتعلق بامل 1989
ّ

�ا تولت انتداب أ�ّ ��ذا ا�خصوص ركة وأفادت الش

من وا�� �� شأنه استجابة للمطلب الوارد عل��ا و حالته اجتماعية إ�� نظرا  املذ�ور�نأحد العون�ن 

املتعلق  1997مارس  31املؤرخ ��  1997لسنة  567أّن امر عدد  غ�� . 2011ماي  31باجة بتار�خ 

ة ال�ي ال تكت�ىي سات العموميّ ة واملؤّس بضبط شروط وصيغ انتداب املباشر باملنشآت العموميّ 

  .ة كإحدى حاالت استنناء لالنتدابات املباشرةن ا�حاالت اجتماعيّ ة لم يتضّم صبغة إدار�ّ 

                                                           
(1)

 .2014و 2013و 2012حول انتدابات بالشركة لسنوات  2013د�سم��  14حسب مراسلة من الشركة إ�� سلطة اشراف بتار�خ  
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من  3خالفا ملقتضيات الفصل  2012سنة �� العون�ن املذ�ور�ن انتداب تم تجديد عقدي و 

نّص ع�� أّن انتداب دون مناظرة يجب أن يتم عن  ذيآنف الذكر ال 1997لسنة  567امر عدد 

إ�� إدماج العون�ن املذ�ور�ن  الحقا الشركة تاعطر و . طر�ق التعاقد ملدة سنة غ�� قابلة للتجديد

عمال بمقتضيات منشور وز�ر الصناعة عدد  2013بداية من جو�لية  عمن اعوان القار�ن للشركة

املتعلق باملناولة �� القطاع العمومي الذي نّص ع�� عرورة �سو�ة  2013مارس  29املؤرخ ��  633

 ". �عد قضاء سنت�ن من التعاقد"وععية املتعاقدين 
 

  تتجاوز  أّن الشركةتبّ�ن و 
ّ
 الن

ّ
 ن�قية �� الصّ سب املسموح ��ا لل�

ّ
م املنصوص عل��ا ف والسل

 2425ظام اسا�ىي ا�خاص باألعوان املصادق عليه بمقت�ىى امر عدد من النّ  46و 45بالفصل�ن 

محضري الفصل�ن املذ�ور�ن بمقت�ىى تم �عديل أح�ام  كما. 2001أكتو�ر  16املؤرخ ��  2001لسنة 

                    2011فيفري  25اتفاق ب�ن ممث�� ادارة العامة للشركة والطرف النقاعي ع�� التوا�� بتار�خ 

 . دون استصدار أوامر مصادقة �� الغرض 2009جو�لية  9و
 

 دد، و�� هذا الّص 
ّ
سار�ة و  2010إسناد ترقيات �� الصنف �عنوان سنة  ت الشركةتول

فقط تّم  % 11مقابل �سبة تنفيذ المن جملة أعوان %  18 بلغت �سبة 2011 سنةبداية من  املفعول 

بإسناد الشركة بالتوازي مع ال��قيات القانونية  قيامو�رجع ذلك إ��  .آنف الذكر 46عبطها بالفصل 

وذلك  2011أوت  غّرة أعوان بداية من 9لفائدة و  2011جانفي غّرة بداية من أعوان  7لفائدة  ترقيات

 من النظام اسا�ىي ا�خاص باألعوان 47و 46و 36عل��ا بالفصول دون التقيد باإلجراءات املنصوص 

أك��  إعدادعدم مق��حات ال��قية ع�� ال�جنة ادار�ة املتناصفة و عرض  وال�ي تنّص ع��آنف الذكر 

�� الشهر  ادينار  360حوا��  ع�� التوا�� وأّدى ذلك إ�� تحمل الشركة. جدول واحد خاص بال��قية من

 . 2011أوت غّرة �� الشهر بداية من  ادينار  674و 2011جانفي  غّرةبداية من 
 

 
ّ
 كما تبّ�ن أن

ّ
 ه تم تجاوز الن

ّ
 سب املسموح ��ا لل�

ّ
م وال�ي تم تحديدها �� الفصل �قية �� السل

  املرتب�نمن اعوان %  15باألعوان بنسبة  ا�خاّص  ظام اسا�ىيّ من النّ  45
ّ
و���ز ذلك من . 2 م�� السل

املذ�ور  من أعوان التسي�� املوجودين �� السلم%  30 خّصت 2010خالل إسناد ترقيات �عنوان سنة 

من العدد ا�جم�� ألعوان %  30و%  20�� حدود ع�� التوا��  2012وكذلك ترقيات �عنوان سنة 

ملعا�جة ��قيات إعافية ل الشركةإسناد إ��  ذلك و�رجع. التسي�� واطارات املوجودين �� نفس السلم

ا�خالف ا�حاصل ب�ن ممث�� ادارة وممث�� اعوان �� ال�جنة ادار�ة املتناصفة املنعقد جلس��ا 

ق 2011ماي  4بتار�خ 
ّ
 ب واملتعل

ّ
ة لبعض اعوان ات استننائيّ ترقيّ  إسنادكما يرجع إ�� ح�ن ��تيب امل���

 بمناسبة احتفال بخمسينيّ 
ّ

ة قابة اساسيّ جلسة ب�ن ممث�� ادارة والنّ ع�� إثر إقرارها  تّم ركة ة الش
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 وتحّم . 2012سبتم��  24بتار�خ 
ّ

 ادينار  25عن  ما ال يقّل  بموجب مختلف هذه ال��قياتركة لت الش

  ادينار  52وحوا��  2011جانفي  غّرة بداية من شهر�ا
ّ

 . 2013جانفي  غّرة هر بداية من�� الش
 

ة وظيفّية من جملة بشغور وجود تبّ�ن و 
ّ
ة منصوص 52ثالث وثالث�ن خط

ّ
عل��ا بالهي�ل  اخط

و�رجع هذا . 2009جانفي  5املؤرخ ��  2009لسنة  42املصادق عليه بمقت�ىى امر عدد الّتنظي�ي 

ر ف��م شروط إسناد ا�خطط الوظّيفّية
ّ
ومن شان  .الشغور إ�� الّنقص �� عدد اعوان الذين تتوف

ر سلبا  ذلك
ّ
  .عمل �عض املصا�ح وأدا��ا س��  ��أن يؤث
 

 و 
ّ
 ت تول

ّ
 الش

ّ
 ركة إسناد خط

ّ
 18بتار�خ  ألحد اعوانة ة لدى ادارة العاّم ف بمهّم ة م�ل

 2009لسنة  2361عدد سمر ل وذلك خالفا 2013د�سم��  14آخر بتار�خ  ون إ�� عو  2009نوفم�� 

  2009أوت  12خ �� املؤّر 
ّ
 الوظيفيّ ق بضبط شروط إسناد ا�خطط املتعل

ّ
الذي  ركةة واعفاء م��ا بالش

        عن ال تقّل  ةوامتيازات عينيّ  �لفة ماليةوتحملت الشركة ��ذا العنوان . ةلم ينّص ع�� هذه ا�خط

  وال تقّل عن لفائدة العون اّول  2010إ�� أكتو�ر  2009خالل الف��ة من نوفم�� شهر�ا  ادينار  554

 .  الثا�يالعون  لفائدة 2013بداية من د�سم��  ادينار  513
 

 سسحاد املح  وامتيازات  -2
 

 
ّ
و�� هذا الصدد . لبعض أعوا��ا إسناد �سبقات ومنح وامتيازاتدون موجب ت الشركة تول

 �سبقات ع�� اجر لفائدة أعوان ال إسنادتقت�ىي املحافظة ع�� املوارد املالية للشركة عرورة عدم 

 أنه . يمكن عمان استخالص املبالغ املسندة لهم
ّ
�� إسناد مبالغ مالية  2011تم خالل جانفي إال

من د .أ 6,450 ما يناهزاستخالص  نت  عن ذلك عدم توّصل الشركة إ��و  .د.أ 27,525 ناهزتالغرض 

 هذه 
ّ
  .غادروا الشركةإ�� أعوان عرعي�ن  سبقات ال�ي تّم إسنادهاالت

 

عوان املنتفع�ن باملنحة فائدة ا ل" الز�ادة �� منحة النقل"منحة  ت الشركةوأسند

منحة النقل ال�ي ال يمكن طبقا لقرار الرئيس ملا هو معمول به بخصوص  خالفاالكيلوم��ية وذلك 

وتقدر . املذ�ورة إسنادها لسعوان املنتفع�ن باملنحة الكيلوم��ية 1976فيفري  12املدير العام املؤرخ �� 

 .  د.أ 8,122 ما يناهز 2012-2009خالل الف��ة  حق ��ذا العنوان دون وجهاملسندة  املبالغ
 

 1990نوفم��  10املؤرخ ��  1990لسنة  1855من امر عدد  12و 9و 7وخالفا للفصول 

ركة إسناد امتيازات  ،ة العموميةاملتعلق بضبط نظام تأج�� رسساء املنشآت ذات اغلبيّ 
ّ

تولت الش

 استعمالمن لّرئيس املدير العام ا تمك�ن 2011-2009خالل الف��ة  متعينّية للّرئيس املدير العام فقد 

بما  النات  عن ذلكوتم تقدير اس��الك ا�جم�� للوقود . عالوة ع�� السيارة الوظيفيةمص�حة  سيارة

  كما. ال��  4960ال يقل عن 
ّ
 تول

ّ
ارة �عنوان السيّ ركة إسناد الرئيس املدير العام حصص وقود ت الش
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�قيمة و  ال��  4380 بما قدرهآنف الذكر  8تجاوزت السقف املحّدد بالفصل وخدمات هاتفية الوظيفية 

20121TP5F-2010خالل الف��ة  ادينار  8767

(1)
P1T . 

ّ
 بانجاز تنّقالت الوقود املذ�ورةات كميّ  إسنادركة و�ّررت الش

إرجاع  وتجدر اشارة إ�� أّن الرئيس املدير العام لم يتوّل  .بناء ع�� أذون بمأمور�ة �� إطار مهام إدار�ة

ل عل��ا ال�ي تحصّ ة �عنوان ا�خدمات الهاتفيّ  دنان��  607مبلغ و ل�� من الوقود  4100سوى ما �عادل 

 . موجبدون 
 

II- استثمارات واملخزون واملمتل�ات  
 

تنفيذ استثمارات  أثرت ع�� أح�ام ال�يوالنقائص  اخالالتتّم الوقوف ع�� جملة من 

 امل��مجة والتّ 
ّ

 .حماية املمتل�ات�� ون و�� املخز وراءات صرف �� الش
 

  -أ
ّ
 صرّ استثمارات والت

ّ
 راءات   �  الش

    

 تحيي  استثمارات امل��مجة   -1
 

 لم تتجاوز حيث  2013-2009خالل الف��ة  امل��مجةن ععف �سبة إنجاز استثمارات تب�ّ 

أي بنسبة إنجاز �� حدود  )د.م 9,194(��مجة املستثمارات ا د من جملة .م 0,633 استثمارات املنجزة

 ااستثمارات امل��مجة نتيجة  ع�� تمو�ل �ّل  ��اقدر إ�� عدم  ذلككة الشرّ  وأرجعت .% 6,89
ّ
روف لظ

 . الّصعبة ال�ي تمّر ��ا ةاملاليّ 
    

ل تحّم  د إ��.أ 150نجاز مشروع إحداث محطة ملعا�جة مياه ابار ب�لفة إوقد أّدى عدم 

نجاز مشروع إ لم يتمكما  .د سنو�ا �عنوان عدم اقتصاد �� اس��الك املاء.أ 206ناهز �لفة تالشركة 

واملقدر %  40ا ا�حديدي ا�خار�� بنسبة وال�ي تآ�ل غالفه 1985�غي�� آلة ا�خلط املستغلة منذ سنة 

ومن شأن ذلك أن يؤدي إ�� إم�انية انفجار الة املذ�ورة �سبب تدفق كميات  .د.أ 200�لفته بحوا�� 

ر ا�خام
ّ
إعادة تأهيل اليات ا�خاصة باملولد  �مشرو� إنجاز ولم يتم أيضا   .هامة من سوائل السك

د إ�� ع�� التوا�� يؤدي أن  همن شأنهو ما و  .د.أ 500 جملية قدرها البخاري و�الفرن ب�لفة
ّ
�عطل املول

إنتاج السائل املج�� املستعمل �� مرحلة  إ�� عدمالتوقف ال�امل لدورة انتاج و  و�التا�� املذ�ور 

 .ة �حن الفرن �سبب توقف عمليّ  نقيةالتّ 
 

2-  
ّ

 يقات راءات �  سطار الصّ الش
 

ر ّس ة وخدمات نقل الاقتناء املواد اس��الكيّ ظر �� صفقات ن من خالل النّ تب�ّ 
ّ
وجود  ك

 .فقات وتنفيذها وختمهاات وإبرام الصّ قائص �� مستوى عبط ا�حاجيّ العديد من اخالالت والنّ 
                                                           

(1)
 .2012اخالالت املذ�ورة ع�� إثر تدخل التفقدية العامة للوزارة امل�لفة بالصناعة خالل سنة تم التوقف عن ارت�اب   
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 يقاتات وسبرام الصّ ضبط ا�حاجيّ  -2-1

 

 
ّ

 ركة بالنسبة لبعض الصّ لم تتوّل الش
ّ
لوحظ  فقد. ة الالزمةفقات عبط ا�حاجيات بالدق

�� اختالف  8/2012ائلة موعوع طلب العروض عدد ودا الّس صفقة اقتناء مادة الصّ  بخصوص

 كرّ �عقد الصفقة و � الكميات املدرجة
ّ

طن من  70فقة ع�� اقتناء روط حيث نّص عقد الصّ اس الش

 من كراسات 10الفصل  نّص و  % 20 ال تفوق  ف��ا بنسبة ة الز�ادةائلة مع إم�انيّ ودا الّس ة الصّ مادّ 

اقتصر ع�� "د بأّن املزّو  هذا اختالفو�ّررت الشركة . طن 176 تناهزات الشروط ع�� اقتناء كميّ 

بكراس الشروط  الواردةالكميات ب ال��ّودوأّدى عدم  ."طن من الصودا السائلة 70تمك�ن الشركة من 

 . من املبلغ اص�� للصفقة % 95 بلغتز�ادة ب أيطن من نفس املزود  140 الشركة حوا�� اقتناء إ��
 

ر ّس لم تتول الشركة عبط حاجيا��ا املتعلقة بخدمات نقل الو 
ّ
ابيض موعوع القسط  ك

 10ع�� توف�� كراسات الشروط  تنصّ  بالدقة الالزمة حيث 4/2011اول من طلب العروض عدد 

خالل املدة  اطن 250تأم�ن �سق يومي ال يقل عن ع��  عقد الصفقة ونّص شاحنات كحد أد�ى 

طن  700و 600لرفع ما ب�ن  يوميا شاحنة 20أّن ا�حاجيات الفعلية ال تقل عن  وقد تبّ�ن .التعاقدية

