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 زرتـــــت بنـة اسمنـــشرك
 

و�� مصنفة كمنشأة عمومّية ع�� مع�ى  1950أحدثت شركة اسمنت بن�رت �� سنة 

فتح رأس مالها  2009 وتّم منذ أكتو�ر. (1)1989املؤرخ �� غرة فيفري  1989لسنة  9 القانون عدد

 .%80د �ساهم فيھ الدولة التو�سية بنسبة .م 44للعموم لتبلغ قيمتھ 

 
لتأم�ن حاجيا��ا من  اهكتار  140ع�� مساحة  اببن�رت ومقطع (2)الالشركة معمو�ستغل 

 التجار�ةببن�رت �� إطار عقد لزمة م��م مع ديوان البحر�ة  التجاري بامليناء  ااملواد ألاولية ورصيف

بمرحلة استخراج املواد ألاولية من املقطع ع�� ش�ل حجارة  (3)إلاسمنت وتمر عملية إنتاج .املوا�ئو 

يات من أكسيد ا�حديد ثّم ط�ي امل�حوق �� ورح��ا �� الكسار وطحن املواد النيئة �عد إضافة كّم 

مع كميات من ا�جبس وإلاضافات  و�تّم خلط مادة ال�لنكر ورح��ا (4)فرن�ن ل�حصول ع�� مادة ال�لنكر

 .سب نوعية املنتوجال�لسية بنسب متفاوتة ح

 
و�لغت . 2014 منذ جانفي (5)و�خضع ضبط سعر املواد إلاسمنتية إ�� نظام حر�ة ألاسعار

ن��ا من  515ما قدره  2014الشركة �� سنة  مبيعات
ّ
د .م 56رقم معامالت بحوا��  تحقيقألف طّن مك

لت 
ّ
السنة بلغت قيم��ا د كما �جلت خسارة خالل نفس .م 13,5عونا ب�لفة جملية قدرها  553وشغ

 . د.م 3,5
 

 2002و��دف التحكم �� �لفة إلانتاج واح��ام املتطلبات البيئية انطلقت الشركة منذ سنة 

 .إلانتاج استجابة لنمو الطلب وملجا��ة املنافسة وسائل�� إلاعداد ل��نامج تأهيل قصد �عص�� 
 

املنافسة �� قطاع إلاسمنت وللوقوف ع�� مدى توفق الشركة �� تطو�ر آليات عملها ملجا��ة 

زت أعمال الدائرة ع�� دها بالتشاريع ا�جاري ��ا العملومدى تقيّ 
ّ
قة ، ترك

ّ
متا�عة تنفيذ املشاريع املتعل

النشاط التجاري باإلضافة إ�� املخزون �� وسائل إلانتاج �� و ب��نامج التأهيل وع�� التصرف �� ال��ّود

� جو�لية  2014 –2010خالل الف��ة أساسا  وذلك
ّ
 .2015لتمتّد �� �عض ا�جوانب إ�� مو�

                                                           
 .واملنشآت  العموميةاملتعلق باملساهمات  (1)
ت الشركة �شاطها بالفرن   (2)

ّ
 وقد شهدت السنوات. يوم/طن 2000بطاقة اسمية  2بالفرن   1978يوم لتتدّعم �� سنة /طن 600بطاقة اسمية  1اس��ل

 .التوقف إلاجباري ل�ل��ما 2013ألاخ��ة تردي ا�حالة التقنية للفرن�ن لت�جل سنة 
  .أنواع من إلاسمنت البورتلندي و ا�ج�� الهيدرولي�ي الاصطنا�� ثالثة وتقوم الشركة بتصنيع (3)
  و�� املادة ألاساسية لصنع مختلف منتوجات إلاسمنت (4)

(5)  
تّم إخضاع املواد إلاسمنتية إل نظام حر�ة  2013أكتو�ر  30واملصادق عل��ا بتار�خ  2013سبتم��  25ا�جلسة الوزارّ�ة املنعقدة بتار�خ  عمال بتوصيات

    ..ألاسعار
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 أبرز املالحظات
 

  برنامج التأهيل -

 

ع�� أن يتّم  نتاجوسائل إلا �� تنفيذ برنامج تأهيل لتعص��  2004انطلقت الشركة منذ سنة 

 �� سنة . 2008سنة استكمال إنجازه 
ّ
 أّن املصنع لم يدخل ح�� إلانتاج إال

ّ
 الصعو�اتنتيجة  2015إال

نجاز إ��  التأخ�� فقد تجاوز . نجازل�لفة وآجال إلا ا�حاجيات و اال�ي شابت إسناد الصفقات وسوء تقدير 

�� انجاز مشروع تجديد معدات ال�حن  التأخ��  وفاق سنوات مشروع  ال��فيع �� طاقة إلانتاج خمس

تجديد تجه��ات  شروعموشهد د .م 15,780د إ�� .م 1,8سنوات وارتفعت ال�لفة من  سبع والتفريغ

 .د.م 6,6د إ�� .م 1,8ارتفاعا من  تھ�لف�جلت سنوات و  نظام �سهيل استخراج إلاسمنت تأخ��ا بثالث

 
السوقية  ��اقيمحيث شهدت للشركة املالية  ةوضعيال وقد ا�عكس هذا التأخ�� سلبا ع��

من  الطن الواحدإنتاج  �لفةوارتفعت  2014سنة  د ��.م 283إ��  2009سنة  ��د .م 507تدهورا من 

خالل هامش الر�ح إلاجما�� للشركة تراجع و  2013 سنة ��د  93إ��  2009 �� سنةد  63ال�لنكر من 

 .سل�ي د.م 13د إ�� .م 13,3من نفس الف��ة 

 

وتدعو الدائرة الشركة إ�� إح�ام تحديد ا�حاجيات وال�لفة وآلاجال املتعلقة باملشاريع املزمع 

إلاعالن عن طلبات  إعادةة عن تفادي الا�ع�اسات املنجرّ لإنجازها من خالل القيام بدراسات دقيقة 

 . العروض

 

�ّود  -
ّ
 ال�

 

 مؤشرات موضوعية نظرا لغيابعمليات ال��ّود  إ�� إح�ام التصّرف ��الشركة  تتوّصللم 

يةليشهد مخزو��ا من ماد�ي �وك الب��ول وال�لنكر مستو�ات �� الغرض  يتّم اعتمادها
ّ
مّما حّتم  متدن

لم تتقّيد الشركة دائما  كما. استعارة كميات من ال�لنكرب�لفة إضافية و مواد طاقية  س��الكا

ن إعمال املنافسة وقامت بتجزئة برام الصفقات العمومية حيث أنجزت شراءات دو إبإجراءات 

 .شراءا��ا عند ال��ود بقطع الغيار

 

صنفا من قطع  حوا�� سبعة آالف اقتناءتّم ضعف الّتنسيق ب�ن مصا�ح الشركة ونتيجة ل

�عود تار�خ اقتنا��ا إ��  د.م 4حوا�� بمن بي��ا كميات  ها،استعمالأن يتّم  دون  د.م 6ناهزت  بقيمة الغيار

 .2013ما قبل سنة 
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ركة  و�تعّ�ن ع��    
ّ

    عطيات امل استنادا إ��تحديد ا�حاجيات ب�ل دقة  مز�د ا�حرص ع��الش

قة ب
ّ
وحدات إلانتاج ا�جديدة وال��امج السنو�ة للصيانة وتجميع الشراءات قدر إلام�ان إلبرام املتعل

 .عقود إطار�ة وفق ال��اتيب املنظمة للصفقات العمومية

 

 إلانتاج  -

 

�� %  7إ��  2011 سنة ��% 12تراجعت حصة الشركة من إلانتاج الوط�ي ملادة إلاسمنت من 

رة لد��ا نتاجوسائل إلا جاهز�ة النقص ��  باألساس إ��ويعزى ذلك  2013سنة 
ّ
 �ّجل فقد  .املتوف

ّ
ف توق

 �� حدود يوما مقابل تقديرات 694 العطب وذلك ملّدةن بصفة فجئية ودون معرفة مصدر �الفرن

تّم و  لف��ات طو�لة  عمليات الصيانة الوقائية نجاز إ استغرق كما . 2013-2011يوما خالل الف��ة 119

  .نظرا لنفاد مخزون قطع الغيارأو التخ�� ع��ا م��مجة صيانة تأجيل عمليات 

 
                  يناهز مالوحدات ا�حرار�ة وتقديرات الشركة لس��الك الفع�� الفارق ب�ن الا  و�لغ

وتحّملت . د.م 4�لفة إضافية �� حدود ترتب عنھ  2013-2011ألف طن من الفيول خالل الف��ة  12

�لفة إضافية  املرسومةهداف األ اس��الك الطاقة الكهر�ائية للفرن�ن مقارنة ب الشركة تبعا الرتفاع

وتد�ي مردودية  اتورشعمل الضطر�ات اعدم التحكم �� د وذلك نتيجة .م 1,5قدرت بحوا�� 

 . التجه��ات وال�جوء إ�� التمديد �� ف��ات العمل

 

ن من  الاشارة إ�� أّن وتجدر 
ّ
 ��  حاجياتا� تلبيةاحتياطي الشركة من املواد ألاولّية ال يمك

ّ
إال

 .نتاجّية ا�جديدة للمصنعسنة باعتبار الطاقة إلا  15حدود 
 

ركة  و�نب�� ع��
ّ

مليات الصيانة قصد ضمان جاهز�ة إح�ام برمجة ع العمل ع�� مز�دالش

 . وسائل إلانتاج والضغط ع�� ال�لفة
 

 النشاط التجاري  -
 

. 2014سنة  ��ألف طن  515إ��  2010سنة  ��ألف طن  950تراجعت مبيعات الشركة من 

، % 67إ��  % 20من الفعلية خالل نفس الف��ة الفارق ب�ن الكميات امل��مج بيعها واملبيعات  وارتفع

مقابل �سبة %  6إ�� %  12من  احّصة التجارّ�ة للشركة �� قطاع الاسمنت تراجعبالتا�� ا� وشهدت