ر يوميا من ال
ّ
ر وساهم ذلك �� بلوغ فضاءات خزن ال. ابيض سك

ّ
ابيض مستو�ا��ا القصوى مّما  سك

ر حّد من النسق اليومي إلنتاج ال
ّ
 .2011ابيض بالنسبة لشهري أفر�ل وأكتو�ر  سك

 

          ��  من ذلك لم يتم. تحكم الشركة أحيانا �� آجال إبرام �عض الصفقات عدمن وتب�ّ 

 �عد  اطن 175إبرام عقد صفقة بالتفاوض املباشر القتناء  2010سنة 
ّ
من مادة الصودا الّسائلة إال

عن ذلك انخفاض مستوى مخزون  ونت . يوما من تار�خ ا�حصول ع�� ترخيص سلطة اشراف 78

طن مقابل مخزون سالمة مستوجب ��  0,618إ�� حدود  2010مادة الصودا الّسائلة �� مو�� ماي 

إ�� اقتناء م عقد الصفقة لتفادي انقطاع املخزون وقبل إبرااعطرت الشركة و . اطن 25 مستوى 

 .السائلة ع�� حساب الصفقة املذ�ورةالصودا من مادة  اطن 13وخالص نحو 
 

مليون كيس امل��مة �� إطار طلب  2,5الصفقة املتعلقة باقتناء  تبّ�ن بخصوص كما

ة انقضاء مدة صلوحيّ أّيام من  4أّن إعالم املزّود بإسناد الصفقة �عد  3/2011العروض عدد 

ذلك قد أّدى إ�� تحّمل الشركة عالوة ع�� أّن و . عن إمضاء عقد الصفقةإ�� امتناعه أدى العرض 

د �عنوان الفارق ب�ن مبلغ الصفقة ال�ي لم يتم إبرامها ع�� حساب طلب .أ 180ل�لفة إعافية ناهزت 

من ّن فإ ،6/2011العروض املذ�ور ومبلغ الصفقة امل��مة �� الغرض �� إطار طلب العروض عدد 

ر توقف عمليات تكييس ال ينجم عنهأن انقطاع مخزون اكياس أن ش
ّ
  .ابيض سك
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الشروط  اتلوحظ عدم تقيد الشركة ببنود كراسو�خصوص إجراءات إبرام الصفقات، 

 12/2011الوط�ي عدد  الوحيد �� إطار طلب العروضللعارض ع�� سبيل املثال سمحت حيث 

ل�خاصيات  عرعهباعتبار عدم استجابة نجاز التحاليل الفنية إإعادة ب املتعلق باقتناء ا�حجر ال�ل�ىيّ 

ت. ةالفنية املنصوص عل��ا بكراسات الشروط املذ�ور 
ّ
عرض وإبرام الهذا قبول  الحقاالشركة  وتول

شهادة فنية ثانية تثبت مطابقة  �عد تقديمهد .أ 203,632جم�� قدره بمبلغ  صاحبهمع  صفقةال

 .  عرعه للمواصفات الفنية
 

 يقات وختمهاتحيي  الصّ  -2-2

 

من  اطن 175بالتفاوض املباشر املتعلقة باقتناء امل��مة لم تتوّل الشركة بخصوص الصفقة 

ل�خصائص  املقتناةادة املة للتثّبت من مدى مطابقة إجراء التحاليل املخ��يّ  مادة الصودا الّسائلة

ة واكتفت باعتماد نتائ  التحاليل املخ��يّ  من عقد الصفقة 8وذلك خالفا للفصل  الفنية املطلو�ة

  تلكم��ا لتحاليل املذ�ورة وخاصة انجاز إومن شأن عدم . ال�ي قّدمها املزود
ّ
ز املتعلقة بنسبة ترك

ي إ�� تصفية املبالغ املستوجب خالصها أن يؤدّ  وال�ي تّم ع�� أساسهاإيدروكسيد الصوديوم املعتمدة 

ت. ة إ�� املزوددفع مبالغ مالية غ�� مستحّق 
ّ
حاليل املذ�ورة ابتداء من سنة نجاز التّ إالشركة  وقد تول

 ع�� إثر  2014
ّ
املبلغ املستوجب باعتماد التحاليل املنجزة  الفارق ب�ن أّن  إثر ذلك تب�نو  الدائرة لتدخ

 
ّ

 د.أ 4 نحور بيقّد د املزّو  ال�ي قّدمهاحاليل نتائ  التّ املبلغ املحتسب ع�� أساس و ركة من قبل الش

 .2/2014 ع�� حساب الصفقة امل��مة �� إطار طلب العروض عدد نجازهاإبخصوص أرعع طلبّيات تم 
 

لم يتعّد  12/2011طلب العروض عدد موعوع  و�خصوص صفقة اقتناء ا�حجر ال�ل�ىيّ 

جو�لية  30�� اليوم خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن  اطن 19صاحب الصفقة �سق ال��و�د الذي أّمنه 

من  9�� اليوم حسب الفصل  اطن 30 مستوى مقابل �سق مستوجب ��  2012نوفم��  27و 2011

إ�� نصف مخزون  2012أفر�ل  شهر  املخزون خالل مستوى  تراجعوأّدى ذلك إ�� . الصفقة عقد

ليوم  ومن شأن انقطاع مخزون ا�حجر ال�ل�ىيّ . العقدنفس من  7طبقا للفصل  املطلوبالمة الّس 

ر عشرة أيام �� تكر�ر ال�ب �� تأخ�� واحد أن يتسبّ 
ّ
ة �� �لفة ا�خام باإلعافة إ�� نفقات إعافيّ  سك

 . وذلك حسب ما أفادت به الشركة انتاج
 

 ى وأدّ 
ّ
ف موعوع طلب العروض عدد عدم عبط آجال تنفيذ صفقة اقتناء أكياس الل

 كرّ ب سواء 2/2010
ّ

  111خالفا ملقتضيات الفصل الصفقة عقد أو �روط اسات الش
ّ
م من امر املنظ

إ�� امتناع  خالفا للفصل الرا�ع من العقد ة وكذلك عدم عبط برنام  للتسليمفقات العموميّ للصّ 

مليون  1,8 كمية �عاقدية �� حدود كيس من جملة مليون  0,88 ما يناهزد عن �سليم الشركة املزّو 

 و�ارتفاع أسعار املواد اولية بالنسبة 2010مو�� سنة  ��كيس م��را ذلك بان��اء املدة التعاقدية 
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لد .أ 117 �لفة مالية إعافية �ساوي تحملت الشركة ونتيجة لذلك، . 2011لسنة 
ّ
الفارق ب�ن  تمث

االستشارة عدد وأثما��ا بالذكر  سالف 2/2010طلب العروض عدد بات غ�� املسددة الطلبيّ  أثمان

تم التش�ي "الشركة أنه  وجاء �� ردّ . 6/2011والصفقة امل��مة �� إطار طلب العروض عدد  03/2011

ال�ي تم اقتناء ��ا  واسعار ل الفوارق ب�ن السعر املتعامل به معه مطالبته بتحّم و ...باملزود املذ�ور 

 ".جانب املطالبة �غرامات التأخ�� إ��الحقا 
 

قتاخرى �عض اخالالت  تولوحظ
ّ
  ،من ذلك. بمراجعة أثمان �عض الصفقات �عل

ّ
ت تول

ر التمديد �� آجال صفقة نقل ال عندالشركة 
ّ
الز�ادة  3/2012ا�خام موعوع طلب العروض عدد  سك

لعقد اص�� للصفقة لللصفقة وذلك خالفا  2بمقت�ىى امل�حق عدد  % 65�� اثمان بنسبة ناهزت 

 وأّدى ذلك إ�� تحميل الديوان أعباء إعافية. اثمان ثابتة وغ�� قابلة للمراجعة الذي نّص ع�� أّن 

 .د.أ 79ناهزت 
 

بالتفاوض املباشر الصفقة  الثمن بخصوص مراجعةطرق و شروط  عدم تحديد أّدىكما 

من مادة الصودا الّسائلة وذلك خالفا  اطن 175املتعلقة باقتناء و  2010جو�لية  15امل��مة بتار�خ 

من امر املنظم للصفقات العمومية إ�� قبول طلب املزود ال��فيع �� ثمن  43الفصل ملقتضيات 

وذلك لتفادي انقطاع  2011جانفي  غّرة بمقت�ىى م�حق للصفقة بداية من%  42الصفقة بحوا�� 

املتعلق بالز�ادة �� اثمان ع�� الرأي �حق كذلك امللم يتم عرض مشروع عقد الصفقة و و . املخزون

 .من امر املنظم للصفقات العمومية 85املسبق ل�جنة الصفقات وذلك خالفا ملقتضيات الفصل 
 

من امر املنظم للصفقات  121فقات، نّص الفصل و�خصوص ا�ختم ال��ائي للصّ 

 
ّ
ع�� �جنة الصفقات ذات  ��ائي يتم عرعه يجب أن يتم �� شأن �ل صفقة ختم" ه العمومية ع�� أن

 أّن ". للطلبات موعوع الصفقة أقـصاه �سعون يوما ابتداء من تار�خ القبول ال��ائي النظر �� أجل
ّ
إال

نجاز القبول ال��ائي وإعداد ملف ا�ختم ال��ائي ، إ2014الشركة لم تتول إ�� غاية مو�� جوان 

     بتار�خت�ن ع�� التوا�� بالتفاوض املباشر للصفقت�ن املتعلقت�ن باقتناء مادة الصودا السائلة امل��م

وكذلك �ان الشأن  2012مارس  15بتار�خ  8/2012�� إطار طلب العروض عدد و 2010جو�لية  15

ر بخدمات نقل ال صفقات املتعلقةلل بالنسبة
ّ
ر ابيض وال سك

ّ
ا�خام واملواد املختلفة امل��مة خالل  سك

 .3/2012و 2/2012و 4/2011و 6/2010موعوع طلبات العروض عدد  2012-2010الف��ة 
 

3-  
ّ

 يقاتراءات خارج سطار الصّ الش
 

تولت الشركة تجزئة  ،من امر املنظم للصفقات العمومية 8الفصل  ألح�امخالفا 

 املنجزة اقتناءات ا�جملية قيمة حيث بلغت 2009الشراءات من مادة الصودا السائلة خالل سنة 

مجلس  �ى إلبرام صفقة الذي عبطهالسقف اد وتّم بذلك تجاوز  .د.أ 106حوا��  استشارت�ن �� إطار 
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املنافسة  تفعيل أن يفوت ع�� الشركة التصّرف ع�� هذا النحوومن شأن . د.أ 100ادارة �� حدود 

 . وعمان املنافسة الن���ة والشفافية ا�حصول ع�� أفضل اثمانو 
 

تفعيل املنافسة عند تنفيذ العديد من الّنفقات  2012-2009كما لم يتم خالل الف��ة 

ت الشركةحيث 
ّ
نجاز إل  و أصيانة املولد الكهر�ائي ل و أقتناء سيارة وظيفية الاستشارة مزود وحيد  تول

 .س��الكيةواد ا ععض املقطع غيار ومعدات و  اقتناءأو أشغال العزل ا�حراري و�عبئة غاز اك�ج�ن 

  ومن شأن عدم توسعة دائرة استشارة
ّ
رت الشركة و�رّ . ��ا من ا�حصول ع�� أفضل اثمانأن ال يمك

 . عدد املزودين املختص�ن �� �عض املجاالت �� بالنقصذلك 
 

  -ب
ّ
   �  املخزون صرّ الت

 

 9فصل من قطع الغيار واملواد اس��الكية موزعة ع��  9500تتو�� الشركة خزن حوا�� 

ر خزن ال �تمو . 2012د �� مو�� .م 7,4 بلغتأصناف بقيمة جملية 
ّ
ا�خام بثالثة مخازن ببن�رت  سك

 2000طاقة استيعابه  تبلغبباجة �ائن  �مخزن و ألف طن  2,8بحوا�� ا�جملية تقدر طاقة استيعا��ا 

ن و . طن
ّ
الوقوف ع�� �عض النقائص املتعلقة  منمخزون املواد املذ�ورة  �� النظر �� التصرفمك

ر باستالم البجرد قطع الغيار واملواد اس��الكية وكذلك 
ّ
 .ا�خام سك

 

                              املؤرخ �� 1996لسنة  112من القانون عدد  17خالفا ملقتضيات الفصل 

�افة م�ّونات محزون جرد لم تتول الشركة  ،املتعلق بنظام املحاسبة للمؤسساتو  1996د�سم��  30

اقتصرت عمليات ا�جرد ال�ي تّم القيام و . 2010و 2009قطع الغيار واملواد اس��الكية �عنوان سن�ي 

��  د.م 1,5و 2009�� سنة  د.م 1,7بحوا��  ��ا ع�� مواد الفحم ا�حجري وا�حجر ال�ل�ىي والفيول 

واملقدرة  2011�عنوان سنة  6إ��  1املواد اس��الكية ا�خصوصية واصناف من وكذلك  2010سنة 

كما  .د.م 6,7بحوا�� ا واملقدرة قيم�� 7والصنف  3إ��  1عالوة ع�� اصناف من  د.م 7,1بحوا��  اقيم��

 ��  2013لم تتول الشركة استكمال عمليات ا�جرد �عنوان سنة 
ّ
 .2014شهر أوت إال

 

اخطاء املتعلقة بإدراج نتائ  ا�جرد جملة من  2011�عنوان سنة  ا�جرد شهدت عملياتو 

 1600فصال من جملة  332تت�ون من عينة ل بالنسبةلوحظ  فقد. بتطبيقة التصرف �� املخزون

أخطاء ��  �سرب املتعلق بقطع غيار املعدات الكهر�ائية ومعدات التعديل فصل من الصنف الثالث

 ظهور  وأّدى ذلك إ��. فصال من العينة املذ�ورة 226 بخصوص املتعلقة بنتائ  ا�جرد البياناتإدراج 

املخزون قيمة و  الدائرة من طرف الذي تّم احتسابه املخزون املاديقيمة ب�ن  د.أ 82بقيمة  فوارق 

 .النظري 
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ر ال مخزونيتعلق ب فيماو 
ّ
 ا�خام،  سك

ّ
 كمياتالل�افة  الشركة د من استالميقت�ىي التأك

مة إل��ا
ّ
بدليل اجراءات وترك�� آالت لوزن الشاحنات بما ورد ال��ام  عرورةمن طرف الديوان  املسل

متا�عة إجراءات  إح�امعالوة ع��  �� مستوى مخازن الشركة ببن�رت و�اجة عند الدخول وا�خروج

ر الو�سليم استالم 
ّ
 . ةا�خام باملخازن املذ�ور  سك

ّ
 أن

ّ
�عض النقائص �� هذا املجال وجود ه لوحظ إال

ر فوارق سلبية ب�ن كميات ال ��جيلأّدت إ�� 
ّ
تم  ال�ي تم تفريغها بميناء بن�رت وتلك ال�يا�خام  سك

 اطن 637و اطن 853ع�� التوا��  بلغت 2013و 2012و 2011بباجة بالنسبة لسنوات باملصنع استالمها 

 .  د.م 2 ناهزتبقيمة جملية  اطن 613و
 

 املقاولةبيانات  ملقار�ات الضرور�ة ب�نانجاز إ تتول الشركة خالفا لدليل اجراءاتولم 

ر امل�لفة بتفريغ ال
ّ
�ل  ع��الكميات املنقولة ب املتعلقةو  من البواخر والبيانات ا�خاصة ��ا ا�خام سك

الكميات املقار�ات ب�ن ب ولم تتول أيضا القيام .مخازن الشركة ببن�رت و�اجةإ�� امليناء  منشاحنة 

  وقد تبّ�ن .بن�رت والكميات املستلمة باملصنع بباجةبالشركة ال�ي يتم نقلها من مخازن 
ّ
ه لم يتم أن

 عدمإ�� نظرا  مخازن بن�رتبال�ي يتم استالمها وتلك ال�ي يتم �سليمها  الكميات ب�ن املقار�ات إنجاز 

 املخازن  ��ذهترك�� آلة لوزن الشاحنات 
ّ
و�ّررت الشركة ذلك �عدم ال��خيص  .2014أفر�ل  3بتار�خ  إال

 .لها من قبل ديوان البحر�ة التجار�ة واملوا�ئ ب��ك�� آلة الوزن املذ�ورة بامليناء
 

ر كما تبّ�ن أّن املسؤول عن مخازن ال
ّ
ا�خام ببن�رت يتو�� ا�جمع ب�ن وظائف متنافرة  سك

ر تتمثل �� استالم وخزن و�سليم ال
ّ
 هذه رقابة ع�� وذلك �� غيابتا�عة املا�خام ومسك جداول  سك

حدوث تجاوزات �� مستوى عمليات استالم و�سليم  ال يحول دون ومن شأن ذلك أن . العمليات

ر ال
ّ
 . ا�خام سك

 

أذون خروج الشاحنات من أحيانا بن�خ من  احتفاظ 2013و 2012خالل سن�ي لم يتم و 

ر لوحظ عدم تضمن دف�� أذون خروج ال فقد .امللغاة سذون لبالن�خ اصلية أو  مخازن بن�رت
ّ
 سك

 خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن اإذن 58ستة أذون عالوة ع�� إلغاء  2013فيفري  شهر ا�خام املتعلق �

  ومن شأن التصّرف ع�� هذا النحو . اصلية دون احتفاظ بالن�خ 2012 فيفري وماي
ّ
ن أن ال يمك

 .استالم �افة الكميات ال�ي تم نقلها من مخازن بن�رت إ�� املصنع بباجةمن الشركة من التأكد 
 

 ةالمة املهحيّ والّس املمتل�ات  حماية -ج
 

 112من القانون عدد  17فصل لل طبقاسنو�ا  هاتقت�ىي حماية املمتل�ات عرورة جرد

 أّن الشركة لم . آنف الذكر 1996لسنة 
ّ
 2010و 2009خالل سنوات الثابتة  هاجرد أصول تتول إال

ن منوهو ما  ،2012و
ّ
 ا ال يمك

ّ
عمليات ا�جرد  ولم �شمل. د من وجود �افة عناصر اصول الثابتةلتأك

قيم��ا  ال تتعدسوى أثاث ومعدات امل�اتب واملعدات اعالمية وقطع الغيار ا�خصوصية وال�ي املنجزة 

 . 2011و 2008سن�ي من مجموع قيمة اصول الثابتة للشركة خالل %  4
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 أّن  .معا�جة اش�اليات العقار�ةعرورة أيضا حماية املمتل�ات  تقت�ىيو 
ّ
لم الشركة  إال

ن
ّ
قطعة ارض موعوع الرسم العقاري عدد من إدراج عقد شراء  2014إ�� غاية مو�� جوان  تتمك

مصادقة  ا�حصول ع�� �سبب عدم لفائد��ا بال�جل العقاري  1968د�سم��  28مؤرخ ��  13278

ن من اس��جاع من�ل وظيفي �ائن ع�� قطعة  .وزارة أمالك الدولة والشؤون العقار�ة
ّ
كما لم تتمك

 إثبات �سبب عدم التوّصل إ�� 2005-2003ارض املذ�ورة تم إسناده إ�� عون بالشركة خالل الف��ة 

  .�� امللكية أصل انجرار 
 

آر  70هكتار و 1لقطعة أرض مساح��ا عدم �سو�ة الشركة لوععي��ا العقار�ة أّدت كما 

ع�� ملك الدولة ا�خاص إ�� عدم التمكن من وعع حد  15872موعوع الرسم العقاري عدد 

ه ع�� جزء من قطعة س تم إ�شاقابل للتفكيك ملحل  1992منذ سنة الشركة  أعوانأحد  الستغالل

 .   ارض املذ�ورة
 

بخصوص مب�ى ع�� ملكها �ائن  2014م تتمكن الشركة إ�� مو�� جوان ل ومن جهة أخرى،

1TP6Fبتو�س العاصمة تم �سويغه لفائدة املجمع الكيميائي التو��ىي

(1)
P1T  معينات كراءمن استخالص         

املاء والكهر�اء وا�حراسة  ونفقات 2014ماي  31إ��  2011جوان  غّرة بخصوص الف��ة من) د.أ 45(

حرص الشركة ع�� و�رجع ذلك إ�� عدم . 2014ماي  31إ�� 2008جوان  غّرة للف��ة من) د.أ 63(

موعوع الكراء �عّدادات للماء  املب�ىاملطالبة باملستحقات قبل ان��اء املدة التعاقدية وإ�� عدم إفراد 

من قبل وزارة الصناعة بصفة غ��  خاصة به وكذلك إ�� مواصلة استغالل هذا املب�ى والكهر�اء

 . التعاقدية للكراءد ان��اء املدة قانونية �ع
 

 . املحتملة عرارا و��دف تأم�ن املعّدات إ�� عمان ا�حصول ع�� �عو�ضات عند حدوث 
ّ
إال

 
ّ
 تاملتعلق ب عقد التأم�ن لبنوده وخالفا أن

ّ
إعالم  لم تتول الشركة 2010-2008ات للف��ة ب املعّد عط

إ��  �اعدم تمك�ّ  أّدى إ��مّما نجازها خالل الف��ة املذ�ورة إشركة التأم�ن �عمليات الصيانة امل��م  

جهاز ب لسعرار ال�ي حصلتد .أ 31 بقيمةمن ا�حصول ع�� �عو�ضات  2014غاية مو�� جوان 

ا�حكم استئناف علما أّن الشركة تولت  ،2008جوان  14املقتصد �� حرارة املولد البخاري بتار�خ 

  .املذ�ورةد شركة التأم�ن ع�� هذا الشأن ابتدائي الذي صدر عدها �عد رفعها دعوى 
 

 
ّ
اعرار املباشرة  مقابل د.أ 53 تناهز ن الشركة من ا�حصول ع�� �عو�ضاتكما لم تتمك

نتيجة تقييم وذلك  2007د�سم��  16ا�حادث الذي �عرض له املولد البخاري بتار�خ  الناجمة عن

1TP7F��دف التأم�ن دون قيمته الفعلية البخاري املذ�ور  املولد

(2)
P1T. 

                                                           
 .وتم وعع الطابق�ن آنفي الذكر بموافقة الشركة ع�� ذمة وزارة الصناعة إليواء ارشيف ا�خاص ��ا 2008د�سم��  22بتار�خ تم إبرام عقد الكراء   (1)
�� ح�ن أّن قيم��ا  2007د سنة .م 4من قبل الشركة لتقييم ممتل�ا��ا ��دف التأم�ن تقييم محطة الطاقة ا�حرار�ة بنحو تو�� خب�� التأم�ن امل�لف   (2)

امل�لف من قبل شركة التأم�ن لتقييم اعرار ع�� إثر ا�حادث الذي �عرض له املولد البخاري  الفعلية خالل نفس السنة تقدر حسب تقر�ر خب�� التأم�ن

 .د.م 16,730بحوا�� 
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ّ
 المة باملصنع عرورة التقيّ ب عمان الّس و�تطل

ّ
�اتيب ا�جاري ��ا العمل �� املجال د بال�

عمن املؤسسات ا�خطرة من الصنف  الشركة تّم ترتيب ول�ن. نجاز استثمارات الالزمة �� الغرضإو 

1TP8Fالثا�ي

(1)
P1T ه

ّ
ب�لفة ال تقل  2005دراسة أخطار منذ سنة رغم إعداد  لهامخطط طوارئ  يتم عبط مل فإن

أكتو�ر  9املؤرخ ��  2006لسنة  2687من امر عدد  2وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  د.أ 27عن 

هذه ومن شأن . املتعلق بإجراءات فتح املؤسسات ا�خطرة أو املخلة بال�حة أو املز�جةو  2006

ن الشتأن ال  الوععية
ّ
ركة من إح�ام السيطرة ع�� ا�حوادث إبان وقوعها وا�حد من آثارها مك

  .وا�ع�اسا��ا ع�� ا�خاص واملمتل�ات واملحيط
 

 املذ�ورة راسةبالّد  عل��ا اقتناء جملة من معدات السالمة املنصوص ةكالشر  تتوّل  لم كما

عدم خان عالوة ع�� الّد عمود إطفاء إعا�� وكذلك مروحة إلزالة  11و ة إطفاءحنفيّ  41ع�� غرار 

 . ترك�� نظام إنذار وتنبيه خاص باملصنع
 

 
ّ
 وتول

ّ
مان اجتما�� إلنجاز ندوق الوط�ي للضّ إبرام عقد مع الصّ  2000سنة �� ركة ت الش

 أّن . د.أ 142ة ب�لفة ناهزت المة املهنيّ ة والّس مشروع تحس�ن ظروف ال�ّح 
ّ
املنجزة  ستثماراتا  إال

 د.أ 15,5 مبلغ إرجاع إ��الشركة عطرار إ إ�� ذلك أّدىقد و . د.أ 50حوا��  عّد تت�ذا ا�خصوص لم �

ببقية  ندوق املذ�ور عالوة ع�� حرما��ا من انتفاعلصّ إ�� ا منحة�عنوان د .أ 4,4قرض و�عنوان 

 . د.أ 25بحوا��  مو�ل املقدر التّ 
 

 المة آنفة الذكر �� ارتفاع الّس بقائص املتعلقة وساهمت مختلف النّ 
ّ

غل عدد حوادث الش

ف عدد أيام  وارتفعت بالتا�� 2012سنة ��  احادث 66إ��  2008سنة ��  احادث 39بالشركة من 
ّ
التوق

تجدر اشارة إ�� أن عدد و . 2012سنة ��  ايوم 742إ��  2008سنة ��  ايوم 450من  عن العمل

مرتفعا  �عّد  احادث 111الذي بلغ  2009حوادث الشغل بالنسبة ل�ل ألف عامل بالشركة خالل 

حسب إحصائيات الصندوق خالل نفس السنة  احادث 29 يتجاوز  لممقارنة باملعدل الوط�ي الذي 

 .بالشركة أّدت إ�� توقف انتاجم��ا  احادث 59حوا��  أّن  علما. الوط�ي للتأم�ن عن املرض
 

III-  ر ا�خام تكر�ر
ّ
  السك

ّ
 واملحافظة ع�� البيئةاقة واقتصاد �  الط

 

 
ّ
ر ب تحس�ن املؤشرات املتعلقة بإنتاج اليتطل

ّ
ابيض واس��الك املواد ا�خصوصية  سك

ع��  ا�حرصكما �ستد�� طبيعة �شاط الشركة عرورة . بالشركة عرورة تدعيم �شاط التكر�ر

                                                           
(1)

املتعلق بضبط قائمة املؤسسات ا�خطرة أو املخلة بال�حة  2005نوفم��  15قرار وز�ر الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة املؤرخ ��   

 .أو املز�جة 
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ه تّم الوقوف ع�� العديد من النقائص �� . ترشيد اس��الك �� الطاقة واملحافظة ع�� البيئة
ّ
 أن

ّ
إال

 .املجاالتهذه 
 

   -أ
ّ
 كر�ر �شاط الت

 

ن الشركة من إح�ام
ّ
ر ا�خام  لم تتمك

ّ
حيث لوحظ وال��وض بنجاع��ا دورة تكر�ر السك

ر ابيض من تراجع املعّد 
ّ
 اطن 683و اطن 646إ��  2010سنة ��  أطنان 703ل اليومي إلنتاج السك

كمّيات السكر ابيض خالل  إنتاجوتطلب . 2013و 2012و 2011سنوات  ع�� التوا�� �� اطن 689و

 أيام 4و أيام 5يوما و 17ع�� التوا��  بلغتنجاز أيام عمل إعافّية إ 2013و 2012و 2011سنوات 

وقد نجم  .طن 700 �ساوي �سق إنتاج يومي عادي أساس ع��  ةمقارنة �عدد أيام العمل املستوجب

لة �� الفحم ل الشركة ل�لفة إعافية �عنوان اس��الك املواد ا�خصتحّم  عن ذلك
ّ
وصية املتمث

قص �� نجاعة دورة ر النّ و�فّس  .)د.أ 179(والفيول واملاء ) د.أ 231(وا�حجر ال�ل�ىّي ) د.أ 668(ا�حجري 

ر ا�خام
ّ
  ةللمعاي�� الفنيّ  املستورد التكر�ر �عدم مطابقة نوعية السك

ّ
قة بنسب الل

ّ
 ون والنشاءاملتعل

ر ا�خام أو صفقات املنصوص عل��ا بكراس شروط 
ّ
التوقف ال�امل أو ا�جزئي لعملية باقتناء السك

  كما بّررت. انتاج نتيجة اعطاب امل�جلة �� مستوى �عض التجه��ات ا�حيو�ة باملصنع
ّ

ركة الش

ر ابيض بصفة منتظمةالّد  تو���عدم أيضا  ذلك
ّ
  يوان رفع السك

ّ
 .  ركةمن مخازن الش

 

ر ّس مطابقة ال -1
ّ
 ا�خام وابيض للمعاي�� املعتمدة ك

 

 
ّ
ر ّس ات الفنية ملادة الم �� نجاعة دورة انتاج معرفة ا�خاصيّ �ستوجب التحك

ّ
ا�خام ع��  ك

و " مستو�اتغرار 
ّ
 "و" ن الل

ّ
��دف اتخاذ " املخفف"و" مادالرّ "و" طو�ة الرّ "و "درجة استقطاب"و" شاءالن

من ال�لفة اعافية الس��الك  خالل مراحل انتاج ل�حّد �� شأ��ا ة املستوجبة عديليّ اجراءات التّ 