ن الشركة من منافسة بقية . 2014سنة  �عنوان%  16,3 �� حدودبمخطط ألاعمال  م��مجة
ّ
ولم تتمك

امتداد  لت�ون حص��ا ألاضعف ع�� 2010سنة املحدثة �عد  بما ف��ا تلكالشر�ات الناشطة �� القطاع 

  .2014-2010الف��ة 
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 باألساس إ�� النقائص امل�جلة �� املذ�ورة ويعود تراجع مبيعات الشركة خالل الف��ة    

 أغلقت فقد .التصدير تراجعوكذلك إ��  املسداة من قبلهاو�� جودة ا�خدمات  مع ا�حرفاء التواصل

 �� (1)% 90العام لرضاء ا�حرفاء من  تراجع املؤشر و  2005سنة الشركة فروعها التجار�ة با�جهات منذ 

 .طلبياتلستجابة لإلا  وآجال�حن المّدة  طول نتيجة باألساس إ��  2014سنة  ��%  76إ��  2010سنة 

 

ألف طن إ��  191انخفاضا من خالل نفس الف��ة شهدت صادرات الشركة من إلاسمنت و 

لإلسمنت من مجمل الصادرات الوطنّية  �احّصة صادرا� لتعرف %74ألف طن أي ب��اجع بنسبة  50

حيث تتوفق الشركة �� استقطاب حرفاء من ألاسواق ألاورو�ّية لم كما %.  4إ��  % 27تراجعا من 

فت عن تصدير إلاسمنت نحو البلدان ألاورو�ّية منذ
ّ
 �نالسوق ع��واقتصرت صادرا��ا   2008 سنة توق

 .متحّصلة ع�� إلاشهاد بمطابق��ا للمواصفات ألاورو�ّية �اا�جزائرّ�ة والليبّية بالرغم من أّن منتجا�

 
��ا من 

ّ
ركة إ�� العمل ع�� بلورة اس��اتيجية تجار�ة فّعالة ومرنة تمك

ّ
وتدعو الّدائرة الش

 .مجا��ة املنافسة وفتح أسواق جديدة لتسو�ق منتوجها السيما �عد ال��فيع �� طاقة إلانتاج

  

                                                           
 .�سبة مطابقة للنسبة الهدف املحدد بمخطط أهداف الشركة (1)
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I- برنامج التأهيل 
 

 2008-2004لشركة يمتّد تنفيذه ع�� الف��ة اتأهيل لبرنامج إقرار  2003ماي  22 �� تّم 

ب�لفة تقدير�ة �� حدود طن .أ 1350إ��  طن سنو�ا.أ 900ال��فيع �� طاقة إنتاج ال�لنكر من ��دف إ�� و 

من رأس مال الشركة  % 20فتح �سبة د من خالل .م 90��نامج �� حدود ال هذا تمو�ل وتّم  .د.م 250

  .الشركة التو�سية للبنك معإبرام إتفاقية تمو�ل د ع�� .م 90إضافة إ��  إدراجها بالبورصةللعموم و 

 

�عرضت الشركة إ�� صعو�ات عديدة  2004�� تنفيذ هذا ال��نامج �� سنة  الانطالقومنذ 

 �� 2006ماي  شهر  عملية اختيار مكتب الدراسات وضبط م�ونات برنامج التأهيل إ�� تواصلتحيث 

لت. أشهر 9 ناهزأي بتأخ��  2005أوت شهر ��  استكمالهاح�ن �ان م��مجا 
ّ
م�ونات برنامج التأهيل  وتمث

ومشروع تجديد معدات �حن وتفريغ البواخر ومشروع  مشروع ال��فيع �� طاقة إلانتاج�� أساسا 

 شهدوقد . ال�لنكرتجديد تجه��ات نظام �سهيل سيولة واستخراج إلاسمنت ومشروع تطو�ر طاقة ر�� 

 .يتّم الشروع �� إنجاز البعض آلاخر �� ح�ن لمإلانجاز  ��عدد من هذه املشاريع صعو�ات 

 

 مشروع ال��فيع �� طاقة إلانتاج -أ 

 
الختيار ) 32/2007(عروض دو�� مفتوح  باإلعالن عن طلب 2007قامت الشركة �� أوت 

              نتاج ال�لنكر منالسنو�ة إل  طاقةالمختلف ورشات املصنع �غاية ال��فيع ��  لتأهيلمقاولة عامة 

ا�حلول  قبول �ّل و املحافظة ع�� أك�� عدد ممكن من التجه��ات القديمة مع طن .أ 1350طن إ�� .أ 900

عتبار طلب العروض غ�� مثمر ألسباب ال  وتبعا. شهرا 24 ـنجاز بإلا مدة حّددت املق��حة من العارض�ن و 

ھ تّم اعتبار  شهرا 30شهرا إ��  24نجاز من بال��فيع �� مدة إلا  الشروطمراجعة كراس فنية، تّمت 
ّ
 أن

ّ
إال

الناتج عن ن املقّدم�ن �املالي نعرض�الب�ن للفارق الهام نظرا للمّرة الثانية طلب العروض غ�� مثمر 

 . د.م 240 والبالغاختالف ا�حلول املق��حة 

 

�� اريع و�الّتا�� ليس لها ا�خ��ة ال�افية �ا لم تقم سابقا بمثل هذه املشو�ينت الشركة أ�ّ 

إلعداد هذه الّدراسات املعّقدة وتحديد إلام�انيات البشرّ�ة الالزمة فضال عن النقص ��  الغرض

ة
ّ
ھ لم يتسّن تحديد ا�حاجيات امع مكتب دراسات و الشركة عاقد ورغم �. ا�حاجيات بدق

ّ
ستشارة فإن

قة �عملية التأهيل 
ّ
أخذ املعّدات املزمع هذه العملية مع أهداف  الاقتصار ع�� ضبطبل تّم املتعل

 .�ع�ن الاعتبار املحافظة عل��ا

 



878 
 

 
 

املواد النيئة  �نطاق املهمة �� تأهيل ورشة ر� وحصر مراجعة كراس الشروط  وتّمت مجّددا

�ي ال مصا�ح رئاسة ا�جمهور�ةوع�� إثر تدخل . وإعالن طلب عروض للمرة الثالثةدون سواها والفرن 

تقرر إسناد الصفقة إ�� ) د.م 149(العارض الثا�ي من خ��ة  أقّل ) د.م 139( ألاّول  العارضأشارت إ�� أّن 

عقد الاملا�� إ�� مستوى العارض ألاقل ثمنا وتم إمضاء  ھبالتخفيض �� عرض ھمع مطالبت هذا ألاخ�� 

ل التصّرف ع�� هذا النحو إخالال . 2010د�سم��  27بتار�خ 
ّ
بمبدأ شفافية إلاجراءات واملساواة ب�ن  و�مث

ل خطأ تصّرف ع�� مع�ى القانون عدد  العارض�ن أمام الطلب العمومي
ّ
املؤّرخ ��   1985لسنة  74ويش�

 .1985جو�لية  20

 
إ�� رئيس هيئة  2011فيفري  28بتار�خ تقّدم �عر�ضة قد العارض ألاّول  وتجدر إلاشارة إ�� أّن 

تمكينھ ت�حيح الوضعية و  العمومية طلب بمقتضاهااملتا�عة واملراجعة لدى ال�جنة العليا للصفقات 

جلستان وزار�تان للنظر �� هذا امللف وتقرر إلاسراع �� إنجاز  2011وا�عقدت �� سنة . من الصفقة

إحالة ملف إسناد صفقة و  للقرار الذي سبق أخذه �� الغرضوفقا  مشروع ال��فيع �� طاقة إلانتاج

وع�� إثر ذلك دخلت . تأهيل مصنع الشركة إ�� �جنة تق�ىي ا�حقائق حول قضايا الرشوة والفساد

خمس سنوات حوا�� التأخ�� شروع ليبلغ املإنجاز  مز�د �عطيلالشركة �� إجراءات قضائية �سببت �� 

 .مقارنة باآلجال ال�ي تم ضبطها عند إقرار برنامج التأهيل

 
جنة العليا للصفقات  ومّد دت الشركة بأّ��ا اق��حت إسناد الصفقة للعارض ألاول وأفا

ّ
ال�

 . باعتبار قيمة املشروع بخصوص هذا امللفبمعطيات 

 

ت 
ّ
دون احتساب  2015فيفري  12القبول الوق�ي لورشة املواد النيئة والفرن �� الشركة وتول

استغالها ��  عدم إم�انيةن للمقاول تب�ّ  �عد أن 3يوما إلنجاز الدعامة عدد  86ف��ة التأخ�� ال�ي بلغت 

ع��  أوجبمن كراس الشروط  31وضعي��ا امل��دية �� ح�ن أّن الفصل إ�� ترك�� الفرن ا�جديد نظرا 

 وأّن الفصل ألاّول من عقد الصفقة نّص ع�� أّن يتثبت من حالة الدعامات وألاسس  ملقاول أنا

 يعقد الو�مجرد توقيع  املقاول 
ّ
�نوعية و بنوعية وخصائص ألاشغال املطلو�ة منھ  ع�� بينةھ قر بأن

د طبقا .م 6,973بحوا�� املستوجبة تبعا لذلك قّدر غرامة التأخ�� تو . شروعاملألارضية ال�ي سيقام عل��ا 

 . من عقد الصفقة 27ملقتضيات الفصل 

 

القيام ��ذه ألاشغال ملواصلة املشروع مع تحميلها باملقاول ألزمت وقد أفادت الشركة بأّ��ا 

للمصار�ف وطرح آلاجال إلاضافّية من آجال إلانجاز باعتبار أّن هذه املــــــّدة تّمت مالحظ��ــــا و��جيلها 

ة ا�حض��ةبميدانّيا وتدو���ا 
ّ
 .مجل
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  تفريغ البواخرمشروع تجديد معدات �حن و  -ب 

 
مشروع تجديد معدات �حن وتفريغ بواخر إلاسمنت و�وك  2007برمجت الشركة منذ سنة 

                 ة صعو�ات حالت دون دخولھ ح�� الاستغالل إ�� مو�� هذا املشروع عّد  وشهد إنجاز . الب��ول

لتوف�� ) 38/2007(عن أول طلب عروض  2007نوفم��  خالل شهر فقد أعلنت الشركة  ،2015د�سم�� 

أشهر  7تنفيذ الآجال ع�� أن ال تتجاوز املشروع ا�جاهز املعدات وأشغال الهندسة املدنية �� صيغة 

 .عتبار طلب العروض غ�� مثمر لضعف املنافسةاوتّم . د.م 1,8 وال�لفة

 

إعادة  تديد ا�حاجيات وال�لفة وآجال إنجاز املشروع تّم ونظرا لعدم تحكم الشركة �� تح

د .م 8د إ�� .م 1,8إلاعالن عن طلب العروض �� ثالث مناسبات ل��تفع بذلك ال�لفة التقدير�ة من 

�ا ال تمتلك ا�خ��ة ال�افية لتحديد أ�ّ ذلك بالشركة قد بّررت و  .شهرا 18أشهر إ��  7وآجال إلانجاز من 

ة نظرا لطبيعة املشروع
ّ
 . ا�حاجيات ب�ّل دق

 

املس��دفة وع�� إثر ذلك قامت الشركة بمراجعة حاجيا��ا بالتخفيض �� طاقة ال�حن 

أشغال الهندسة املدنية وتم اعتبار د دون .م 13والاقتصار ع�� اقتناء املعدات ب�لفة قدرت بما يناهز 

يتم إبرام عقد  �� ح�ن لم. د.م 13,5 قدرهبمبلغ جم��  2013جانفي  16لصفقة بتار�خ عقد اإبرام 

 بتار�خ 
ّ
د أي �عد سنت�ن من إبرام صفقة .م 2,28 و��لفة 2015جانفي  29أشغال الهندسة املدنية إال

 .2014خالل الف��ة املمتدة ب�ن ماي وجوان  واستالمها اقتناء املعدات

 

 ع��املوا�ئ و  التجار�ةديوان البحر�ة لونتيجة غياب املوافقة املسبقة  ،ومن ناحية أخرى 

الشركة �ستغل امليناء �� إطار عقد لزمة مع الديوان لم يقع إصدار  ألاشغال املزمع إنجازها باعتبار أّن 

 بإلاذن 
ّ
أي بتأخ�� تجاوز ا�خمسة أشهر من تار�خ عقد  2015جوان  16بتار�خ  بداية ألاشغال إال

           قيمة الصفقة بحوا��  بال��فيع ��ة وهو ما جعل املقاول الذي قام بتوف�� املعدات يطالب الصفق

 . د.م 0,650

 
 لعملياتلهذا التأخ�� �عاقدت الشركة مع مقاوالت خاصة قصد توف�� املعدات الالزمة  وتبعا

              2009قاوالت منذ سنة وقد بلغت جملة املصار�ف املدفوعة لهذه امل. تفريغ �وك الب��ول وال�لنكر

كما أدت هذه الوضعية إ�� التقليص من إم�انيات التصدير باعتماد مواصفات هذه . د.م 14ما قيمتھ 

 .التجه��ات
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 استخراج إلاسمنتجديد تجه��ات نظام �سهيل سيولة و مشروع ت -ج 

 
لتجديد تجه��ات نظام ) 08/2008(بطلب عروض  2008ماي خالل شهر قامت الشركة 

ق بثالث�سهيل سيولة واستخراج إلاسمنت �� إطار مشروع مفتاح �� اليد 
ّ
خزانات ب�لفة تقدير�ة  يتعل

قبول  2008جو�لية  28�جنة الفرز بتار�خ  وإثر اق��اح. د ومدة إنجاز �ستة أشهر.م 1,8�� حدود 

              اعتبار  2009مارس  19د قررت �جنة صفقات الشركة بتار�خ .م 3,2 �� حدود املقدر العرض املا�� 

                                الصادر �� ) 25/2008( أّن طلب العروضب م�ّ�رة ذلكغ�� مثمر ) 08/2008(طلب العروض 

سهيل سيولة واملتعلق بال��فيع �� طاقة إلانتاج شمل تجديد تجه��ات نظام � 2008جو�لية  شهر

 . واستخراج إلاسمنت
ّ
 . وقع اعتباره بدوره غ�� مثمر املذ�ور  طلب العروض أّن  إال

 

قامت الشركة ) 08/2008(أي �عد حوا�� سنت�ن من طلب عروض  2010و�� شهر أفر�ل 

ل إنجاز اشمل خمس خزانات عوضا عن ثالث وآج) 14/2010(بطلب عروض ثان لنفس الغرض 

الصفقة مع العارض الوحيد املقبول إبرام عقد  2010نوفم��  11بتار�خ وتم . شهرا18 بمدةضبطت 

ولم يتم إصدار %. 34د وهو ما يمثل فارقا بحوا�� .م 10 بلغت �لفة تقدير�ةد مقابل .م 6,6فنيا  بمبلغ 

 بإلاذن 
ّ
 . عقد الصفقةتار�خ شهرا من  15أي �عد أك�� من  2012فيفري  20بتار�خ  بداية ألاشغال إال

 

وعدم قدرة هذه ألاخ��ة لشركة ل إح�ام برمجة املشاريع ا�حيو�ةوت��ز هذه الوضعية عدم 

ر ع�� آجال ّم م بالدقة املطلو�ةحاجيا��ا  تقدير  ع��
ّ
 .املشاريعنجاز إا أث

 

 مشروع تطو�ر طاقة ر�� ال�لنكر -د 

 

لتطو�ر طاقة ) 17/2012(بطلب عروض دو�� مفتوح  2012ماي  13قامت الشركة بتار�خ 

كراس  25وقد تم �حب . شهر 12 تنفيذ بلغت  د وآجال.م 23,6ر�� ال�لنكر ب�لفة تقدير�ة �� حدود 

 
ّ
و�اعتبار الفارق . د.م 69بمبلغ جم�� �� حدود  يدوح ضعر  شروط �� ح�ن لم يرد ع�� الشركة إال

بتأخ�� كة قامت الشر و  .تّم اعتبار طلب العروض غ�� مثمر ،الكب�� ب�ن مبلغ العرض وتقديرات الشركة

                             بتار�خ) 29/2014(إلاعالن عن طلب عروض جديد وناهز السنة بمراجعة كراس الشروط 

د ورد ع�� إثره عرضان فقط تجاوز معدل قيم��ا �سبة .م 25ب�لفة تقدير�ة �� حدود  2014نوفم��  25

إلاعالن عن طلب عروض  2015ولم يتّم إ�� مو�� د�سم�� . فنّيا تّم رفضهماال�لفة التقدير�ة من % 35

 .جديد �� الغرض
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خالل                   طن لف أ 200 الذي تجاوز  ال�لنكرالتأخ�� تراكم مخزون ا ذهعن  انجرّ وقد 

داخل  هذه املادة ونقلها وخز��ا  إعادة تفتيتالناتجة عن ضافية إلا عباء ألا  علما وأّن  2015جو�لية شهر 

 . د.م 4�عادل  بمبلغ جم��للطن الواحد أي  ادينار  20بحوا��  تاملصنع قدر 

 
الشركة مدعوة إ�� مز�د التحكم �� آلاجال والعمل ع�� تحديد حاجيا��ا ب�ل دقة  لذا فإّن 

 .و�التا�� التأخ�� �� إنجاز املشاريع قصد تفادي اعتبار طلبات العروض غ�� مثمرة

 

اختيار  إ�� ستس�� �أّ��اجدوى مشروع تطو�ر طاقة الر�� تبقى قائمة و  أّن بوأفادت الشركة 

مكتب دراسات مختص للقيام بدراسة فنّية حول إلام�انّية ألا�سب لرفع طاقة الّر�� وإعداد كّراس 

ة للقيام بطلب عروض جديد
ّ
 .الشروط الفنّية بدق

 

 مشاريع لم تنطلق �عد -ه 

 
د، بناء فضاء �خزن .م 8 تبلغو��لفة تقدير�ة  2014-2013برمجت الشركة بم��اني�ي سن�ي 

ونقلھ لورشة ر�� إلاسمنت قصد املحافظة ع��  ھال�لنكر واقتناء وتركيب معدات �غاية استخراج

 . جودة هذه املادة
ّ
  إال

ّ
و�التا�� هذا املشروع  لم تنطلق الشركة �� إنجاز  2015ھ وإ�� مو�� د�سم�� أن

 تخز�ن ال�لنكر بالهواء تواصل 
ّ
لعوامل لتأث��ات اضھ لھ ذلك من �لفة إضافية جراء �عرّ الطلق مع ما يمث

 .  ل��اما��ا املاليةإ�� انظرا  2017�ا أعادت برمجة هذا املشروع لسنة أ�ّ بوقد أفادت الشركة . املناخية

 

           طن إ��.لفأ 25توسيع فضاء خزن �وك الب��ول من  2012كما برمجت الشركة �� سنة 

��لفة تقدير�ة ساعة و /طن 250ورشة الر�� بطاقة إسمية �� حدود  ��طن وترك�� مكشط .لفأ 50

ع�� القسط املتعلق بتوسيع فضاء خزن �وك  2015مو�� د�سم��  اقتصر إلانجاز إ��و . د.م 3 تبلغ

 .العدول عن اقتناء املكشط لعدم توفر التمو�ل ال�ا��تّم الب��ول و 

 

 ا�ع�اسات تأخ�� برنامج التأهيل -و 

 
من الناحية وال سيما التأخ�� الهاّم �� إنجاز مشروع تأهيل الشركة للوقوف ع�� إ�ع�اسات 

 أّن ب علما. بتقييم تطور سعر أسهم الشركة وتطور �لفة إلانتاج والنتائج امل�جلة الدائرة قامت ،املالية

راق املالية قصد رأس مالها للعموم وأدرجت أسهمها ببورصة ألاو بفتح  2009�� سنة  قد قامتالشركة 