ر املواد ا�خصوصية وا�حصول ع�� 
ّ
 . أبيض مطابق للمواصفات التو�سّية سك

ّ
�عمل الشركة لم  أّن  إال

ر  ا�حصول منذ بداية العمل بمناولة ع��
ّ
ر ع�� التحاليل املتعلقة بال تكر�ر السك

ّ
ا�خام املنجزة من  سك

  �� الغرض ةلدى مخابر معتمدة نظرا لغياب اتفاقيّ  املزوّد ا�خار��قبل الديوان و 
ّ

ركة ب�ن الش

 . يوانوالّد 
 

قة بنسب وساهم
ّ
  �يعدم حصول الشركة ع�� نتائ  التحاليل املتعل

ّ
 و شاء الن

ّ
ل ون �� تحّم الل

والفيول ة من ا�حجر ال�ل�ىي والفحم ا�حجري �لفة إعافية جملية �عنوان اس��الك املواد ا�خصوصيّ 

املنصوص  ل�حّد " اللون "و" النشاء" �يد �سبب تجاوز �سب.أ 91حوا��  2011الثقيل بلغت خالل سنة 

ر عليه بكراسات شروط اقتناء ال
ّ
  وقد دأبت. ا�خام سك

ّ
د ��ذا ركة ع�� توظيف خطايا ع�� املزّو الش

 .خالل الف��ة ال�ي سبقت بداية العمل باملناولة الشأن
 



1078 
 

 
 

لها ا�حصول ع�� �عو�ضات عند تور�د  تضمن رام اتفاقية �� الغرضوتد�� الشركة إ�� إب

ر الديوان ل
ّ
نّص ع�� توظيف ال�ي ت شروطالخام غ�� مطابق للمعاي�� املنصوص عل��ا بكّراس  سك

 .املعتمدة �� الغرضيوان �خطايا ع�� املزّود �� حالة عدم اح��ام املعاي�� الّد 
 

ب
ّ
خ��ّية املحافظة ع�� ال�ّحة العاّمة للمس��لك إنجاز العديد من التحاليل امل وتتطل

ر التو�سّية ملاّدة ال املنصوص عل��ا باملواصفة
ّ
ع�� غرار التحاليل  56.01 عدد ابيض سك

قة باملواد ا�حديدّية وععض التحاليل البك�� 
ّ
  .ولوجّيةيالف��يوكيميائّية املتعل

ّ
منذ  أّن الشركة لم تتوّل  إال

رت ذلك بتوقفها عن بيع برّ قد و . حاليل املذ�ورةإنجاز التّ ، 2014إ�� مو�� جوان و  2009سبتم�� 

ر ال
ّ
املنجزة من قبل  املذ�ورة �لفة التحاليل علما أّن  ،ابيض فضال عن وععي��ا املالية ا�حرجة سك

 . د.أ 2لم تتجاوز  2009قبل سبتم�� الشركة 
 

من شأنه أن آلة ا�خلط  ع�� غرار ا�حديديةاملعّدات  �عضوتجدر اشارة إ�� أّن ِقدم 

ر كمّيات ال إ��دأ يؤدي إ�� إم�انية �سّرب �عض الصّ 
ّ
ابيض املنت  وذلك رغم ترك�� قطع من  سك

ر �� حالة اختالطها مع ال إ�حب قطع ا�حديد والصدلاملغناطيس 
ّ
 .ابيض سك

 

ر فعة من ال�ّل دويستوجب تحديد 
ّ
ات من ا�حرفاء رد �� شأ��ا �شكيّ تابيض ال�ي  سك

نصيص ع�� تار�خ عرورة التّ  2009و 2008خالل سن�ي ش�اية  28ع�� سبيل املثال بلغت وال�ي 

ر ة ع�� أكياس الوساعة الصنع وآجال ان��اء الصلوحيّ 
ّ
ابيض كما جاء باملواصفة التو�سّية عدد  سك

 . املتعلقة بوعع العالمات وعرض السلع الغذائية 15.23
ّ
 إال

ّ
رغم  ��ذا اجراءركة لم تل��م  أّن الش

اآللة ب الالحقةو�رجع ذلك إ�� �عّدد اعطاب . ا�حرفاءالغرض من قبل  إل��ا ��املوجهة  �عدد املطالب

يا عن العمل منذ مو�� 
ّ
فها �ل

ّ
نظام بهذه الة  تجه�� و�ّررت الشركة ذلك �عدم . 2010الطا�عة وتوق

ر حماية من غبار ال
ّ
��ذه كييس والذي يتسّبب �� اهتالك ا�ح�� عملّية التّ  امل��اكم جراءابيض  سك

 .الة
 

2-  
ّ
 ة باملصحعجه��ات ا�حيو�ّ اعطاب �  مستوى �عض الت

 

�� مستوى �عض التجه��ات ا�حيوّ�ة  2013و 2012لوحظ �عّدد اعطاب خالل سن�ي 

ة خالل مختلف مراحل انتاج وهو ما ساهم �� تراجع �سق انتاج أو توقفه 
ّ
�� �عض  تمامااملستغل

 . ا�حاالت
 

  �ّجل ،ددو�� هذا الصّ 
ّ
ساعة  12 بلغتة جملية ملّد  2012ف دورة انتاج خالل سنة توق

ة  �سبب
ّ
ر ابيض نتيجة لسعطاب ال�ي شملت �عض التجه��ات املستغل

ّ
امتالء جميع مخازن السك

ر ابيض
ّ
د �سبب تواصل اس��الك .أ 7 ناهزت�لفة ى ذلك إ�� تحّمل وأدّ . خالل مرحلة تكييس الّسك
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كما أّدى التأخ�� �� إصالح إحدى آل�ي . �عض املواد ا�خصوصّية لضمان استمرارّ�ة عمل املصنع

�سبب  2012إ�� أوت  2011خالل الف��ة من سبتم��  يوم عمل 207ملدة الوزن ال�ي بقيت معطبة 

 
ّ
ر قطع الغيار الضرورّ�ة إ�� افراط �� استغالل آلة الوزن اخرى وتواتر اعطاب ��ا خالل عدم توف

ف هذه  ونت  عن ذلك. نفس الف��ة
ّ
 8ملدة  2011 د�سم�� 5إ��  3عن العمل خالل الف��ة من  الةتوق

ر ابيض خالل الف��ة املذ�ورة حيث  وقد ساهم ذلك �� .ساعات
ّ
تراجع انخفاض انتاج اليومي للسك

 .  �عنوان نفس الّسنة اطن 646 �ساوي مقابل معّدل إنتاج يومي  اطن 603و 500إ�� مستوى تراوح ب�ن 
 

دات احتياطية للطاقة منذ سنة ن عدم وظيفية املو وتب�ّ 
ّ
أن يؤدي  ومن شأن ذلك. 2003ل

 
ّ
د الكهر�ائي اللذين إ�� التوقف الفوري والك�

ّ
د البخاري أو املول

ّ
ب املول

ّ
� لعملية انتاج عند �عط

نان من توليد الطاقة ا�حرارّ�ة والكهر�ائّية الضرورّ�ة لتشغيل مختلف االت والتجه��ات
ّ
وقد . يمك

د البخاري �سبب عدم من أجزاء  إ��املاء  بتواتر �سرّ  أّدى
ّ
جهاز املقتصد �� الطاقة ا�خاص باملول

��  ساعة 25 التوقف ال�امل لدورة انتاج مدةإ��  شأنهذا النجاعة عمليات الصيانة املنجزة �� 

من عدد ساعات %  87و%  65وهو ما يمثل ع�� التوا��  ،2013�� سنة ساعة  22و 2011سنة 

 . لتوقف الك�� وا�ي لعملية انتاجا
 

أن إ�� أّن الشركوتجدر ا 
ّ

نجاز مشروع تأهيل املقتصد �� إة لم �ستكمل شارة �� هذا الش

 و  2009وامل��م  منذ سنة  الطاقة
ّ
��ا من تفادي التسّر�ات املائية واقتصاد �� اس��الك الذي يمك

د الكهر�ائي من الصدمات ا�حرارّ�ة حيث 
ّ
 2013و 2011خالل سن�ي  اقتصرتالطاقة وحماية املول

 . د.أ 279 بقيمة ��اتمت برمج اجزء 150�جهاز املقتصد من مجموع  اجزء 80اقتناء سوى ع�� 
 

د الكهر�ائي إ��
ّ
�عنوان  2013-2011خالل الف��ة �لفة إعافية  لتحّم  كما أّدى �عطب املول

د �سبب اعطرار إ�� إعادة �شغيل املولد البخاري ع�� إثر التوقف .أ 78اس��الك الفيول ناهزت 

 . ال�امل لعملية انتاج
 

د الكهر�ائي إ�� عدم التمكن من استخراج 
ّ
د البخاري أو املول

ّ
ف فجئي للمول

ّ
و�ؤدي �ّل توق

ر ابيض حسب تقديرات الشركة 100نحو 
ّ
ر و . طن من السك

ّ
�لغت الكمّيات غ�� املستخرجة من السك

 .  طن 700طن و 700طن و 2100ع�� التوا��  2013و 2012و 2011خالل سنوات ابيض 
 

قف ا�جزئي أو الك�� لعملية انتاج �سبب اعطاب �� مستوى �عض وساهم التو 

�لفة إعافية الشركة ل التجه��ات ا�حيو�ة خالل مختلف مراحل انتاج أو بمولدات الطاقة إ�� تحّم 

ر ابيض 
ّ
ع�� التوا��  بلغت�عنوان املواد ا�خصوصية املس��لكة بخصوص الطن الواحد من السك

 .  2013و 2012و 2011د خالل سنوات .أ 84د و.أ 91د و.أ 107
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التجه��ات ا�حيو�ة ب الالحقةد اعطاب النقائص �� مستوى نظام الصيانة �� �عّد  وساهمت

 . باملصنع
ّ
نظام متا�عة  سوء برمجة أعمال الصيانة الدور�ة و�� غياب النقائص أساسا ��هذه ل وتتمث

 .د �سب اعطاب املقبولةعبط معاي�� تحّد  عدم�� العالجية وو لعمليات الصيانة الدور�ة 
 

لم تتوّل مص�حة  من ذلكسوء برمجة أعمال الصيانة الدور�ة  ،�� هذا الّصددلوحظ و 

الهندسة وانجازات عبط الوقت املستوجب ل�ل عملية صيانة وقطع الغيار الضرور�ة إلنجازها 

وتحديد أعمال الصيانة الدور�ة املمكن إنجازها حسب املّدة املخّصصة لها واتخاذ اجراءات 

يانة الدورّ�ة وجود عدة نقائص �� مستوى متا�عة أعمال الصتبّ�ن  كما. الت�حيحّية �� الغرض

م تتول مص�حة الهندسة وانجازات خالفا لدليل اجراءات إعداد تقار�ر ل ،من ذلك .امل��مجة

 عدم إح�ام وساهم �� ذلك. 2013-2010عملّيات الّصيانة الدور�ة امل��مجة خالل الف��ة لتقييمية 

املصنع ع�� عديد مسك الوثائق وحفظها وعدم تضّمن بطاقات اشغال ا�خاصة بآالت وتجه��ات 

تلك و بالف��ة ال�ي استغرق��ا عمليات الصيانة وعدد الساعات امل��مجة  خاّصةالبيانات املتعلقة 

عدم تضمن ا�جذاذات اليومية ألعمال  وساهم �� ذلك أيضا .املنجزة ومراجع أذون خروج قطع الغيار

قم املعرف باآللة أو التجه��ات لبعض البيانات ع�� غرار مرجع بطاقات اشغال والر  الصيانة املنجزة

ه لم يتم موافاة مص�حة الهندسة وانجازات ببطاقات اشغال ومختلف 
ّ
املعنية عالوة ع�� أن

لددارة الفرعية للصيانة الية ومعدات وتجه��ات  ا�جذاذات املذ�ورة من قبل املصا�ح التا�عة

 .الطاقة
 

�لفة الصيانة الدورّ�ة و�لفة الّنقائص أن ال �سمح بضبط مختلف هذه ومن شأن 

 .الصيانة حسب االت والتجه��ات
 

  وتبّ�ن بخصوص
ّ
ه ال يتم إعداد وثائق متا�عة متا�عة تنفيذ أعمال الصيانة العالجية أن

خاصة بآالت وتجه��ات املصنع تتضمن نوعية اعطاب وأسبا��ا والتدخالت املنجزة والوقت الذي 

سمح بمتا�عة � ومن شأن هذه الوععية أن ال. استغرقته �ل عملية تدخل وقطع الغيار املس��لكة

الت والتجه��ات ومدى تواترها حديد نوعية اعطاب حسب اكتوتقييم أعمال الصيانة العالجية 

ب�ن اعطاب ومعدل الوقت الذي استغرقته عمليات التدخل حسب  الفاصلوتكرارها ومعدل الوقت 

 .نوعية اعطاب وقطع الغيار املس��لكة
 

  -ب
ّ
 اقة واملحافظة ع�� البيئة اقتصاد �  الط

 

1-   
ّ
 اقةاقتصاد �  الط

 

عرورة تثم�ن فائض الطاقة ا�حرار�ة املنتجة بالشركة  ،�ستد�� اقتصاد �� الطاقة

 
ّ
 . م �� الطاقةوانجاز استثمارات املدرجة �عقد ال��نام  امل��م مع الو�الة الوطنية للتحك

ّ
 أن

ّ
ه إال
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  نقائص �� هذا املجال حالت دون حصول  جملة من تلوحظ
ّ

ع�� عائدات ومنح مالية ��  ركةالش

 . إطار عقد ال��نام  املذ�ور 
 

ن و 
ّ
من  7ة ال�ي أتاحها الفصل استغالل ام�انيّ  الشركة مندد، �� هذا الصّ لم تتمك

  2004أوت  2املؤرخ ��  2004لسنة  71القانون عدد 
ّ
 ق بالتّ املتعل

ّ
 بيع م �� الطاقة واملتمثلة ��حك

  ة املنتجة بواسطة منشأ��ا للتوليد املؤتلف للطاقةفائض الطاقة ا�حرار�ّ 
ّ

و�سية ركة التّ إ�� الش

إعافة إ�� عدم د .أ 108 ناهزت ةسنو�ّ  الشركة من مداخيلحرمان  وقد نت  عن ذلك. للكهر�اء والغاز

 
ّ
راسة املنجزة �� الّد وذلك حسب  د سنو�ا.أ 102 يناهزمن اقتصاد �� اس��الك الفيول بما  �ا�تمك

 إطار القسط اول من صفقة 
ّ

امل��مة ركة التو�سية للكهر�اء والغاز مشروع الر�ط مع شبكة الش

  .2008د�سم��  16بتار�خ 
 

 الصفقة  هذهويعود ذلك إ�� عدم إنجاز القسط الثا�ي من 
ّ

ركة �سبب عدم توف�� الش

ة عدم نتيجة  ة�� اجال التعاقديّ  �ط املذ�ورةات ا�حماية املستوجبة إلنجاز عملية الرّ لبعض معّد 
ّ
دق