ط  برنامج التأهيل إلنجاز تحصيل السيولة الالزمة 
ّ
 .أعمالوفق مخط
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سعر تراجع قيمة أّدى إ�� لتأخ�� امل�جل �� إنجاز برنامج التأهيل ا أّن  وتبّ�ن �� هذا إلاطار 

� د .م 283إ��  2009د سنة .م 507لشركة من اأسهم 
ّ
وقد نتج عن ذلك تكّبد . 2014سنة �� مو�

د سنة .م 13,3د حيث تراجع هامش الر�ح إلاجما�� للشركة من .م 224 املساهم�ن خسائر بما قيمتھ

 ال�ينتيجة ارتفاع �لفة إنتاج مختلف املواد  2013د �� مو�� سنة .م 13إ�� خسارة بقيمة  2009

            وإلاسمنت  2ة إ�� الطن الواحد من ال�لنكر وإلاسمنت صنف بسنبالتطورت خالل نفس الف��ة 

د  93,471إ��  د 33,545ود  61,574ود  58,681ود  63,065من وال�لس ع�� التوا��  1صنف 

 . د 55,553ود  102,450ود  92,471و

 

خارج برنامج التأهيل بقيمة جملية ��  اقتنت الشركة معدات للمصنعالتأخ��  وتبعا لهذا

و�لغت القيمة املحاسبية . د تم التخ�� ع��ا ع�� إثر التقدم �� انجاز برنامج التأهيل.م 12,207حدود 

 . د.م 3,865 قدرهما  2013 أواخرع��ا ��  �تخ�الصافية لهذه الاستثمارات امل

 

ألاعمال والنتيجة املحاسبية للف��ة بلغ الفارق ب�ن تقديرات الشركة املضمنة بمخططات كما 

         �سبب التأخ�� امل�جل �� إنجاز برنامج التأهيل حوا�� 2014إ�� مو�� سنة  2009املمتدة من سنة 

 . د.م 107
 

II-  ّود و�
ّ
 متا�عة املخزونال�

 
د أي .م 372,3حوا��  2014-2011خدمات خالل الف��ة ا�واّد و املبلغت شراءات الشركة من 

�ّود ومتا�عة املخزون من الوقوف ع�� مالحظات  .د.م 93 ناهزبمعّدل سنوي 
ّ
ن الّنظر �� عملّيات ال�

ّ
ومك

قت 
ّ
 .�وك الب��ول وال�لنكر والطوب ا�حراري وقطع الغيارب�عل

 
 كوك الب��ول -أ 

 

ركة لتشغيل الفرن ماّد�ي �وك الب��ول والفيول الثقيل
ّ

وقد اعتمدت إ�� . �ستعمل الش

قيل كمصدر أسا�ىي للطاقة  2011ماي  31حدود 
ّ
و�� إطار ترشيد اس��الك . ع�� ماّدة الفيول الث

اقة 
ّ
قيل �سبة عدم تجاوز الشركة  اس��دفتالط

ّ
من مجموع إلاس��الك %  20اس��الك الفيول الث

ا��
ّ
ھ ونظرا . نظرا ل�لفتھ املرتفعة مقارنة بماّدة �وك الب��ول الط

ّ
 أن

ّ
برمجة الاقتناءات  عدم إح�امإ�� إال

قيل لتسديد  هذه املادةمن �ّجلت الشركة حاالت نفاد مخزون 
ّ
جوء إ�� ماّدة الفيول الث

ّ
وتم ال�

 . حاجيات املعمل من الطاقة
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جوء   2011أوت وسبتم��  شهري خالل قد نفد مخزون �وك الب��ول  تبّ�ن أّن فقد 
ّ
ليتّم ال�

 
ّ
يا

ّ
خزون املكما انقطع  .د.أ 853إ�� ماّدة الفيول الثقيل مّما حّمل الشركة �لفة إضافية قّدرت بحوا�� �ل

ترتب عنھ ز�ادة �� �لفة مّما ع�� مادة الفيول  جزئياعتماد الا تبعا لذلك تّم و  2012جو�لية  خالل شهر 

ع�� التوا�� طن  2270طن و 1650حوا��  (1)استعارةباإلضافة إ�� د .أ 530اس��الك الطاقة بما يناهز 

ل خطأ تصّرف ع�� مع�ى القانون  .2012جو�لية و  خالل شهري جوان
ّ
ومن شأن هذه إلاخالالت أن �ش�

 . 1985جو�لية  20املؤّرخ ��  1985لسنة  74عدد 

 

راءات لتفادي حاالت انقطاع املخزون تدعو الو 
ّ

ركة إ�� مز�د إح�ام برمجة الش
ّ

ّدائرة الش

ق بالتصّرف �� املخزون مؤشرات  ووضع
ّ
 أهّمية كضبط املخزون الاحتياطي وذلك بالنظر إ��تتعل

 كما . امل�ّجلة �� هذا املجالا�خسائر املالية 
ّ

صفقة إبرام �� دراسة إم�انية عالدائرة الشركة  تحث

ق بال��ّود بمادة �وك الب��ول بالنظر إ�� اإطار�ة 
ّ
 تتعل

ّ
 .للطلبات من هذه املادةعة لصبغة القارة واملتوق

 

فت أحدأّ��ا بوقد أفادت الشركة 
ّ
 2015الفّني�ن ع�� مستوى �جنة املخزون �� سنة  �ل

راءات وفب
ّ

ق الاس��الك وا�حاجيات متا�عة دخول وخروج املواد ألاولية وماّدة �وك الب��ول و�رمجة الش

ر 
ّ
 .فضاءات ا�خزن ب وحسب املخزون املتوف

 

 ماّدة ال�لنكر - ب

 
ركة بتار�خ 

ّ
القتناء ) 01/2012(باإلعالن عن طلب عروض دو��  2012جانفي  13قامت الش

علن غ�� مثمر بتار�خ .لفأ 100
ُ
ورغم تد�ي . الرتفاع السعر املق��ح 2012فيفري  15طن من ال�لنكر أ

 بتار�خ املخزون لم 
ّ
وتواصل فرز العرض . 2012أفر�ل  2تجدد الشركة إلاعالن عن طلب العروض إال

 بتار�خ  60الوحيد قرابة 
ّ
  .2012جوان   14يوما ولم يتّم إبرام الصفقة إال

ّ
ي و�سّبب هذا التأخ�� �� تد�

خالل أشهر  ةلت��اجع الكميات املس��لكة من هذه املادّ  2012مخزون الشركة من مادة ال�لنكر �� ماي 

          طن �� .أ 151إ��   2011طن �� سنة .أ 202و  2010طن �� سنة .أ 245ماي وجوان وجو�لية من 

ص بذلك إنتاج الشركة تباعا من و  2012سنة 
ّ
 . طن.أ 166طن إ�� .أ 232طن و.أ 266تقل

 

 ر طن من ال�لنك.أ 200اقتناء  2013م��انية إطار برمجت الشركة ��  ،و�� نفس السياق
ّ
إال

ھ 
ّ
 ��  أن

ّ
املخزون بداية من  مّما انجّر عنھ تراجع 2013ماي  16لم يتّم إلاعالن عن طلب العروض إال

رت هذه . �� يوم�ن من الاس��الكاوهو ما يمثل حو  2013طن خالل شهر أوت  4554بلغ لي 2013ماي 
ّ
وأث

                                                           
 وتتو حيث �ستع�� الشر�ات �عض املوارد لتلبية حاجيا��ا الضرور�ة . تقنية الاستعارة �� تقنية متداولة �� شر�ات قطاع صناعة الاسمنت  (1)

ّ
إرجاع  ��

 . نفس املواد الحقا
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يات املباعة خالل ألاشهر املمتدة الوضعية سلبا ع�� إلانتاج و�التا�� ع�� املبيعات حيث لم تتجاوز الكم

 (1)2011و 2010طن �� ح�ن بلغت خالل نفس الف��ة من سن�ي .أ 164حوا��  2013من ماي إ�� أوت 

 .طن.أ 259طن و.أ 304ع�� التوا�� 

 

 ةاشتمل ع�� ثالث )07/2013( طلب العروضعن  2013ماي  16الشركة بتار�خ  وأعلنت

ق �ّل م��ا بكّمية 
ّ
ن من ا�حصول سوى ع�� قسط و  ،من ال�لنكر طن لفأ 100أقساط يتعل

ّ
لم تتمك

 �� 
ّ
د مّما لم �سمح بال��ّو  2013سبتم��  10وحيد ولم يتم إعادة طلب العروض للكمية املتبقية إال

 بالكّميات املطلو�ة 
ّ
لب العروض تراجع إلاعالن عن ط وانجّر عن التأخ�� ��. 2013�� منتصف نوفم��  إال

ولم تواصل . من املبيعاتفقط طن أي ما �عادل ثالثة أيام  6523املخزون من جديد �� أكتو�ر إ�� 

 
ّ

ن مّما أّدى رغم تد�ي املخزو  اطن 43866حيث لم يتم اقتناء سوى ) 07/2013(ركة تنفيذ الصفقة الش

 . بالّتعو�ض��ا باملزّود إ�� مطالب

 

طن من مادة .لفأ 200 القتناء )17/2013(طلب عروض عن الشركة  أعلنت ،و�� املقابل

ينّص ع�� �سليم الكّميات التعاقدّية خالل نوفم��  الذي "ق.أ"مع شركة أبرمت عقدا و  ال�لنكر

 أّن عمليات 2013ود�سم�� 
ّ
سليم ، إال

ّ
ف الشركة  2014فيفري شهر إ��  تواصلتالت

ّ
دون أن توظ

 .د.أ 828,650بحوا�� ت قّدر ال�ي زود ع�� هذا املاملستوجبة  تأخ�� الغرامات 

 

 . "ن.أ"كميات من ماّدة ال�لنكر من شركة  2014خالل شهر ماي استعارت الشركة  كما
ّ
 أن

ّ
ھ إال

م هذه العملية غياب إطار �عاقدي  ��
ّ
بفوترة هاتھ الكمّيات بقيمة جملّية بلغت  "ن.أ"قامت شركة ينظ

خاضعة بالّتا��  وتصبحمن استعارة إ�� عملّية شراء  ��اد مّما من شأنھ أن �غّ�� صبغ.أ 330,140

م للّصفقات العمومّية 2012د�سم��  17 �� املؤّرخ 3158ملقتضيات ألامر 
ّ
 . املنظ

 

وب ا�حراري  - ج
ّ
 الط

 
�سعة أقساط  يتضّمن ) 14/2011(طلب عروض عن  2011جوان  23الشركة بتار�خ  أعلنت

وب وذلك 
ّ
 و�عد أن. سنت�ن ع�� امتداد الالزمة لصيانة الفرن  ا�حراري لل��ّود بحاجيا��ا من ماّدة الط

، للطّن الواحد د 1650�سعر ال يتجاوز  C1�عاقدت مع مزّود القتناء هذه املادة �� إطار القسط عدد 

               بلغت آخر مزود  لدى (2)�جأت الشركة دون إعمال املنافسة إ�� اقتناء كميات إضافية من هذه املاّدة

د  1720�سعر تراوح ب�ن  وذلك ألاّول املزّود  لدىمن الكميات املقتناة %  60,6طن أي .لفأ 48,5

 .الواحد د للطّن  1827و
                                                           

 .تم اعتماد هذه الف��ة نظرا النتظام توفر الكميات (1)
(2) BETON BRS A BASE DE SECAR (80% AL203) GRANULOMETRIE 0-6 -FOUR 
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، أبرمت الشركة )36/2008(و�� إطار طلب عروض  2008و�� سنة  ،ومن ناحية أخرى 

وب ا�حراري يمتّد تنفيذها ع�� سنة ابتداء من تار�خ
ّ
           �� العقدإمضاء  صفقة مع مزّود القتناء الط

ھ تبّ�ن تواصل . مع إم�انية التمديد فيھ �سنة إثر استكمال الكميات التعاقدية 2009سبتم��  4
ّ
 أن

ّ
إال

دون إبرام م�حق ��  د.أ136تنفيذ الصفقة إ�� ما �عد انقضاء آجالها بخصوص كميات بلغت قيم��ا 

 . الغرض

 

ركة 
ّ

مالحق لتمديد آجال تنفيذ الصفقات عند إبرام  أّ��ا ستحرص مستقبال ع��بوأفادت الش

 .آجال العقد وانقضاءعدم اس��الك الكميات التعاقدية 

 

 قطــــع الغيـــــــــار - د

 
ألف نوع من القطع تم ترتي��ا إ�� سّتة  21 حوا���شتمل مخزون قطع غيار الشركة ع�� 

 للمخزون شملت سنو�ا ما نفاد حاالت  2013-2011وشهدت الف��ة . أصناف حسب أهمية استعمالها

عدم إصدار أذون تزّود وذلك �سبب نوعا من قطع الغيار ا�حيوّ�ة الستمرار�ة إلانتاج  2601و 1618ب�ن 

  .أو عدم تلبية طلبيات
 

وخاصة وع�� صعيد آخر، لوحظ أّن الشركة ال تقوم دائما بتجميع شراءا��ا من قطع الغيار 

د .أ 180لشراءات �ّل فئة م��ا  الّسنو�ةال�ي فاقت القيمة والكهر�ائية وا�حديدية  املواد املطاطيةم��ا 

 . جراءات إبرام الصفقات العموميةإدون التقيد ب تّم إنجازها
 

مزّود بمبالغ هامة تراوحت ب�ن  لدىكما قامت الشركة �عديد الشراءات من مواّد وخدمات 

وذلك �� إطار استشارات بالّتفاوض املباشر ودون  2014إ��  2010د �� الف��ة من .أ 991د و.أ 129

جوء إ�� املنافسة
ّ
 . ال�

 

حاجيات الّسنوّ�ة مسبقا ا�ضبط  ،ع�� الشركةيتعّ�ن  ل�حصول ع�� أفضل ألاسعارو 

مة 
ّ
لالستفادة من مفعول الكمية ع�� السعر وال�جوء إ�� املنافسة والّتقّيد باملبادئ وإلاجراءات املنظ

 . للّصفقات العمومّية

 

صنفا من  7.088أفرز النظر �� الّتصّرف �� مخزون قطع الغيار أّن  ومن ناحية أخرى،

 .م 6,031صنفا بقيمة  20.937 مجموع
ّ
�  ةر د متوف

ّ
لم ��ّجل أّي حركة منذ  2014بالشركة �� مو�

 . 2013-2004د �عود تار�خ اقتنا��ا إ�� الف��ة .م 3,741اقتنا��ا من بي��ا كميات بقيمة 
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 صنفا من 5908عدم استعمال ) صنفا 13849((1)كما أبرز فحص بقّية أصناف املخزون

� سنة سنوات �� 3د لف��ات تتجاوز .م 8,187بقيمة قطع غيار 
ّ
صنفا بقيمة  5115م��ا  2014مو�

و�الّرغم من عدم استعمال هاتھ القطع فقد واصلت  .سنوات 5د تجاوزت ف��ة تخز���ا .أ 6.405

 .بذلك سقف املخزون ألاق�ىى تد تجاوز .م 1,238نوع بقيمة  240الشركة اقتناء  

 

ركة إ�� مز�د الّتنسيق ب�ن إلادارة الفرعية 
ّ

�و�د وإدارة الّصيانة  لذا تدعو الّدائرة الش
ّ
لل�

�ّود
ّ
رق وال��مجة قصد دعم الّرقابة الّداخلية ع�� عملّيات ال�

ّ
 . ومكتب الط

 

�ا ستتعّمق �� دراسة ا�حاجيات وستس�� إ�� تجميعها قصد ضبط أ�ّ بوأفادت الشركة 

ق بالشراءات طبقا ملقتضيات ز حاجيا��ا السنو�ة وإنجا
ّ
الصفقات العمومية، كما سيتّم ألامر املتعل

واملغازة قصد حذف القطع ال�ي  رة الصيانة ومكتب الطرق وال��مجةإدا ب�نمز�د التنسيق ا�حرص ع�� 

وحدات إلانتاج ا�جديدة وتحي�ن مستوى املخزون ألاد�ى وألاق�ىى مع أخذ لالستعمال بلم �عد صا�حة 

 .املخزون لتفادي نفاد مز�د متا�عة أذون ال��ودباإلضافة إ�� ا�حرص ع�� �ع�ن الاعتبار آجال ال��ود 

 

III-  وسائل إلانتاج 

 

رت ع�� حجم املنتوجوسائل إلانتاج الشركة صعو�ات �� استغالل عرفت 
ّ
حيث شهدت  أث

 2012�� سنة %  8إ��  2011�� سنة %  12 من إلانتاج الوط�ي ملادة ال�لنكر تراجعا هاما من حّص��ا

خالل نفس  كما تراجعت حصة الشركة من إلانتاج الوط�ي ملادة إلاسمنت. 2013�� سنة %  4وإ�� 

الاحتياطي من املواد املخزون ضعف يذكر  الصعو�اتومن أهّم هذه %.  7إ�� و  % 8إ�� %  12من الف��ة 

 ألاولية والنقص �� مردودية وسائل إلا 
ّ
الطاقة اس��الك م �� نتاج و�� متا�ع��ا وصيان��ا وكذلك �� التحك

 .ضافات ال�لسيةوإلا 

 

ر املقاطع وضمان استمرار�ة ال��ود باملواد ألاولية -أ 
ّ
 تـوف

 

ن من  2009شركة لسنة للبّ�ن املخطط املديري 
ّ
 تلبيةأّن احتياطي املواد ألاولّية ال يمك

و�� هذا إلاطار . (2)نتاجّية ا�جديدة للمصنعسنة باعتبار الطاقة إلا  15 ملدةسوى الشركة  حاجيات

مليون طن من ا�حجارة الغنية بال�لس  60إقتناء أراض لتوف�� حوا��  2010الشركة منذ سنة  برمجت

 .م 5تناهز ب�لفة تقدير�ة 
ّ
  د، إال

ّ
مّما سوف قتناء هذه ألارا�ىي الم يتم  2015وإ�� غاية جو�لية ھ أن

                                                           
 .قطع الغيار الغ�� حيوّ�ة  (1)
ل  30أنھ وحسب  املخطط املديري فإّن توفر شر�ات الاسمنت ع�� مخزون من املقاطع لتغطية حاجيا��ا من املواد ألاولية ملّدة تفوق علما و   (2)

ّ
سنة يمث

 .ضمانا الستمرار�ة النشاط ع�� املدى الطو�ل
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�جا��ة طن يومّيا  2000إ�� شراء كمّية من ال�لس تقّدر بحوا��  2016يضطّر الشركة بداية من سنة 

 .طن/د 2�لفة إلانتاج بحوا�� �� تراجع احتياطها من املواد ألاّولية وهو ما سينتج عنھ ال��فيع 

 

 1989فيفري  22بتار�خ  1989لسنة  20من القانون عدد  5ومن ناحية أخرى، نّص الفصل 

ق بتنظيم استغالل 
ّ
��دف و . املقاطع ع�� وجوب حصول مستغ�� املقاطع ع�� رخصة استغاللواملتعل

مطلبا �� الغرض لدى إدارة  1990د�سم��  05أودعت الشركة بتار�خ  ،�حصول ع�� هذه الرخصةا

فة بالتجه��
ّ
فّنية  عراقيلوتبّ�ن من خالل فحص هذا امللف وجود . املقاطع واملتفّجرات بالوزراة امل�ل

لت ��استكمالھ  وعقارّ�ة حالت دون 
ّ
عدم ا�حصول ع�� رأي الو�الة الوطنّية �حماية املحيط  تمث

قةدراسة البخصوص 
ّ
بإزالة التلّوث وعدم مصادقة وزارة الدفاع الوط�ي ع�� ألامثلة ا�خاّصة  املتعل

فاقية امل��مة بي��ما
ّ
و�ستغّل الشركة حاليا املقطع . بحدود ألارا�ىي ال�ي �شغلها الشركة بمقت�ىى الات

فة بالتجه�� تراخيصبمقت�ىى 
ّ
 .وقتية مسندة من طرف إلادارة العامة للمقاطع بالوزارة امل�ل