ع�� عرورة توف�� معدات حماية إلنجاز عملية ر�ط املولد  لم تنّص ال�ي اس الشروط الفنية كرّ 

 
ّ

من قرار الوز�ر امل�لف  وذلك خالفا ل�ّل  ركة �شبكة الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز الكهر�ائي للش

ونتائ  الدراسة آنفة الذكر اللذين نصا ع�� وجو�ية توف�� نظام  2007د�سم��  24بالطاقة بتار�خ 

ل املنشأة آنيا عن الشبكة عند بروز أي خلل وقاطع ذي قدرة �افية لعزل منطقة حماية يتيح فص

  .ا�خلل
 

 
ّ
 وتول

ّ
 ة للتّ ركة إبرام عقد برنام  مع الو�الة الوطنيّ ت الش

ّ
 حك

ّ
أكتو�ر  14اقة بتار�خ م �� الط

 د .أ 883 قدرهاب�لفة جملية  2013-2010للف��ة  2010
ّ
د .أ 192 قدرهاا�حصول ع�� منحة  ��ا منيمك

 
ّ
 . ا�� واستثمارات �� مجال التحكم �� الطاقةعند انجازها دراسة �� إطار التدقيق الط

ّ
 �ا لمأ�ّ  إال

 
ّ
��  نجاز �عض استثماراتإد �سبب عدم الشروع �� .أ 119 قدرها ن من ا�حصول ع�� منح تتمك

 تكما أّدى ذلك إ�� عدم . املطلو�ةاجال 
ّ
  الشركة نمك

ّ
اقة بما يقارب من اقتصاد �� اس��الك الط

 .حسب عقد ال��نام  2013-2011د سنو�ا خالل الف��ة .أ 418
 

 استثمارات م��مجة بقيمة د من جملة.أ 71 تجاوز تال  بقيمةنجاز استثمارات إكما نجم عن 

 .  د.أ 20ا�حصول ع�� منحة قدرها  الشركة من انحرمد .أ 100
 

  ،املنصوص عل��ا �عقد ال��نام وخالفا لدجراءات 
ّ

ة ركة موافاة الو�الة الوطنيّ لم تتول الش

 
ّ
ا�� و�تنفيذ للتحكم �� الطاقة بالوثائق املثبتة للنفقات املتعلقة بالدراسة املنجزة �� إطار التدقيق الط

ن الشركة منعن ونت  . �عض استثمارات امل��مجة
ّ
د �عنوان .أ 42اس��جاع مبلغ  ذلك عدم تمك

ا�� وإنجاز استثمارات املذ�ورة
ّ
وأفادت  .�غطية جزء من �لفة الدراسة املنجزة �� إطار التدقيق الط
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واملطالبة ��ذه املنح �� سبتم��  املنجزةموافاة الو�الة بالوثائق املثبتة للنفقات "الشركة أنه تمت 

2014." 
 

 املحافظة ع�� البيئة -2
 

إ�� تلو�ث  "البسيم"واد بمباشرة ثة بالفيول وامللوّ ة املستعملة الصناعيّ ياه تصر�ف امليؤدي 

 عن  نجم كما. املحيط
ّ
 صفية اوليّ ة التّ تصر�ف املياه املذ�ورة �� احواض الرسو�ية ملحط

ّ
زة ة املرك

 
ّ

 ركة تلوّ بالش
ّ
 .روائح كر��ةانبعاث ل �� ث هوائي يتمث

 

 أدّ و 
ّ
 لث املائي والهوائي إ�� تحّم كة من إيجاد ا�حلول الفنية إلزالة التلوّ ن الشرّ ى عدم تمك

 خطايا ماليّ 
ّ
 بلغت جمل��ا 2013-2002خالل الف��ة ة �حماية املحيط الوطنيّ فة من قبل الو�الة ة موظ

 . د.أ 115
 

 
ّ
بخصوص تنفيذ أشغال وحدة تصفية  2003نوفم��  4ت الشركة إبرام صفقة بتار�خ وتول

  .د.م 1,223ملعا�جة املياه الصناعية املستعملة بمبلغ 
ّ
 أ��ا لم تتمك

ّ
 من 2014ن إ�� مو�� جوان إال

ف�ي العرض ال عدم مطابقةو�رجع ذلك إ��  .تنفيذ اشغال رغم انقضاء اجال التعاقدية الشروع ��

 املضمنة بكراس الشروط ا�خاص بالصفقة املذ�ورة ملعا�جة املياه الصناعية الفنية �خصائصل

عدم تمك�ن الشركة  أّدت إ��وال�ي الوطنية �حماية املحيط الو�الة ال�ي أبد��ا تحفظات العالوة ع�� 

 . منحة لتمو�ل املشروع املذ�ور ا�حصول ع�� من 
 

* 

 

*                        * 
 

 
ّ

ر التو�سيّ  ركةتضطلع الش
ّ
ر بدور هام �� مجال تكر�ر ال ة للّسك

ّ
 أّن النّ . ا�خام سك

ّ
قائص إال

 
ّ

  أحيانا حالت صرف ف��او�مختلف أوجه التّ ركة واخالالت املتعلقة بنشاط الش
ّ

ركة دون أداء الش

 . لدورها ع�� الوجه املطلوب
 

  قدف
ّ
 تول

ّ
وظيفية الخطط ا���قيات و عدد من الانتدابات وإسناد جملة من نجاز إركة ت الش

  كماحق متيازات دون وجه نح وا املو 
ّ
 ن من التوصّ لم تتمك

ّ
 التو��ىي للتجارة فاق مع الديوانل إ�� ات

 . ة��ا املاليّ حول منحة التكر�ر الفعلية وهو ما ساهم �� تفاقم خسائر الشركة وتدهور وععيّ 
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ّ
إ�� مز�د  ائرةّد الاملمتل�ات، تدعو  حماية�و �� املخزون وصرف �� الشراءات ق بالتّ وفيما يتعل

 الّد 
ّ
ن ع�� و�تع�ّ  .�اتيب املتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات وختمهاقة �� عبط ا�حاجيات والتقيد بال�

 
ّ

�جميع فصول مخزون قطع الغيار واملواد السنوي نجاز ا�جرد املادي إركة ا�حرص ع�� الش

إرساء نظام رقابة داخ�� فّعال من شأنه أن يمكن  إ�� جانباس��الكية واصول الثابتة املادية 

ر بالتصرف �� مخزون ال لشركة من تفادي النقائص املتعلقةا
ّ
الشركة إ�� مز�د كما تد�� . ا�خام سك

متا�عة الوععية القانونية ملمتل�ا��ا العقار�ة وإ�� ا�حرص ع�� انجاز املشاريع املتعلقة  إح�ام

 . ةالمة املهنيّ بالّس 
 

  كما
ّ

ة عرورة رات املتعلقة باإلنتاج واس��الك املواد ا�خصوصيّ �ستد�� تحس�ن املؤش

 
ّ

ر ركة ع�� جميع تحاليل الحصول الش
ّ
التخاذ التو��ىي للتجارة يوان ا�خام املنجزة من قبل الّد  سك

ن من ا�حّد عديليّ اجراءات التّ 
ّ
من  ة خالل مراحل انتاج عالوة ع�� ترك�� نظام صيانة فعال يمك

 
ّ
 ة العاّم ولضمان املحافظة ع�� ال�ّح . ف دورة انتاجتوق

ّ
ركة إ�� إنجاز ة للمس��لك تد�� الش

ر املنصوص عل��ا باملواصفات التو�سّية ملاّدة الحاليل املخ��ّية التّ 
ّ
 .ابيض سك

 

 يستوجب و 
ّ
عرورة اسراع �� استكمال اقة واملحافظة ع�� البيئة عمان اقتصاد �� الط

 .استثمارات امل��مجة �� الغرض تنفيذ
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 وزارة الصناعة والطاقة المناجم ردّ 
 

ألغلب مؤشراتها ااقتصادية  را سلبياعرفت وضعية الشركة التونسية للسكر تطوّ 

 : والمالية مما أنجر عنه
 
صعوبة الحصول على التمويالت الضرورية لمواصلة نشاطها بسبب االفتقار  -

 لى الحد االدنى للسيولة وتفاقم نسبة المديونية،إ

 عدم التمكن من السيطرة على كلفة االنتاج وإضعاف القدرة التنافسية للشركة، -

 .االيفاء بالتزاماتهاعجز الشركة على  -
   

لى عدم تناسب المنحة المتحصل إوتعود أسباب تردي وضعية الشركة باألساس 

منذ سبتمبر (عليها من الديوان التونسي للتجارة بعنوان مناولة تكرير السكر الخام لفائدته 

م في أعباء االستغالل ومؤشرات لى عدم التحكّ إضافة إمع كلفة التكرير الحقيقي ) 2009

 .ر تنفيذ االستثماراتنتاج وتأخّ اإل
 

م العالقة بين الديوان من االتفاقية التي تنظّ  9وفي إطار تنفيذ مقتضيات الفصل 

ر، وقع اختيار مكتب خبرة لتكليفه بتحديد كلفة التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكّ 

نة من لجنة مكوّ  تكرير السكر الخام من خالل إعداد تقارير تتم المصادقة عليها من طرف

لين عن وزارات الصناعة والطاقة والمناجم والتجارة والمالية إضافة إلى ممثلين عن ممثّ 

 .رالديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكّ 
 

 : وقد تّم في هذا الصدد
 
ولى المتعلق بتشخيص الجانب التنظيمي المصادقة على تقرير المرحلة األ -

ر ر الخام من قبل الشركة التونسية للسكّ والمرحلي لعملية تكرير السكّ والمالي والقانوني 

لى جانب تقنيات المحاسبة التحليلية الممكن اعتمادها قصد إلفائدة الديوان التونسي للتجارة 

 1991لسنة  1996مر عدد خذ بعين االعتبار لمقتضيات األتحديد منحة التكرير مع األ
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تعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام والم 1991ديسمبر  23المؤرخ في 

 حرية االسعار وطرق تأطيرها،

 

 ر على إثرهاتقرّ  2015جويلية  07عقد اللجنة المذكورة لجلسة عمل في  -

نات للمرحلة الثانية المتعلق بالتثبت من مكوّ  AMEX المصادقة على تقرير مكتب الخبرة

خرى المنجزة من قبل الشركة باإلضافة لعمليات المناولة األر الخام عملية تكرير السكّ 

-2011-2010ر والتي تهم باألساس مرحلة التموين ومرحلة التوزيع لسنوات التونسية للسكّ 

االتفاق على تسوية الخالفات القائمة بين الديوان التونسي للتجارة كما تقّرر  .2012-2013

 :قاط وذلك كما يلير بخصوص ثالثة نوالشركة التونسية للسكّ 

 

نات كلفة أعباء األعوان تم تحديد مكوّ : أعباء تأجير اليد العاملة اإلدارية -

المرتبطة بعملية التكرير استئناسا بتقرير خبير الصناعات الغذائية المعين للغرض وذلك 

ثر زيارة اللجنة الوزارية وممثلي مكتب الخبرة لمصنع الشركة التونسية للسكر بباجة إ

 بت من  نشاط العملة موضوع الخالف،للتث

 

تم االتفاق على احتساب فوائض قروض تمويل المواد :  األعباء المالية -

نات كلفة التكرير باعتبار ضمن مكوّ  2011جانفي  غرة         االستهالكية المنجزة قبل 

 2010أن هذه القروض ال يمكن التثبت من تخصيصها كليا لتغطية أعباء السنة المحاسبية 

 2011سنة          مكانية تمويلها للشراءات المستهلكة خالل إوما قبلها من جهة ووجود 

 عملية المناولة، التي تعتبر النشاط الرئيسي للشركة، هذا باإلضافة أنّ . من جهة أخرى

المتعلق  1996لسنة  2459مر عدد ه طبقا لمقتضيات األحيث أنّ  2009انطلقت منذ سنة 

الشركة تتولى مسك حساباتها بناءا على  نّ إف ،اإلطار المرجعي للمحاسبةبالمصادقة على 

 .قاعدة استمرارية االستغالل وقاعدة محاسبة التعهد
 

نات دراجها ضمن مكوّ إفقد تم االتفاق على عدم  ،ا بخصوص فوائد التأخيرأمّ 

الوفاء هذه االعباء ناتجة عن تأخير الشركة في  كلفة تكرير السكر الخام باعتبار أنّ 

 .لين من جهة وعدم ارتباطها بعملية االستغالل من جهة أخرىبالتزاماتها مع المموّ 
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 1991ديسمبر  23المؤرخ في  1996-91مر عدد من األ 7مقتضيات الفصل 

 : المتعلق بالمواد والمنتوجات المستثناة من نظام حرية األسعار وطرق تأطيرها
 

الوثائق الالزمة المتعلقة بكلفة تكرير  كلّ على أوصت اللجنة بتكوين ملف يحتوي 
السكر الخام وعناصرها المحتسبة من قبل مكتب الخبرة والمصادق عليها وعرضه على 

ك ممثلي الشركة جال الممكنة وذلك لتمسّ الهياكل المختصة بوزارة التجارة في أقرب اآل
ر طبقا للباب الثاني التونسية للسكر بأن المهمة المسندة للمكتب تتمثل في ضبط منحة التكري

مام اللجنة الوزارية في أالمذكور أعاله وطلبهم عرض هذه النقطة  1996-91لألمر عدد 
المهمة المسندة للمكتب والمنصوص عليها  حين اعتبر ممثلو الديوان التونسي للتجارة أنّ 

 7بكراس الشروط تتمثل في ضبط كلفة تكرير السكر الخام وال تهم مقتضيات الفصل 
 .ر المذكور أعالهلألم

 
نجاز المرحلة الثالثة من المهمة المسندة له بناء إلاإلذن لمكتب الخبرة كما تقّرر 

على ما تم االتفاق عليه خالل جلسة لجنة القيادة وهذه الجلسة وتقرير الخبير في 
 .الصناعات الغذائية المتعلق بتحديد أعباء عدد من أعوان الشركة المتصلة بعملية التكرير
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 رّد الشركة التونسية للسّكر
 
 الوضعية الماليـة والتصرف في األعـوان  -
 

في إطار التوصية الواردة بالتقرير التأليفي وذلك بالدعوة إلى التنسيق بين 

الشركة التونسية للسكر والديوان التونسي للتجارة قصد اإلسراع في إبرام اتفاق يضبط 

لفة التكرير الفعلية، نفيدكم علما إلى أنه تم منحة التكرير بما يمكن الشركة من تغطية ك