 

الوزارة امل�لفة بالتجه�� والو�الة الوطنية �حماية إ�� التنسيق مع وتدعو الدائرة الشركة 

 إلاسراع بإيجاد ا�حلول الكفيلة بضمان قصداملحيط وكتابة الدولة للبيئة ووزارة الدفاع الوط�ي 

 .تزو�د الشركة باملواد ألاولية ديمومة

 

 مردودية وسائل إلانتاج -ب 

 

ف أعاقت
ّ
قدرة  2013-2011مردودي��ما خالل الف��ة ضعف الفرن�ن و  ك��ة حاالت توق

خالل  دت�ناملا نيتجاوز إنتاج هات�إنتاج الكميات امل��مجة من ال�لنكر والاسمنت حيث لم  ع��الشركة 

 .إلانتاج امل��مجمن  %63و %64 ما �سبتھالف��ة املذ�ورة تباعا 

 

شهد مؤشر عدد ساعات إلانتاج الفعلية للفرن�ن مقارنة �عدد ساعات  و�� هذا إلاطار،

الشركة خالل  ولم تتمكن. 2013�� سنة % 32إ��  2011�� سنة % 88 إلانتاج امل��مجة تراجعا من

                      الشهري ب�ن هالتراوح معّد  حيث من بلوغ املردودية املرجوة للفرن�ن املذ�ورةالف��ة  (1)أغلب

للفرن الثا�ي وذلك مقابل  يوم/طن 2000يوم و/طن 746و��ن للفرن ألاّول يوم /طن542و يوم/طن 324

 .يوم/طن2000يوم و/طن600 تبلغ ع�� التوا��سمية اطاقة 

  

                                                           
 .2013-2011أشهر خالل �امل الف��ة  6 الشركة املردودية املرجوة سوى ملدة لم تبلغ  (1)



888 
 

 
 

 
ّ
 2وصنف 1من الاسمنت صنف لر�� �ّل  املس��دفةن الشركة من بلوغ املردودية ولم تتمك

             لصنف ألاول إ�� احيث لم تتجاوز بالنسبة  (1)ساعة/طن 125وساعة /طن 100البالغة ع�� التوا�� 

تد�ي املردودية �جأت الشركة إ��  وأمام. لصنف الثا�يإ�� ابالنسبة ساعة /طن 94وساعة /طن 80

 .التمديد �� ف��ات العمل لل��فيع �� الكميات املنتجة مما ترتب عنھ ارتفاع �� اس��الك الطاقة

 

بما يمك��ا من ال��فيع  ختلف وسائل إلانتاجملوتدعو الدائرة إ�� العمل ع�� املتا�عة املستمرة 

 .ويسمح ببلوغ أهداف إلانتاج املرسومة ��اومردودي ��اجاهز��� �سب 

 

 جاهز�ة وسائل الانتاج وصيان��ا -ج 

 

. يتمثل �� املحافظة ع�� جاهز�ة وسائل إلانتاج ارئيسي اضبط نظام ا�جودة بالشركة هدف

�علقت  2013-2011خالل الف��ة  هذا الهدف قيقمؤشرا لتقييم مدى التوفق �� تح 26وتّم تحديد 

خالل الشركة لم تتمكن و . مجة ملختلف وحدات إلانتاجأساسا بالتوقفات الفجئية والتوقفات امل�� 

� ممؤشرات وهو ما ل 7الف��ة املذ�ورة من بلوغ 
ّ
من التحكم �� جاهز�ة وسائل إلانتاج و�لوغ عدد  �ايمك

يوما مقابل تقديرات ��  694بلغت التوقفات الفجئية بالنسبة للفرن�ن  حيث امل��مجةساعات العمل 

ق. يوما 119حدود 
ّ
 .هذه التوقفات وتصور حلول جذر�ة لها تحديد أسباب ��الشركة  لم تتوف

 

��مجة الجملة من النقائص �علقت بوسائل إلانتاج صيانة  عملياتومن جهة أخرى، شابت 

�ا تبّ�ن أ�ّ  ،ت الصيانة الوقائية ال�ي �ستد�� توقف وحدات إلانتاجفبخصوص عمليا. توثيقالتنفيذ و الو 

ذلك وتأث��ه ع�� أسباب دون توثيق  هاأو تأجيل عن عمليات م��مجة ال تنجز بصفة دقيقة و�تّم التخ��

إ��  2011جانفي  27عملية صيانة وقائية خالل الف��ة املمتدة من  31فقد برمجت الشركة . التجه��ات

ھ ونظرا لنفاد مخزون إ�� بالنسبة  فيفري من نفس السنة 4
ّ
 أن

ّ
 اصنف 17ورشة كسار املواد ألاولية إال

                   يوما  33عمليات بتأخ�� تراوح ب�ن  9نجازإو  ةعمليات م��مج 8من قطع الغيار تّم التخ�� عن 

 . يوما 307و

 

خالل  �� شأنھعملية صيانة وقائية  94 نجازإ الذي برمج 2 الفرن إ�� كذلك الشأن بالنسبة و 

ھجانفي من نفس السنة،  29إ��  2012جانفي  09الف��ة املمتدة من 
ّ
 أن

ّ
                 تم التخ�� عن تنفيذ إال

من قطع  اصنف 33نتيجة نفاد مخزون  يوما 291و 10عملية بتأخ�� تراوح ب�ن  32عملية وتنفيذ  35

 . أصناف 5 الالزمة بالنسبة إ��الغيار امل��مج �غي��ها وعدم توفر الكميات 

 

                                                           
 .ال تتوفر معطيات حول املردودية الشهر�ة حسب نوع إلاسمنت  (1)
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عمليات الصيانة الوقائية  استغرق إنجاز  ،عدم دقة الت�خيصإ�� وع�� صعيد آخر ونظرا 

          ملدة  2012�� سنة  2من ذلك، تواصل تنفيذ برنامج التوقف للفرن . مّما تّمت برمجتھف��ات أطول 

وقّدر النقص �� . غ�� م��مجة عملياتنجاز إيوما وذلك نتيجة  14وز ايوما مقابل ف��ة م��جة ال تتج 19

كما دام تنفيذ برنامج التوقف لورشة ر��  .طنالف أ 10ال�لنكر خالل ف��ة التأخ�� حوا��  إنتاج

قّدر و . يوما 15�� حدود �انت الف��ة امل��مجة لذلك  يوما �� ح�ن أّن  29ف��ة  2013لسنة  Z4إلاسمنت 

وقد �سببت النقائص ال�ي شهد��ا  .طن لفأ 11إلاسمنت خالل ف��ة التأخ�� حوا�� النقص �� إنتاج 

              �� ) ساعة 1532(توقفات  5الصيانة الوقائية �� ارتفاع �سبة التوقفات الفجئية للفرن�ن من 

 . 2013�� سنة  )ساعة 2925(توقفا  13إ��  2011ة سن
 

التحكم �� �سب التوقفات فإّن الشركة مز�د �� أحسن الظروف و  الصيانة وإلنجاز عمليات

�� الكميات الالزمة ملختلف برمجة التوقفات ع�� الت�خيص الدقيق وتوفإح�ام مدعوة إ�� العمل ع�� 

التأخ�� وا�ع�اسات قار�ر تبّ�ن أسباب ت ضمنقطع الغيار الضرور�ة وتوثيق مختلف العمليات  أصناف

 . أو التخ�� عن إنجاز عمليات م��مجة
 

 اس��الك الطاقة و�� إلاضافات ال�لسية  التحكم �� -د 
 

 2013-2011تقديرات الشركة خالل الف��ة للوحدات ا�حرار�ة للطاقة س��الك الفع�� الا  فاق

من الفيول وهو ما ترتب عنھ �لفة طن  لفأ 12 �عادلمليون وحدة حرار�ة أي ما  116يناهز بما 

كما شهد اس��الك الطاقة الكهر�ائية للفرن�ن ارتفاعا مقارنة . د.م 4,2إضافية للطاقة ا�حرار�ة �� حدود 

 .د.م 1,5لواط ساعة ب�لفة إضافية جملية قدرت بحوا�� يمليون ك 13.3بأهداف الشركة بلغ 
 

ال�ي تتطلب إعادة ��خ�ن الفرن التوقفات ال�لية  ك��ةو�عود هذه الوضعية باألساس إ�� 

) 1(للفرن  2012��  14إ��  2011��  6من اعتمادا ع�� مادة الفيول حيث ارتفع عدد هذه التوقفات 

 )2( للفرن  2013��  27وإ��  2012��  24إ��  2011��  13ومن 
  . 

ن الشركة من ا�حفاظ ع�� �سبة اس��الك 
ّ
�� حدود ألاهداف الطاقة الكهر�ائية كما لم تتمك

س��الك مقارنة بالتقديرات ما ورش�ي تكس�� ور�� املواد النيئة حيث بلغ فارق الا إ�� املرسومة بالنسبة 

و�� نفس السياق فاق اس��الك . د.م 3,5ضافية ناهزت إلواط ساعة ب�لفة جملية يمليون ك 30,8يناهز 

                              س��الك إلاضا�� ما يناهز تقديرات الشركة و�لغ الا الطاقة الكهر�ائية لورشة ر�� ال�لنكر 

 . د.م 3,9لواط ساعة ب�لفة إضافية ناهزت يمليون ك 33
 

بات ا�خاصة اويعزى ارتفاع اس��الك الطاقة الكهر�ائية أساسا إ�� عدم التحكم �� الاضطر 

 . تمديد �� ف��ات العملب�ل ورشة وتد�ي مردودية التجه��ات وال�جوء إ�� ال
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ال�لنكر إضافة �سب مادة ر��  يتّم خالل عمليةو�خصوص التحكم �� إلاضافات ال�لسية، 

           وحّددت الشركة خالل الف��ة. مختلفة من املواد ال�لسية وذلك حسب نوعية املنتوج ال��ائي

غ�� أّن النسب الفعلية  (1) 2سمنت صنفإ�� إلا لإلضافات ال�لسية بالنسبة �سبة سنو�ة   2011-2013

خالل الف��ة املذ�ورة مّما حدا بالشركة إ�� �عو�ض  % 12,87و %11,5لهذه إلاضافات قد تراوحت ب�ن 

�لفة إلاضافات هذا النقص بكميات من مادة ال�لنكر ال�ي تفوق �لف��ا عشر�ن ضعفا تقر�با 

   .د.م 5,2عنھ �لفة إضافية ناهزت وهو ما انجّر  طن.أ 63قّدرت بحوا��  (2)ال�لسية

 

IV-  النشاط التجاري 

 

تقوم الشركة ببيع ال�لنكر والاسمنت وا�ج�� باألسواق املحلّية وخاّصة بمناطق بن�رت وتو�س 

� تصدير هذه املواد إ�� ا�جزائر وليبياالك��ى وجندو�ة 
ّ
ل  تجار مواد البناء با�جملة ومركز�ات . وتتو�

ّ
و�مث

ا�جل�� وا�جبس وإلادارات واملنشآت العمومّية وأ�حاب املقاوالت أهّم حرفاء  ا�خرسانة ومصا�ع

إذ . 2014سنة طن لف أ 515إ��  2010سنة  طنلف أ 950وقد تراجعت مبيعات الشركة من  .الشركة

 .%  67و %20 بلغ النقص �� تحقيق أهدافها �� مجال التسو�ق ع�� التوا��

 

ب عن هذه الوضعّية تراجع متو 
ّ
اصل ل�حّصة التجارّ�ة للشركة �� قطاع الاسمنت من وترت

�� % 16,3�� ح�ن �ان م��مجا بمخطط ألاعمال تحقيق �سبة  2014سنة % 6إ��  2010سنة % 12

ن الشركة من منافسة بقية الشر�ات الناشطة �� القطاع وحّ�ى املحدثة م��ا �عد  .2014سنة 
ّ
ولم تتمك

  .ألاضعف من ب�ن هذه الشر�ات 2014-2010�ة لت�ون حص��ا ع�� امتداد الف� 2010سنة 

 

�� مجال ويعود تراجع مبيعات الشركة خالل هذه الف��ة باألساس إ�� النقائص امل�جلة 

 .وجودة ا�خدمات املقدمة ل�حرفاء وكذلك إ�� النقص امل�جل �� عمليات التصدير التسو�ق
 

 وجودة ا�خدمات  التسو�ق - أ
 

عالوة ع�� با�حرفاء  يةالاتصال سياس��امخطط عمل يضبط بوضع  لم تقم لشركةا أّن تبّ�ن 

وقد فقدت . استغالل نتائج الز�ارات ل�حرفاء وعدمأعوان مختّص�ن �� مجال التسو�ق إ��  افتقارها

شهدت و  .2005سنة  إثر غلق فروعها التجار�ة با�جهات منذ هاحرفاءأغلب الشركة الاتصال املباشر مع 

تجاوز رقم  من أهّم حرفا��ا 6مع  انقطاع �عامل الشركة  2014و 2010الف��ة املمتّدة ب�ن سن�ي 

الشركة من رقم معامالت %  15أي ما يمثل حوا��  2010�� سنة د .أ 500معامالت �ّل واحد م��م 

                                                           
(1)
 CEM II  A-L 32.5 N كحّد أق�ىى لهذه إلاضافات % 20التو�سية �سة  ةضبطت املواصف 
 .�� بلوغها تم �عو�ضها بمادة ال�لنكركمية إلاضافات ال�لسية ال�ي لم تنجح الشركة   (2)
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كما تراجع رقم معامالت الشركة مع حرفاء متواجدين خاصة بوالي�ي بن�رت . السنةخالل تلك 

م��ة تفاضلّية باعتبار  ذاتأسواقا  نمن املناطق املحيطة بموقع الشركة وتمثال  اللت�ن �عت��انوجندو�ة 

 .انخفاض �لفة النقل
 

و�عود هذه الوضعية إ�� عدم تطو�ر ا�خدمات املسداة ل�حرفاء حيث ارتفعت مّدة �حن 

             خالل % 76إ��  2010خالل سنة  (1)%90الطلبيات لي��اجع املؤشر العام لرضاء ا�حرفاء من 

ر املنتوج  نتيجة باألساسوذلك  2014سنة 
ّ
%  53إ�� %  82من خالل نفس الف��ة تد�ي مؤشر توف

مؤشر مّدة الاستجابة لطلبيات ا�حرفاء من و  % 50إ��  % 84مّدة انتظار ا�حر�ف من  تراجع مؤشر و 

 %.75إ�� % 92
 

ساعات  4مّدة انتظار ا�حرفاء لتعبئة شاحنا��م من حوا��  ولوحظ �� هذا إلاطار ارتفاع

 2014ساعات ونصف خالل سنة  7ألف شاحنة إ��  30لتعبئة ما يناهز   2010ونصف خالل سنة 

رفاء الشركة، غ�� محّملة، لعدم حكما غادرت شاحنات �عض كبار . فحسبألف شاحنة  20لتعبئة 

 
ّ
شاحنة  150وهو ما تّمت معاينتھ بخصوص حر�ف بمجموع . نتظارإلا ر املنتوج أو لطول ف��ة توف

ع�� التوا�� قد تراجع رقم املعامالت مع هذين ا�حر�ف�ن  علما وأّن  شاحنة 99بمجموع آخر وحر�ف 

 . 2014و 2010ب�ن سن�ي % 30و%  70بنسبة  

 

 �شبكة السكك ا�حديدية الشركة  وع�� الرغم من ارتباطومن ناحية أخرى، 
ّ
حظ لو  ھفإن

إ��  2010سنة % 17منطقة تو�س الك��ى والساحل من  منتوجا��ا نحو نقل ل قطار لل استغاللها تراجع

 . من مجموع املبيعات ��ذه املناطق 2014سنة % 3

 

ل �لفة نقل من ناحية ال�لفةأفضلّية النقل بالقطار إ�� ونظرا 
ّ
إلاسمنت بواسطة  حيث تمث

الشاحنات حوا�� ضعف �لفة نقلھ ع�� القطار فضال عن مساهمة هذه الوسيلة �� ا�حفاظ ع�� 

دائرة الشركة إ�� العمل ع�� تطو�ر حّصة المن إلازدحام وا�حوادث املرورّ�ة، تدعو  وا�حّد سالمة البيئة 

 . �� �شاط نقل إلانتاج ا�حديديالنقل 

 

 التصديـــــر  - ب
 

                      إ�� 2010ألف طن سنة  191صادرات الشركة من إلاسمنت انخفاضا من شهدت 

 مجموعو�ّجلت حّصة صادرات الشركة من %. 74أي ب��اجع بنسبة  2014ألف طن سنة  50

ولم تتمكن الشركة . 2014�� سنة   %4إ��  2010سنة  %27الصادرات الوطنّية لإلسمنت تراجعا من 

                                                           
 :بمخطط أهداف الشركة املس��دفة�سبة مطابقة للنسبة  (1)
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�� تحقيق  السنوي  حيث تراوح النقص 2014-2011يات امل��مجة خالل الف��ة من تصدير الكم

 %. 93و % 74ألاهداف ب�ن 
 

محّددة  ابرام عقود تضبط أهدافإدون ال أّن الشركة تتعامل مع وسطاء وتبّ�ن �� هذا املج

ومن شأن هذا التعامل أن ال يضمن . �� إطار عملّيات بيع فور�ة وتنجز صادرا��األسواق ال��و�ج 

وسيطا �عاملت معهم  12مع  العالقةفقد نتج عن هذه الوضعّية انقطاع . استمرار�ة عمليات التصدير

وسطاء آخر�ن �عاملت  4كما أّن .2010من صادرات سنة  %73وأّمنوا  2010الشركة إ�� حدود سنة 

 . 2014-2011خالل الف��ة معهم الشركة مّرة واحدة 
 

بالّرغم من  فإنھ، 2014-2011ول�ن طّورت الشركة عالقا��ا مع وسطاء آخر�ن خالل الف��ة  

ر املنتوج بالشركة وارتفاع الكمّيات املصّدرة من قبل شر�ات الاسمنت املنافسة وال�ي مرت من
ّ
             توف

ن الشركة إ�� %79أي بنسبة   2014ألف طن سنة  1268إ��  2010ألف طن سنة  710
ّ
، لم تتمك

 . من استعادة �سقها العادي �� التصدير 2015جو�لية شهر حدود 
 

فت �عد أن كما تبّ�ن أّن الشركة لم تتوفق �� استقطاب حرفاء من ألاسواق ألاورو�ّية 
ّ
توق

واقتصرت  2008ببن�رت منذ سنة  التجاري ع�� امليناء نحو البلدان ألاورو�ّية عن تصدير إلاسمنت 

ا�جزائرّ�ة والليبّية بالرغم من أّن منتجات الشركة متحّصلة ع�� إلاشهاد  �نالسوق ع��صادرا��ا 

 .بمطابق��ا للمواصفات ألاورو�ّية
 

 باستقبال باخرة واحدة لل�حن وارتفاع �سبة 
ّ
ل صغر الرصيف الذي ال �سمح إال

ّ
كما مث

              خالل %  61إ��  2011خالل سنة ) يوما 65% (18�وك الب��ول من استغاللھ �� عملّيات تفريغ 

 . سمنتإلا عائقا أمام تطو�ر �شاط تصدير ) يوما 221( 2014سنة 
 

* 
 

*  * 
 

 وسائل�� تنفيذ برنامج تأهيل قصد �عص��  2004انطلقت شركة إسمنت بن�رت منذ سنة 

 �� .  إنتاجها
ّ
 أّن املصنع لم يدخل ح�� إلانتاج إال

ّ
هذا إنجاز �سبب التأخ�� الذي عرفھ  2015ماي شهر إال

إجراءات إسناد خاّصة نتيجة إلاش�اليات ال�ي شابت  2008�� مو�� سنة املزمع استكمالھ  ال��نامج

لتعرف  يةالشركة وخاصة ع�� وضعي��ا املال�شاط وقد ا�عكس هذا التأخ�� سلبا ع�� . الصفقات