التوصل إلى اتفاق نهائي حول كلفة التكرير بناءا على تقرير مكتب الخبرة في المحاسبة 

"AMEX"  المعين للغرض، وقد تم االتفاق على تحديد هامش الربح صلب اللجنة الوزارية

 .2015نوفمبر  03 وذلك بتاريخ
 

بخصوص النقطة المتعلقة بعدم مراجعة ثمن بيع أكياس السكر األبيض والذي  اأمّ 

، نشير 2006جانفي  01مليم عن كل كيس بداية من  150تم ضبطه من الشركة في حدود 

إلى أنه طالما أن سعر بيع السكر األبيض يخضع للمصادقة اإلدارية لألسعار من طرف 

للشركة التونسية للسكر والديوان التونسي للتجارة ه ال يمكن الوزارة المكلفة بالتجارة فإنّ 

 . تجاوزه وذلك لتمكين الحرفاء من سعر موحد على كامل تراب الجمهورية
 

ا في ما يتعلق بالفارق بين سعر السكر األبيض في بورصة لندن وسعر وأمّ 

سكر السكر الخام في بورصة نيويورك فإنه ال يمكن االعتماد على مؤشر السوق العالمية لل

لتحديد كلفة التكرير باعتبار أن الفارق بين األسعار ال يتضمن كلفة النقل والتكاليف 

و في هذا اإلطار فإن الفوارق التي يجب . األخرى المترتبة عن عمليات االستيراد

 : على التوالي هياحتسابها إلى جانب السعر في بورصة نيويورك وبورصة لندن 
 

للسكر األبيض والسكر الخام إضافة إلى أسعار  الفارق بين سعر النقل البحري

التفريغ والنقل بالنسبة للمادتين وكذلك أسعار التصرف ومجموع هذه االمتيازات أي 

الفوارق لصالح التكرير تجعل عملية تصنيع السكر األبيض مجدية اقتصاديا مما يعني أن 
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ا لما تحققه من قيمة عملية التكرير في تونس مجدية مقارنة بتوريد السكر األبيض نظر

 .مضافة لالقتصاد الوطني إلى جانب خلق موارد الشغل
 
 
  التصرف في األعوان -
 

إلى فذلك يعود  2013-2009بالنسبة لعدم انجاز االنتدابات المبرمجة خالل الفترة 

 وإلى عدم وضوح الرؤية للشركةوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة من ناحية 

من ناحية ثانية وذلك بحكم تراجع نشاطها من شركة تقوم بإنتاج كامل إلى مسدي خدمات 

في إطار عقد مناولة تكرير السكر الخام لصالح الديوان التونسي للتجارة وهو ما تطلب 

 .التريث في االنتدابات
 

األمر ال يتعدى سوى  ، فإنّ 2011عونا خالل سنة  283ا فيما يتعلق بإدماج عدد أمّ 

تسوية وضعية األعوان العرضيين إبان الثورة وذلك على غرار جميع مؤسسات الدولة 

عملية اإلدماج تمت حسب  علما وأنّ . التي قامت بتسوية الوضعية المهنية للعاملين بها

شروط تم ضبطها مسبقا باالتفاق مع األطراف المهنية وسلطة اإلشراف ووزارة الشؤون 

 .االجتماعية
 

لق بانتداب عونين متعاقدين فقد تم ذلك بناءا على الوضعية ا فيما يتعوأمّ 

 .االجتماعية لهذين العونين حاجة الشركة إلى خدماتهما
 

بداية  التي يسري مفعولها 2010ا بخصوص الترقيات في الصنف بعنوان سنة وأمّ 

عالوة على تولّت الشركة التونسية للسكر  نشير في هذا الصدد إلى أنّ  2011من سنة 

الترقيات القانونية المسندة في الصنف خالل تلك السنة إسناد ترقيات بعنوان تسوية 

الوضعية المهنية لعدد من األعوان الذين لم يقع ترقيتهم طيلة مسيرتهم المهنية والتي فاقت 

التي اتسمت ( 2011التفاوض مع الطرف النقابي في  سنة إثر لذلك قامت الشركة . سنة 20
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بإعادة تكوين مسارهم المهني وذلك حفاظا على ) ية واضطرابات اجتماعية كبرىبمطلب

 .المناخ االجتماعي السليم بالمؤسسة وتجنبا للفوضى
 

ا بالنسبة للترقيات االستثنائية في السلم فقد كان ذلك بمناسبة احتفال الشركة أمّ 

إسناد هذه الترقيات تمت بموافقة جميع األطراف من لجنة إدارية  علما وأنّ . بخمسينيتها

 .            متناصفة ونقابة أساسية
 

وردا على النقطة المتعلقة بالشغورات في الخطط الوظيفية تفيدكم علما بأنها تعود 

واقتصاره على تكرير السكر الخام لفائدة  2009أساسا إلى تراجع نشاط الشركة منذ سنة 

ان التونسي للتجارة عالوة على الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة الديو

التونسية للسكر إلى جانب عدم توفر الشروط المطلوبة لبعض األعوان المترشحين للترقية 

في خطة وظيفية وهو ما حتم عدم اقتراح ترقيات في الخطط الوظيفية، وستعمل الشركة 

ات وذلك في إطار إعادة هيكلة الشركة وفق البرنامج الذي مستقبال على تفادي هذه الشغور

 .يتماشي مع أنشطتها الفعلية
 

 2009وفيما يتعلق بإسناد خطة مكلف بمهمة لدى اإلدارة العامة خالل سنتي 

هذه الخطة تم إسنادها في غياب خطة مدير إداري ومالي ومدير عام مساعد  ، فإنّ 2013و

ام عند التغيب إلى جانب إنجازه للمهام المكلف بها كالتنسيق وذلك لتمثيل الرئيس المدير الع

 . بين اإلدارات والمصالح
 

عونا عرضيا فإن هذه التسبيقات تم  212ا فيما يتعلق بإسناد تسبقات لفائدة وأمّ 

الذين هم إسنادها لألعوان العرضيين بالشركة التونسية للسكر والمباشرين للعمل بها أو 

د كان ذلك بطلب من إدارة الشؤون االجتماعية وذلك لتهدئة المناخ وق. في عطلة إجبارية

 .االجتماعي داخل المؤسسة وبالجهة ككل وحفاظا على الشركة من الحرق واإلتالف
 

ه وإبان تسوية الوضعية المهنية لألعوان العرضيين المشار إليهم بقي وحيث أنّ 

بة وانقطع عن العمل بالمؤسسة جزء منهم لم يتم إدماجه لعدم استجابته للشروط المطلو
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ألف دينارا في حين قامت  6,450للشركة استرجاع تلك التسبيقات المقدرة بـ  لذلك لم يتسنّ 

ذلك من الراتب الشهري ألف دينارا و 21,075الشركة باسترجاع باقي التسبيقات المقدرة بـ 

 .لألعوان الذين تم إدماجهم
 

سندة لألعوان المنتفعين بالمنحة وأما بخصوص الزيادة في منحة النقل الم

بناء  2014ديسمبر  01هذا اإلخالل وذلك بداية من             الكيلومترية فقد تم تالفي 

تحت عدد  2014ديسمبر  12                  على القرار الصادر من اإلدارة العامة بتاريخ

020904. 
 

تطرق الدائرة إلى استعمال الرئيس المدير العام لسيارة مصلحة عالوة  وحول

نشير في هذا الصدد إلى أن الرئيس  2011-2009على السيارة الوظيفية وذلك خالل الفترة 

المدير العام كان يستعمل سيارة المصلحة كلما خضعت السيارة الوظيفية إلى عمليات 

لرئيس المدير العام بحكم امتداد الشركة على ثالث الصيانة الدورية نظرا لتعدد تنقالت ا

 ).بنزرت –تونس  –باجة (مواقع جغرافية متباعدة نسبيا 
 

كما كان يستعملها في حاالت استثنائية وخصوصية تزامنت مع المرض الخبيث 

ه ونظرا لاللتزامات المهنية الذي تعرضت إليه والدته وشقيقه في نفس الوقت حيث أنّ 

يس المدير العام، فقد كان مضطرا الستعمال سيارة المصلحة كبقية أعوان المتأكدة للرئ

الشركة وذلك في إطار السياسة االجتماعية المعتمدة بالشركة التي اعتادت مساعدة أعوانها 

الرئيس المدير العام هو إطار  مع العلم أنّ . بجميع األسالك أثناء الظروف العائلية الصعبة

ان يشغل خطة مدير إداري ومالي قبل توليه خطة رئيس مدير من إطارات الشركة حيث ك

االستهالك  وتجدر اإلشارة إلى أنّ . عام وبالتالي فإنه تمتع بهذا اإلجراء كبقية األعوان

تم  2011-2009لتر خالل الفترة  4960الجملي للوقود لسيارة المصلحة والمقدرة بـ 

لتر وأما  4100ام وذلك بما يعادل خصمها من حصص الوقود المسندة للرئيس المدير الع

 . باقي الكمية فقد كانت بعنوان تنقل سيارة المصلحة المذكورة إلجراء أعمال الصيانة
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ومنذ تدخل فريق التفقدية العامة لوزارة الصناعة لم يعد الرئيس المدير العام 

السيارة الوظيفية الموجودة على ذمته ال غير وقد تم إقرار إنهاء المتابعة  سوىيستعمل 

حول هذه النقطة على مستوى المتابعة األولى للهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية وذلك 

 .2014فيفري  4بمقتضى مكتوبها المؤرخ في 
 

حصص وقود ه تم إسناد الرئيس المدير العام إشارة الدائرة إلى أنّ  وبخصوص

فقد كانت  2012-2010بعنوان السيارة الوظيفية  تجاوزت السقف المخول له خالل سنوات 

تندرج في إطار تنقل الرئيس المدير العام ألداء مهامه بتونس وبنزرت وهي مثبتة بأذون 

فيفري  11المؤرخ في  1988لسنة  189من األمر عدد  8مأمورية وذلك تماشيا مع الفصل 

بسيارات الدولة والمؤسسات العمومية وهو إجراء دأبت عليه اإلدارات والخاص  1988

غير أنه ومنذ تدخل فريق التفقدية العامة لوزارة  2002العامة السابقة وذلك منذ سنة 

والذي اعتبر أن االعتماد على هذا األمر ال ينطبق  2012سنة           الصناعة خالل 

وحيث  2012 تطبيق هذه التوصية بداية من سنةعلى هذه الوضعية  فإن اإلدارة قامت ب

الشهرية المخولة              اقتصرت حصة الرئيس المدير العام من الوقود على الحصة 

 . له
 

تجاوز الرئيس المدير العام لحصص الوقود المسندة له بعنوان (هذه النقطة  ثم إنّ 

من طرف الهيئة العليا للرقابة اإلدارية  بشأنهاتم إنهاء المتابعة            ) 2010-2012

 .2014فيفري  04              والمالية وذلك بمقتضى مكتوبها المؤرخ في
 

ا في ما يتعلق بتجاوز الرئيس المدير العام للسقف المخول له من الخدمات وأمّ 

 24فقد كان ذلك بحكم اشتغال المؤسسة التي تعمل  2012-2010   الهاتفية خالل الفترة

الرئيس المدير العام على ذمة المؤسسة في كل  ه وباعتبار أنّ ساعة حيث أنّ  24ساعة على 

ه األوقات باتصال متواصل مع إطارات المؤسسة ووزارة اإلشراف وذلك لتسهيل أداء

لمهامه حيث تعتبر مصاريف الهاتف الجوال كمصاريف استغالل وضرورية لتسيير منشأة 

دأبت عليه كل اإلدارات العامة السابقة وبالنسبة لمصاريف بداخل الجمهورية وهو إجراء 
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دينارا كل ثالثية بعنوان خدمات  140الهاتف القار فإن الرئيس المدير العام يتمتع بمبلغ 

دينارا خالل الثالثية الرابعة من  92,886هاتفية وقد حرص على التخفيض فيها حيث بلغت 

خالل  دينارا 71,212و 2012و 2011دينارا خالل الثالثية األولى لسنة  52,822و 2010سنة 

أثناء تدخل فريق التفقدية  2012وقد سحب ذلك بداية من سنة  2011الثالثية الثانية من سنة 

المبلغ المشار إليه بعنوان الخدمات الهاتفية  وتجدر اإلشارة إلى أنّ . العامة بوزارة الصناعة

 130ال تمثل سوى  2013-2009دينارا خالل الفترة  8767والبالغة للرئيس المدير العام 

دينارا كمعدل استهالك شهري وهي عبارة عن مصاريف استغالل لضمان حسن سير 

مصاريف الهاتف الجوال هي على  أنّ بعلما . المؤسسة وقضاء مصالحها اإلدارية والفنية

كاهل الرئيس المدير العام منذ أن تمت اإلشارة إليها من طرف التفقدية العامة لوزارة 

الصناعة وذلك إلى حين أن تم عرض مصاريف استعمال الهاتف الجوال للرئيس المديـر 

مارس  31العام على أنظار مجلس اإلدارة الذي صادق خالل االجتماع المنعقد بتاريــخ 

دينارا شهريا بعنوان مكالمات الهاتف  50على تمتيـع الرئيس المدير العام بقيمة  2015

الجوال وذلك بالنظر إلى مسؤولياته التي تتطلب االلتجاء بصفة دائمة إلى استعمال الهاتف 

الجوال لقضاء مصالح المؤسسة وكذلك طبقا لتوصيات فريق التفقدية العامة لوزارة 

أوصت بوجوب مصادقة مجلس اإلدارة على هذه المصاريف وهو ما تم الصناعة التي 

 . 2015مارس  31بمقتضى محضر جلسة مجلس اإلدارة بتاريخ 
 
 
 
 
 االستثمارات والمخزون والممتلكات         -
 

ترجع  2013-2009ضعف انجاز نسبة االستثمارات المبرمجة خالل الفترة  إنّ 

التي تشهدها الشركة التونسية للسكر من ناحية وإلى  باألساس إلى الوضعية المالية الحرجة

غياب مصادر تمويل من ناحية أخرى حيث تم االقتصار على إنجاز االستثمارات المتأكدة 

 .والضرورية لضمان استمرارية نشاط المصنع
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ا بالنسبة لضبط الحاجيات وإبرام الصفقات نشير في هذا الصدد إلى إن ذلك وأمّ 

بواخر وذلك بحكم  10 شحنات الشركة التونسية للسكر إلى تكرير يعود إلى عدم توصل

وهو ) مادة السكر الخام(الشركة من المواد األولية  رفض الديوان التونسي للتجارة تمكيـن

ما أدخل اضطرابات على برنامج تزود الشركة بالمواد االستهالكية ومنها مادة الصودا 

ى مستوى التركيبة وعلى مستوى الخزن مع السائلة التي تعتبر مادة ذات خصوصية عل

وجود مزود وحيد وحصري بالبالد التونسية وقد قدم المزود عرضه متضمنا لثالثة 

مقترحات للكميات الجملية المزمع اقتناءها وحيث راعت الشركة مصلحتها المالية وتم 

 70ية تقدر بـ االختيار على المقترح الثالث المربح للشركة والذي يتضمن اقتناء كميات أول