 .2014د �� مو�� سنة .م 283إ�� ما دون  2009د سنة .م 507 قيم��ا السوقية تدهورا من
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إ�� العمل ع�� املتا�عة الشركة تدعو الدائرة  املالية، ��اوضعيملجا��ة املنافسة وتحس�ن و 

 لاملستمرة 
ّ
ويسمح ببلوغ  ��اردوديمتحس�ن و  ��ااهز�ج��ا من ال��فيع �� �سب وسائل إلانتاج بما يمك

 .أهداف إلانتاج املرسومة
 

ركة  تو�ىي لتفادي حاالت انقطاع املخزون وا�حصول ع�� أفضل ألاسعار،و 
ّ

الّدائرة الش

راءات ب
ّ

شراءات ذات الصبغة القارة بخصوص الوإم�انية عقد صفقات إطار�ة مز�د إح�ام برمجة الش

عة 
ّ
   .مؤشرات موضوعية كمستوى املخزون الاحتياطي والف��ة املستوجبة لتلبية الشراء واعتمادواملتوق

 

، نتاجع�� جاهز�ة ومردودة وسائل إلا سلبا نظر ملا شاب أعمال الصيانة من نقائص أثرت �الو 

الصيانة ع�� الت�خيص الدقيق  عملياتنجاز إبرمجة و إح�ام فإّن الشركة مدعوة إ�� العمل ع�� 

  .قطع الغيار يات الالزمة ملختلف أصناف�� الكموتوف
 

نتاج إلاسمنت ع�� املستوى الوط�ي مقابل إستقرار مستوى إوأمام الفائض امل�جل حاليا �� 

عن أسواق جديدة قصد اس��جاع �لفة  للبحث تكثيف جهودهاشركة ال ينب�� ع��، س��الكالا 

  .طار برنامج التأهيلإستثمارات ال�ي قامت ��ا �� الا 
 

ن من أّن كما 
ّ
�� إ��اء مشروع ��يئة امليناء  إلاسراع الشركة مدعوة إ�� إيجاد السبل ال�ي تمك

�شهد إنتاجها من ال�لنكر أّن إيجاد صيغة تجار�ة طو�لة املدى مع ألاطراف التجار�ة ا�خارجية خاصة و 

  .دون أن تتمكن من ترو�جھ �اخاز�مبتكدسا 
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 رّد شركة اسمنت بنزرت
 

 خیر في إنجاز برنامج التأھیل واإلستثمارات أالت -1
 

ارتبط إنجاز برنامج التأھیل واالستثمار بعّدة عوامل منھا اختیار مكتب دراسات 

 حاجیاتة اإلنتاج لتغطیة ضرورة مواصلو إدراج الشركة بالبورصةوحاجیات لتحدید ال

منھا ھذه المراحل و یة في كل مرحلة منالقیام باإلجراءات القانونالسوق وتوفیر التمویل و

 :كانت ھذه المراحل كما یلي العروض إلختیار مكتب االستشارة والمقاولة العامة وطلبات 
 

 550الذي تبلغ طاقة إنتاجھ  1بفرن عدد  1956إنطلقت شركة إسمنت بنزرت سنة  -

یوم الذي دخل طور /طن 2000ثم عّززت إنتاجھ بتشیید فرن ثــــان بطاقة إنتــــاج  یوم/طن

 . 1978اإلنتاج سنة 
 

 24فة مسترسلة و متواصلة وحدات اإلنتاج واإلستغالل تشتغل بصبالنظر إلى أّن  -

رّھلت و ازدادت وتیرة التوقفات رغم الصیــانة السنویة لھذه المعّدات، فإّنھـــــا قد تساعة، و

 .كلفة الصیانةو
 

تأھیلھا  برنامج لإلنطالق فيلذلك بدأت الشركة بالتنسیق مع سلطة اإلشراف 

 :والذي كان على مرحلتین
 

بتبدیل أنبوب  2التي شملت تجدید الفرن عددو 2005سنة  فيالمرحلة األولى -

المعمل  أنّ اتت آنذاك ال تفي بالحاجة خاصة والتدخل على مصفاة الغبار التي برن والف

مّكنت ھذه و.) (la couronne أصبح في المناطق العمرانیة كما تم تغییر آلة تشغیل الفرن

 .المرحلة من مواصلة اإلنتاج بأقل كلفة صیانة إلى حین إنجاز المرحلة الثانیة

الفرن و 1د فرن جدید عوضا عن الفرن عددالتي تتمثل في تشییالمرحلة الثانیة و-

الذي إعتمد بدوره على فتح رأس كانت مرتبطة بتوفیر التمویل ووالمذكورین أعاله  2عدد 

 إالّ  اض لتمویل بعض المشاریع المصاحبةاإلقتربعد إدراجھــــــــا بالبورصة و مال الشركة

 .2009إدراج الشركة بالبورصة لم یتم إال خالل سنة  نّ أ
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شركة إسمنت بنزرت شركة عمومیة خاضعة  لكونإعتبارا من جھة أخرى وو

ن المعمول بھا، لتراتیب الصفقات العمومیة مما إستوجب اللجوء إلى المنافسة حسب القوانی

المتعلّق صاحب الصفقة  إذ أنّ  في مناسبتینطلب العروض إلختیار مكتب مساندة إصدار تّم 

بعد إختیار مكتب لجوء إلى طلب عروض ثان وتم الول لم یمضي العقد وطلب العروض األب

طّرق طلبات عروض الختیار المقاولة العامة كما تم الت 3 بــ القیامالمساندة واالستشارة  تّم 

 .لھ بتقریر دائرة المحاسبات وھذا ما یتطلب آجال مطّولة
 

 تحدید الحاجیات : التزّود   -2
 

المواد االستھالكیة (خالل ھذه الفترة وجب مسایرة المصنع في مختلف االقتناءات 

كل القطاع  ولم تشھد الشركة توقّفا لنفاد مخزون كوك البترول باعتبار أنّ ) و قطع الغیار

 .یقوم باستعارة مادة الكوك من شركات اإلسمنت األخرى عند نفاذ المخزون
 

كل قطع غیار مصانع  وفي انتظار إنجاز وتشیید المصنع الجدید واعتبارا ألنّ 

لتي لھا احتیاطي للقطاع اإلستراتیجیة واإلسمنت تتطلب آجاال طویلة یتم إقتناء مخزون ا

زون إسمنت بنزرت من قطع الغیار مخقیمة  ر اإلشارة إلى أنّ تجدقیمة مالیة تبدو عالیة و

ملیون  25حوالي  شركات اإلسمنت األخرىب ما ھو معمول بھضاھي تالمواد االستھالكیة و

 .دینار
 

على إثر إتمام االستثمار سیكون باإلمكان تحدید الحاجیات و القیام بصفقات و

 .إطاریة بعد تجمیع الشراءات قدر اإلمكان
 

 عدم إستقرار وسائل اإلنتاج وإرتفاع الكلفة  -3
 

نظرا لعدم إستقرار وحدات اإلنتاج نتیجة الترّھالت كما تّمت اإلشارة إلیھ أعاله و

الفنیة والتدّخل كلما اقتضى األمر  تھاوضعیلمسایرة كانت الشركة مجبرة  التي لحقت بھا

لتوفیر مادتي الكلنكر ذلك و للقیام بعملیات صیانة حینیة زیادة على الصیانة الوقائیة

 .اإلسمنت للسوق الداخلیةو
 

ون أّثرت ھذه الوضعیة والتوقّفات الفجئیة المتتالیة على التصرف في المخزوقد 

 .المواد اإلستھالكیةلقطع الغیار والطوب الناري و
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 .ھذه الكلفة الناتجة عن عدم إستقرار وسائل اإلنتاج وصار من الممكن تفادي
 

 التجاريالنشاط  -4
 

شرعت الشركة في برنامج تأھیلھا و تقلص حجم  2012إلى  2011خالل الفترة من 

مما جعلھا ) بعد الثورة(إنتاجھا فلم یعد بوسعھا تلبیة حاجیات السوق المتصاعدة آنذاك 

حّصتھا التجاریة من الكلنكر للحفاظ على حرفائھا وتسعى إلى إقتناء أو إستعارة كمیات 

 .بالسوق
 

شھد القطاع شركات خاصة جدیدة لھا آلیات  2014بدایة من سنة ثناء ووفي األ

لى تقلص الطلب بالسوق إضافة إ) إسمنت القیروانو إسمنت قرطاج(تصرف مغایرة 

المنافسة الشرسة بالسوق العالمیة نیة التصدیر إلى السوق اللیبیة وإنعدام إمكاالتونسیة و

ما نتج عنھ نقص في نسبة البیوعات بالنسبة  الناتجة عن ضعف كلفة اإلنتاج بھذه البلدان

للقطاع و خاصة بالنسبة للشركات الوطنیة الملزمة باتباع إستراتیجیة تصّرفیة و تجاریة 

 .واضحة
 

للمؤسسة منھـــــا تشیید إنجاز مشاریع ھامة  2014و 2011وشھدت الفترة بین 

ز كّســـــــار المواد ما تم إنجاتجاوز الصعوبات والعراقیل التي شابت فترة اإلنجاز كالفرن و

منظومة إستخراج اإلسمنت من الخّزانات وال وورشة خزن المواد األولیة و لھانقاألولیة و

األشغال جاریة  ة الرصیف حیث أنّ تزال الشركة مواصلة في برنامج تأھیلھا إلنجاز تھیئ

توسیع المقطع   الشركة ساعیة إلى كل معدات ھذا المشروع بمعمل إسمنت بنزرت كما أنّ و

اسة  ھي بصدد القیام بدرتناء أراضي جدیدة حسب التراتیب والتراخیص المعمول بھا وباق

 .التكییسلتھیئة ورشتي رحي الكلنكر والتعبئة و
 

الشركة بصدد القیام بانتداب إطارات فنیة علیا وفي میدان  من جھة أخرى فإنّ 

 .التصّرف لتعزیز نسبة التأطیر وتطویر وسائل التصّرف في كل المجاالت
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