كما مكننا المزود من كميات إضافية  2012مارس  31طنا مع صلوحية العرض إلى حدود 

طنا بنفس السعر وعندما شهدت هذه المادة ارتفاعا مشطا في األسواق  31في حدود 

بأسعار متغيرة  طنا 38العالمية كانت الشركة مجبرة القتناء باقي الكميات والتي تقدر بـ 

 . وهو ما يفسر ارتفاع المبلغ الجملي للصفقة
 

وبخصوص خدمات نقل السكر األبيض موضوع القسط األول من طلب 

نشير في هذا اإلطار إلى أن الحد األدنى المطلوب للنسق اليومي  4/2011العروض عدد 

رة إلى أخرى هذا النسق يختلف من فت بما أنّ وطنا  250لنقل السكر األبيض ال يقل عن 

الشركة التونسية للسكر تتولى طلب الحد األدنى  فإنّ ) فترة التكرير وفترة الصيانة(

من  % 40 علما وأن الديوان التونسي للتجارة يقوم برفع ما يعادل. وبإمكانها الترفيع فيه

ق حرفائه الصناعيين كشركة كوكاكوال وذلك مباشرة من المصنع وبالتالي ياإلنتاج عن طر

 .ال وجود ألي تأثير مباشر على النسق اليومي إلنتاج السكر األبيض فإنه
 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه وقع تالفي هذه النقائص بمراجعة كراسات الشروط 

 .المتعلقة بنقل مادة السكر األبيض
 

وفيما يتعلق بالنقطة الخاصة بتراجع مخزون الصودا نشير إلى أن ذلك يعود إلى 

وإلى الضبابية التي اتسم بها برنامج تزود  2010إلنتاج خالل سنة عدم تسلسل دورة ا
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الشركة بمادة السكر الخام من طرف الديوان التونسي للتجارة مما نتج عنه اضطراب في 

 .برنامج الشراءات والتزود بكافة المواد االستهالكية
 

مليون كيس نشير  2,5المتعلق باقتناء  3/2011وأما بالنسبة لطلب العروض عدد 

في هذا الصدد إلى أن ذلك يرجع أساسا إلى االضطراب الحاصل في برنامج تكرير السكر 

مما أدى إلى استعمال كمية منخفضة من الكمية الجملية المتعاقد في  2010الخام خالل سنة 

الذي امتنع عن توفير الكميات المتبقية والتي كانت موضوع  COFISACشأنها مع شركة 

 .ضائي ضدهنزاع ق
 

المبلغ اإلضافي المشار إليه وقع المطالبة به في إطار النزاع  مع العلم وأنّ 

ه خاصة وأنّ  COFISACالقضائي المقام من طرف الشركة التونسية للسكر ضد المزود 

د إضافة إلى صرف الضمان المالي .أ 35بحوزتنا فواتير لم يقع خالصها بمبلغ قدره 

 .بالفارق في األسعار وغرامات التأخير مع مطالبتنا د 13.391,940النهائي المقدر بـ 
 

وجوابا على النقطة المتعلقة بإعادة التحاليل الخاصة باقتناء الحجر الكلسي 

فقد تم ذلك بناءا على طلب لجنة الصفقات  12/2011موضوع طلب العروض الوطني عدد 

وذلك لمزيد التأكد من العيينات  2011جويلية  28             خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ

ه العارض الوحيد إلى جانب عدم تواجد المقدمة من طرف صاحب العرض باعتبار أنّ 

مقاطع للحجارة من شأنها توفير الحجر الكلسي بالمواصفات الفنية المطلوبة من طرف 

 .الشركة
 

 تنفيذ الصفقات وختمها  -
 

طن نفيدكم علما أنه  175في إطار الصفقة بالتفاوض المباشر المتعلقة باقتناء 

ولئن تم إجراء التحاليل المخبرية بالمخبر التابع للشركة التونسية للسكر وتم موافاة المزود 
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بهذه النتائج ومطالبته بالفوارق فإن هذا المزود امتنع عن االستجابة لطلب الشركة بناءا 

 .(accrédité)خبر بالشركة مؤشر عليه على عدم توفر م
 

كما التجأت . هذه الفوارق ما تزال محل مطالبة من طرف الشركة ومع ذلك فإنّ 

وتم االتفاق على االعتماد على التحاليل  2015الشركة إلى التعاقد مع مزود أخر في سنة 

لراجعة له المخبرية بالشركة التونسية للسكر واقتطاع الفوارق إن وجدت من الفواتير ا

 .بالنظر
 

وأما بخصوص تراجع نسق التزود بمادة الحجر الكلسي موضوع طلب العروض 

ذلك يعود باألساس إلى االضطرابات المسجلة في برنامج تكرير  فإنّ   12/2011عدد 

كما أن الشركة لم تسجل أي انقطاع في مخزون الحجر . السكر الخام خالل تلك الفترة

الكلسي الذي قد يتسبب في التأخر في أيام تكرير السكر الخام، كما لم تسجل أي نفقات 

 تلجأفي توفير الحجر الكلسي من المزود  كل تأخير ه عندإضافية في كلفة اإلنتاج حيث أنّ 

الشركة إلى اقتناء هذه المادة من مزود آلخر وتوظيف الفوارق في األسعار على كاهل 

 .  المزود المتعاقد معه
 

المتعلقة بنقل السكر الخام حيث أشار  3/2012ا بخصوص الصفقة عدد وأمّ 

آجال الصفقة الزيادة في األثناء  الفريق الرقابي إلى أن الشركة تولت بمناسبة التمديد في

وذلك خالفا لمقتضيات العقد األصلي للصفقة  2بمقتضى الملحق عدد  % 65بنسبة ناهزت 

الذي نص على أن األثمان ثابتة وغير قابلة للمراجعة وأدى ذلك إلى تحميل الديوان ألعباء 

قة والثمن ألف دينارا بعنوان الفـارق بين الثمـن األصلي للصف 79إضافية ناهزت 

للصفقة نعلمكم أنه نظرا لضرورة نقل ورفع السكر الخام  2المنصوص عليه بالملحق عدد 

من بنزرت إلى مصنع الشركة بباجة حيث تزامن ذلك مع فترة اإلنتاج األولى ونظرا لعدم 

توفر مخازن يمكن أن نؤمن التكرير فانه من الضروري مواصلة التعاقد مع الناقل 

فتم االتصال به وذلك نظرا للحاجة المتأكدة لضرورة توفير ناقل  2012صاحب الصفقة 

حيث اجتمع فريق من الشركة التونسية للسكر والديوان التونسي للتجارة  بصفة استعجالية
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الشروط  والناقل لمواصلة هذا األخير نقل السكر الخام إلى مصنع الشركة بباجــة بنفس

ه في مرحلة أولى وذلك إلى حدود أواخر شهر فيفري التعاقدية أولى وقد أبدى الناقل موافقت

تلقت الشركة التونسية للسكر تذكير بنهاية الملحق  2013فيفري  26ه بتاريخ أنّ  إالّ  2013

ه ال يمكنه مواصلة الصفقة بنفس السعر مبررا ذلك األول للصفقة معبرا فيه الناقل بأنّ 

واألجور فكان من الضروري القيام بالخسائر التي تكبدها نتيجة الغالء في المحروقات 

استشارة الناقل الذي هو بصدد تنفيذ عملية النقل تفاديا للخسائر  وتّمتباستشارة مستعجلة 

 .2013فيفري  27والتوقف عن النشاط وذلك بالتنسيق مع الديوان حسب محضر جلسة 
 

هذه الصفقة كانت مربحة للديوان التونسي للتجارة حيث وقع نقل  أنّ وعلما 

بسعر صفقة  قورنوإذا ما  1دينار حسب الملحق عدد  6,950          طن بسعر 31500

 .د 36.000ه وقع التخفيض في كلفة النقل بـ نّ إف 19/2013عدد 
 

الصفقة ترتب عنها التخفيض في الكلفة الجملية لنقل  كما تجدر اإلشارة إلى أنّ 

 .19/2013د مقارنة بالسعر المقترح في الصفقة عدد  80.000السكر الخام بما قيمته 
 

 2010جويلية  15ا بخصوص الصفقة بالتفاوض المباشر المبرمة بتاريخ وأمّ 

لترفيع في اطن من مادة الصودا السائلة وقبول الشركة لطلب المزود  175والمتعلقة باقتناء 

 نعلمكم أنّ  2011جانفي  1            ملحق بداية من ىبمقتض % 42ثمن الصفقة بحوالي 

ذلك حصل بسبب االرتفاع المشط في أسعار هذه المادة في السوق العالمية وقد ابرز 

 2011فيفري  28المزود ذلك من خالل التفاوض معه وذلك حسب المراسلة المؤرخة في 

خاصة وأن الشركة في حاجة متأكدة إلى هذه المادة ذات االختصاص الحصري الراجع 

مادة الصودا السائلة تعتبر مادة  علما وأنّ . المزود الوحيد بالسوق التونسية SCPCIلشركة 

 .ذات أثمان متغيرة ومرتبطة بأسعار المحروقات
 

عدم تولي الشركة التونسية للسكر القيام إلى إشارة الفريق الرقابي ب وفي ما يتعلّق

بالختم النهائي للصفقتين المتعلقتين باقتناء مادة الصودا السائلة المبرمتين على التوالي 

 8/2012وفي إطار طلب العروض عدد  2010جويلية  15بالتفاوض المباشر بتاريخ 
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األبيض  عالوة على الصفقات المتعلقة بخدمات نقل السكر 2012مارس  15بتاريخ 

موضوع طلبات العروض عدد  2012–2010والسكر الخام والمواد المختلفة خالل الفترة 

القيام  بصددهي ر كالشركة التونسية للس ، نعلمكم أنّ 3/2012و 2/2012و 4/2011و 6/2010

بكل اإلجراءات قصد إتمام عملية الختم النهائي للصفقات المذكورة وذلك بالتنسيق مع 

للتجارة فيما يخص صفقات نقل السكر األبيض والسكر الخام نظرا إلى  الديوان التونسي

أن الديوان هو الذي يتولى عملية خالص هؤالء المزودين مما يجعل عملية الختم النهائي 

 .تقام بالتنسيق بين المؤسستين
 
 الشراءات خارج إطار الصفقات  -
 

تفعيل مجال  2012-2009ه لم يتم خالل الفترة أنّ بإشارة الفريق الرقابي  بخصوص

المنافسة عند تفعيل العديد من النفقات حيث تمت استشارة مزود وحيد بمناسبة تنفيذ النفقات 

 :نفيدكم بما يلي 
 
بعد  (BMW+AUDI)باستشارة الشركة عند قيامها باقتناء سيارة وظيفية قامت  -

على ملف االستشارة   ه لم يتسنى لها العثورموافقة مجلس اإلدارة وسلطة اإلشراف غير أنّ 

 .وما تزال عملية البحث جارية في أرشيف الشركة

 
وعند قيامها بصيانة المولد الكهربائي تولى المدير الفني للشركة التونسية للسكر  -

 القيام بعرض طبيعة العطب عبر الفاكس والهاتف مع بعض الهياكل ذات االختصاص

(STEG INTERNATIONAL-FC-HADDAR) وجود متسع من الوقت في ظل عدم و

وذلك نظرا للقيمة الفنية للمولد  2010جويلية  05النطالق عملية التكرير بداية من 

ارتأت  ،الكهربائي بالشركة التونسية للسكر على مستوى تأمين النسق العادي لدورة اإلنتاج

 STEG)التفاوض المباشر مع المزود القيام بالشركة التونسية للسكر 

INTERNATIONAL)  وذلك لألسباب التالية: 
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ألف دينارا دون اعتبار األداء على القيمة المضافة  11 البالغ عرضها المالي -

ألف دينارا  13,200 أي ما يعادل EURO 6.000,00المقدر بـ  FC الذي يقل عن عرض

اإلقامة ومصاريف النقل بما في ذلك اقتناء تذكرة الطائرة  تونسي دون اعتبار مصاريف

 .أالف دينارا 5 تقدر بـوالتي 

 
 (STEG INTERNATIONAL)وجود خبرات وكفاءات عالية لدى شركة  -

باعتبار إشرافها على صيانة المولدات الكهربائية للشركة التونسية للكهرباء والغاز ولكونها 

 . مؤسسة عمومية
منذ بعثها الشركة التونسية للسكر  تقومغاز األكسجين ب بالتزودوعند قيامها  -

وهي الشركة الوحيدة الممثلة بباجة مع العلم  STAOشركة  لدىقوارير األكسجين  بتعبئة

 .وأن القوارير الفارغة تعود ملكيتها للشركة المذكورة

 
التجاء الشركة إلى  اقتناء قطع الغيار والمواد االستهالكية فإنّ  وبخصوص -

الشركة لقطع  تقتني مزود وحيد يعود إلى االختصاص الحصري في بعض المجاالت فمثال

الممثل الوحيد والحصري  هاباعتبار EMA KAMOUN شركة  لدى ROLAIRغيار 

شركة التي تقتنيها الشركة لدى  ISORIAقطع غيار  وينسحب ذلك على ROLAIRلشركة 

OTC. 
 SNDPشركة  لدىقتناء الزيوت والمحروقات هو الشأن بالنسبة الوكذلك 

 وبالنسبةمن ناحية أخرى  (OTE 32)لزيوت  ومنتجةباعتبارها شركة وطنية من ناحية 

بتونس  CASE لماركةباعتبارها الممثل الوحيد   CASEلدى شركة قتناء قطع غيارال

 .عند اإلصالح واالقتناء االشركة مضطرة للتعامل معه وبالتالي فإنّ 
 
 التصرف في المخزون  -
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بالنسبة لعمليات الجرد نعلمكم أن الشركة التونسية للسكر تداركت كل النقائص 

في آجالها ولجميع  2014واإلخالالت وعملت على القيام بعملية الجرد خالل سنة 

 .األصناف رغم النقص في األعوان المختصين للقيام بأعمال الجرد
 

لتي تم استالمها ا بخصوص وجود فوارق سلبية بين كميات السكر الخام اوأمّ 

 2013و 2012و 2011بمصنع باجة وتلك التي تم تفريغها بميناء بنرزت بالنسبة لسنوات 

ذلك يرجع أساسا إلى انعدام إمكانية إجراء أية مقاربة مع جسر قبان شركة الشحن  فإنّ 

والترصيف وذلك لتسلسل قدوم بواخر السكر الخام وانعدام وجود جسر قبان للمراقبة 

بنزرت وبالتالي ال يمكن إجراء أية مقاربة إال في أواخر كل مرحلة تكرير أو الحينية ب

 .آخر سنة تكرير وذلك عبر جسر قبان مصنع باجة
 

تفريغ السكر الخام بالميناء وفي ظل الطريقة المعتمدة يتسبب في ضياع  ثم إنّ 

ة إلى ذلك كميات من السكر الخام بمفعول العوامل الطبيعية كالرياح والرطوبة باإلضاف

فإنه وبتداخل كل المراحل التي تتعلق بالشحن وتفريغ السكر الخام انطالقا من الميناء 

إلى مصنع باجة من ناحية  وصوالمرورا بمخازن الشركة التونسية للسكر ببنزرت 

بين جسر قبان شركة الشحن والترصيف ببنزرت وجسر  (Les incertitudes)والتضارب 

من شأنها أن تؤدي إلى تسجيل  ،لسكر بباجة من ناحية أخرىقبان الشركة التونسية ل

وهي نسب معمول بها  ‰ 6إلى  ‰ 4فوارق في كميات السكر تقدر بنسب تتراوح بين 

حتى على مستوى تعليب السكر األبيض حيث أن كراس الشروط التي اعتمدها الديوان 

نسبة  نّص علىالتونسي للتجارة في اإلعالن عن طلب العروض لتكييس السكر األبيض 

تفريغ وخزن ونقل  وهي تعتبر منخفضة مقارنة بنسبة الضياع الناتجة عن ‰ 5ضياع بـ 

 .كلم 110 على مسافةمن بنزرت إلى باجة ونقلها ة السكر الخام شحن 5000حوالي 
ه وفي ظل غياب إجراءات فعالة قامت الشركة التونسية للسكر بالتعاقد علم أنّ مع ال

ر لديها معدات حديثة وذات مواصفات توفّ يالتي  STUMARمع شركة ترصيف جديدة 

نسية للسكر بميناء ببنزرت وذلك فنية مقبولة إلى جانب تركيز جسر قبان تابع للشركة التو

وهو ما أدى إلى عملية مراقبة الوزن بكل الشاحنات التي تنقل السكر من  2014خالل سنة 
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الميناء إلى مخازن الشركة ببنزرت وباجة وأثبتت نجاعتها حيث تقلصت هذه الفوارق ولم 

 .‰ 5تتجاوز نسب الضياع المسوح بها وهي 

 

فوارق السكر الخام بين ما هو مصرح به لدى مصالح الديوانة  مع المالحظ أنّ 

ال  STUMARالتونسية وما تم تفريغه فعليا في بنزرت وحسب ميزان جسر قبان شركة 

خالل الفترة األولى من  التي تّم إنزالهماتم إثباته من خالل الشحنتين  إذيمكن تجاهله مطلقا 

 .‰ 8,3أقرت وجود فوارق نسبية تعادل التي  2015تكرير السكر الخام بعنوان سنة 

 

 حماية الممتلكات والسالمة المهنية  -
 

نشير في هذا الصدد إلى أن كل الرصيد العقاري للشركة التونسية للسكر ال 

يعتريه أي إشكال وهو ثابت بشهائد ملكية ويحتوي على المساحات الجملية الراجعة 

باجة في طور  13278اإلشكال ال يتعلق إال برسم عقاري وحيد وهو  أنّ  للشركة إالّ 

العون  معالتسوية خاصة وأن المسكن الوظيفي المشار إليه بالتقرير هو محل نزاع قضائي 

حيث تم إحالته على الدائرة الجنائية  2005–2003المتقاعد الذي تم إسناده إليه خالل الفترة 

أجل التدليس والمشاركة واستعمال مدلّس وهي محل رفقة الخبير المعين من طرفه من 

متابعة السترجاع هذا المسكن الوظيفي وبالتالي الحفاظ على حقوق الشركة مع العلم أنه تم 

الشروع في تسجيل هذا الرسم بدفاتر الملكية العقارية وذلك بتكليف أحد المحامين للقيام 

 . بكل اإلجراءات التي تقتضيها عملية التسجيل
 

باجة المعروف بالبنقلو والراجع  15872ا بخصوص الرسم العقاري عدد مّ وأ

وستتولى المطالبة  1962بالملكية للدولة فإن الشركة التونسية للسكر تتصرف فيه منذ سنة 

 .به في إطار معاوضة عقارية
 

تسويغهما  اللذان تمّ شارع الحرية بتونس المتواجدين بوبالنسبة لوضعية الطابقين 

معاليم الكراء واستهالك الماء والكهرباء  لصناعة إليواء األرشيف الخاص بها فإنّ لوزارة ا
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 .والحراسة محل مطالبة مستمرة من قبل الشركة للحصول على حقوقها من عملية التسويغ

سيقع فض إشكال تولي وسيقع إفراد هاذين الطابقين بعدادات للماء والكهرباء وأّنه علما 

 .خالص هذه االستهالكات لفائدة المتسوغالشركة التونسية للسكر 
 

 14ا بخصوص إشكال التأمين المشار إليه بخصوص الحادثة المؤرخة في أمّ 

عدم حصول  التي تهم المولد البخاري والتي أشار الفريق الرقابي إلى أنّ  2008جوان 

برمج الشركة على مستحقاتها يرجع إلى عدم إعالم ممثل شركة التأمين بعملية الصيانة الم

األمر ال يفضي إلى تفصي شركة التأمين من  فإنّ  2010–2008إنجازها خالل الفترة 

التعويض الذي هو محل مطالبة من طرف الشركة التونسية للسكر لدى الدور االستئنافي 

خاصة وأن شركة التأمين المعنية لم تقدم ما يفيد بأن حضورها كان من شأنه أن يؤدي إلى 

يمكن تفاديه ثم إن مكتب المراقبة الذي يتولى عمليات المراقبة  التفطن إلى وجود خلل

 .الدورية لم يشر إلى أي خلل من شأنه أن ينتج عنه حادث
 

إشارة الفريق الرقابي إلى عدم تولي الشركة اقتناء جملة من معدات  وحول

 نلفت نظركم إلى أنه وقع برمجة تحيين دراسة األخطار وذلك باقتناء معدات ،السالمة

وستعمل  .2015سنة في ألف دينارا  100وإجراء تكوين في ميدان السالمة بما قيمته 

الشركة إذا ما توفرت لديها اإلمكانيات المادية على تحقيق مراجعة حسب المالحظات 

 .المذكورة
 
تكرير السكر الخام واالقتصاد في الطاقة والمحافظة على  -

 البيئة 
 

 نشاط التكرير  -
 

دورة تكرير السكر الخام حيث  ةالرقابي إلى النقص في نجاعلقد أشار الفريق 

طن  646إلى  2010طن سنة  703لوحظ تراجع المعدل اليومي إلنتاج السكر األبيض من 
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تطلب إنجاز يوهو ما  2013-2012-2011خالل سنوات على التوالي طن  689طن و 683و

أيام مقارنة بعدد أيام  4و           أيام  5يوما و 17أيام عمل إضافية ناهزت على التوالي 

 . طن 700على نسق إنتاج يومي عادي بحوالي  االعمل المستوجب اعتماد
 

إنتاج تراجع معدل  عند تقييمالفريق الرقابي اعتمد  نشير في هذا الصدد إلى أنّ 

بالمقارنة مع المعدل اليومي إلنتاج  2013-2012-2011السكر األبيض خالل السنوات 

كسنة  هذه السنة كسنة مرجعية والحال أنه ال يمكن اعتماد  2010السكر األبيض بسنة 

ثالث مرات خالل هذه السنة وذلك للنقص لتوقفت قد دورة اإلنتاج  مرجعية طالما أنّ 

رير مكتب الحاصل على مستوى التزود بمادة السكر الخام وعليه يمكن االعتماد على تق

الطاقة الدنيا لتكرير  أنّ  المكلف بتحديد منحة التكرير حيث أشار إلى AMEXالخبرة 

طن بحيث تكون الطاقة  700تبلغ الطاقة القصوى أّن طن و 650السكر الخام تقدر بـ 

طن والتي بمقتضاها يمكن  675االسمية للتكرير اليومي حسب المكتب المذكور في حدود 

 .% 95طن من السكر األبيض باعتماد نسبة استخراج تقدر بـ  642استخراج 
 
 مطابقة السكر الخام واألبيض للمعايير المعتمدة  -
 

التقرير والداعية إلى ضرورة حصول الشركة على نتائج ب الواردةالمالحظة  إنّ 

التحاليل المتعلقة بالسكر الخام سيتم أخذها بعين االعتبار مستقبال وستتمكن الشركة 

التونسية للسكر من الحصول على هذه التحاليل لكل شحنة من السكر الخام خاصة وأنه تم 

ة التونسية للسكر والديوان التونسي تسجيل هذا اإلجراء صلب االتفاقية المبرمة بين الشرك

وأما بخصوص إجراء التحاليل الخاصة بالسكر  .2013ديسمبر  25للتجارة المؤرخة في 

إلجراء تحاليل السكر األبيض  ار لديها مخبرالشركة التونسية للسكر يتوفّ  األبيض فإنّ 

أي إشكال للشركة والسكر الخام ثم إن الكميات التي تم تسويقها من السكر األبيض ال تمثل 

خاصة أنه يتم االعتماد على نتائج التحاليل المجراة بالمؤسسة إلى جانب قيام بعض 

 .الصناعيين بالتحاليل المخبرية الالزمة
 



1103 
 

 
 

ه تم اتخاذ اإلجراءات الضرورية وذلك بتحليل السكر األبيض والسكر مع العلم أنّ 

  .2014بفرنسا وذلك بداية من الفترة الثانية لعملية التكرير لسنة  SGSالخام بمخابر 

 

إشارتكم إلى تحمل كلفة إضافية جملية بعنوان استهالك المواد  وبخصوص

جراء  2011الخصوصية من الحجر الكلسي والفحم الحجري والفيول الثقيل خالل سنة 

ذلك  شاء ونسبة اللون فإنّ عدم حصول الشركة على النتائج التحاليل المتعلقة بنسبة الن

يرجع إلى الديوان التونسي للتجارة الذي لم يتقيد بالمواصفات الفنية للسكر الخام التي 

 .طلبتها الشركة التونسية للسكر
 

الشركة التونسية للسكر تتولى مّد الديوان التونسي للتجارة بعيينات  أنّ  مع العلم

ليل المخبرية الالزمة وذلك على كاهلها من السكر األبيض المنتجة قصد القيام بالتحا

 .الخاص
 مستوى بعض التجهيزات الحيوية بالمصنع  علىاألعطاب  -
 

لمدة  2012إشارة الفريق الرقابي إلى توقف دورة اإلنتاج خالل سنة  ما يخصّ  في

ساعة بسبب امتالء جميع مخازن السكر األبيض نتيجة األعطاب التي  12جملية في حدود 

شملت بعض التجهيزات المستغلة خالل مرحلة تكييس السكر األبيض، نشير في هذا 

 Bande vers bascule – couseuseالصدد إلى أن األعطاب المشار إليها شملت آلة الوزن 

à sacs  وهي أعطاب عادية وذات نسب مقبولة جدا في مؤسسة إنتاجية في حجم الشركة

، ثم إن نسب الجاهزية لهذه 2003التونسية للسكر وفي غياب انجاز استثمارات منذ سنة 

 :المعدات المذكورة لمسلك تكييس السكر األبيض تعتبر عالية وهي كالتالي 
 
- 2011 :  99,52 % 

- 2012 :  98,56 % 

- 2013 :   99,03 % 
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تمت  2011ا بالنسبة لمحطة الوزن المشار إليها فإن عملية الوزن خالل سنة وأمّ 

في انتظار توفر قطع غيار مستوردة وقد  2بحكم عدم جاهزية اآللة رقم  1باآللة رقم 

دقيقة للعطب  50ساعة وبمعدل ساعة و 43بما يعادل  2آلة الوزن رقم بعطب  29حصل 

 . من مدة العمل الجملية % 0,88وهو ما يمثل 
 

عدم وظيفية المولدات االحتياطية إلى وفي خصوص إشارة الفريق الرقابي 

وتعطب جهاز المقتصد في الطاقة الخاص بالمولد البخاري نعلمكم  2003للطاقة منذ سنة 

 : أنه تم تالفي هذه النقائص وذلك بـ
 
تجديد مكونات المقتصد في الطاقة الخاص بالمولد البخاري حيث تم اقتناء  -

 .جزء المتبقية  للمقتصد المذكور 70وتركيب 
برمجة تأهيل المولدين الكهربائيين المشار إليهما وهي في طور طلب  -

 . العروض
 

وجوابا على إشارة الفريق الرقابي إلى سوء برمجة أعمال الصيانة الدورية 

عالجي الدوري وال بصنفيهاالبرمجة ألعمال الصيانة  نحيطكم علما بأنّ يانة العالجية والص

ها تشوبها بعض النقائص وقد تم تالفيها تدريجيا أخذا بعين االعتبار موجودة غير أنّ 

بصدد دراسة مشروع إدخال منظومة هي اآلن الشركة  علما وأنّ . للمالحظات المذكورة

 .وهو ما من شأنه أن يحسن مردودية إعداد أعمال الصيانة إعالمية على أعمال البرمجة
 
 االقتصاد في الطاقة والمحافظة على البيئة  -
 

 االقتصاد في الطاقة  -
 

بخصوص بيع فائض الطاقة الحرارية المنتجة بالشركة التونسية للسكر بواسطة 

للتوليد المؤتلف للطاقة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، نشير في هذا الصدد  جهازها
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من طرف الشركة العالمية للخدمات الكهربائية التي  هذا الشأنه وقعت دراسات في إلى أنّ 

 ذات كلفة عاليةتجسيد الصفقة يتطلب اقتناء معدات  قدمت تقريرها في الغرض غير أنّ 

الوضعية المالية للشركة التونسية للسكر ال تسمح بذلك فقد وقع تأجيل انجاز  أنّ إلى ونظرا 

 .هذا المشروع
 

ا في خصوص انجاز المشاريع في إطار عقد برامج مع الوكالة الوطنية وأمّ 

للتحكم في الطاقة فقد وقع انجاز البعض منها كالعزل الحراري واقتناء وإصالح 

م في عامل القدرة ت معدات التحكّ يخاري واقتناء وتثبمستلزمات مقتصد الطاقة للمولد الب

لحصول لهذه المشاريع إلى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في انتظار  تمت إحالة فواتير

 .على االمتيازات التي يخولها القانون للشركة
 
 المحافظة على البيئة  -
 

تونسية للسكر جوابا على المالحظات المتعلقة بالتلوث المائي فإن الشركة ال

مع و) مصانع مجاورة وأحياء سكنية(ساعية في هذا المجال مع كل األطراف المتداخلة 

 .سلط اإلشراف إليجاد حلول جذرية ونهائية للقضاء على التلوث
 

ه تم إمضاء ميثاق لحماية البيئة والتنمية المستدامة من قبل جميع علما وأنّ 

من شأنه أن ما ساكب لوادي البسيم بباجة وهو األطراف المتداخلة وذلك بمنطقة الحوض ال

 .يساهم على القضاء على التلوث الهوائي والمائي للمنطقة المذكورة


