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2020 و التصرف خالل سنةهـياكـل اإلدارة   

 مجلس اإلدارة 

 السيّدة و الّسادة:

 الشاذلي السعيداني : الرئيس المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة إسمنت

 بنزرت.

 .والطاقة والمناجمعضو مجلس اإلدارة ممثّل وزارة الّصناعة  : فرشيشيسليم ال

رمضان بوحوش  : عضو مجلس االدارة ممثل وزارة االقتصاد والمالية ودعم 

 االستثمار.   

 مناجم.والطاقة والعضو مجلس اإلدارة ممثّلة وزارة الّصناعة :     رجاء بوكسولة
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 ثل وزارة االقتصاد والمالية ودعممحمد باألزرق  :  عضو مجلس االدارة مم

 االستثمار.

 وليد الكرعاني   :  عضو مجلس اإلدارة ممثّل وزارة النقل واللوجستيك.
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 التحتية.     واإلسكان والبنية

 

 مراقب الدولــة 

  السيّدة وداد العكروتي 

 للدولة الخـاص وضالمف
 السيّد فتحي باللعوايد

 مراقبي الحسـابات

                 COK                       مكتب

 DAOUDو  CBCمجمع مكتب                
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  كلمة رئيس المجلسكلمة رئيس المجلس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السادة المساهمين و المساهمات بشركة اسمنت بنزرت     

لذي الكم التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة اسمنت بنزرت و يسرنا أن نقدم     

ة و تونسية و يتعرض لنشاط الشركيتضمن ملخص عن نشاط قطاع االسمنت بالبالد ال

 31 ة فيتطور أعمالها كما يستعرض أدائها و نتائج أعمالها للسنة المالية المنتهي

 . 2020ديسمبر 

كما تضمن هذا التقرير ملخص عن أشغال مجلس االدارة  و مختلف إدارات     

 الشركة و مجاالت تدخالتها .
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ذا راء جائحة فيروس كورونا مع هصعوبات و تحديات كبيرة ج 2020شهدت سنة     

تفهم  وية  لم تتأثر شركة اسمنت بنزرت بشكل كبير نظرا للمعايير االدارية و التشغيل

ل بشك كل األعوان و تأقلمهم مع الوضع مما أهل  الشركة للتعامل مع كل الوضعيات

ظ في بنتائج مالية متوازنة    و نمو ملحو 2020، و قد اختتمت الشركة سنة  مرن

 كمية المبيعات و واصلت توسيع قاعدة الحرفاء و خاصة بالسوق الخارجية.

 في ما يلي يشرفني أن أقدم لسيادتكم بسطة عن نشاط قطاع االسمنت خالل سنة

2020: 

كسائر القطاعات األخرى كان للوضع الصحي العالمي و الوضع الصحي  -

إلى حضر  بالبالد التونسية و االجراءات الناتجة عنه من الحجر الصحي

منت الجوالن و غلق الحدود و الحجر الشامل ، األثر السلبي على قطاع االس

 خاصة في ظل الوضعية االقتصادية و انكماش القطاع العقاري.

و رغم هذه الوضعية فإن قطاع االسمنت قد تجاوز هذه المرحلة بأخف  -

 .2020األضرار. و نستعرض في ما يلي انجازات القطاع لسنة 

 لقطاع :انجازات ا

نسبة مليون طن مسجال انخفاض ملحوظ ب 6.1بلغ حجم انتاج الكلنكر للقطاع   

( طن و بلغ حجم انتاج - 1 105 604) بـما يقابله فارق سلبي  % 15.34

بينما تراجع  - % -14.11 بـمليون طن مسجال انخفاضا  6.510االسمنت  

 لجير ج االسمنت و اانتا و يرجع تراجع % -17.74 بـانتاج الجير االصطناعي 

 

 

 على المستوى التجاري و بحجم 2020الى تقلص مستوى البيوعات خالل سنة 

    فقد سجل القطاع انخفاض 2020مليون طن خالل سنة  6.807بيوعات بلغ 

ل منذ مقارنة بالسنة الفارطة كما يعتبر حجم البيوعات هو األق % -16.22 بـ

بصفة ملحوظة فكانت نسبة كما أن حجم الصادرات انخفض  2010سنة 

 بالنسبة للكلنكر.  % - 61.96بالنسبة لإلسمنت و  %-28.33االنخفاض 

      ما قدره 2020و قد سجل مخزون الكلنكر للقطاع الى موفى ديسمبر    

 مقارنة بالسنة الفارطة.. %8 بـألف طن ما يمثل زيادة  848

 : 2020انجازات شركة اسمنت بنزرت لسنة 
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واصلت الشركة نشاطها في منحى تصاعدي فبالرغم من  2020نة خالل س   

( 2020ماي  7مارس الى  24يوما من ) 45توقف ورشات االنتاج و البيع لمدة 

ركة الش وتيرة النشاط الغير مستقرة و الناتجة عن العمل بصفة جزئية فقد سجلت

تاج بإنطنا من الكلنكر و هو ما يضاهي زيادة طفيفة مقارنة  663 491انتاج 

ي طن و هذا راجع الى مزيد التحكم  الفني ف 661 829الذي بلغ  2019سنة 

 وسائل و االنتاج و تطوير سبل الصيانة الوقائية.

في  نتج عن الزيادة في طاقة االنتاج و العمل على تقليص الكلفة  تحسنا  

لطاقة االك استهالك الطاقة الكهربائية بالنسبة إلنتاج االسمنت و تحسنا في استه

ألخرى إلنتاج الكلنكر.. أما بالنسبة لمختلف الورشات ا % 11.9 بـالحرارية 

فقد تم  فقد سايرت ما يتطلبه السير العادي لإلنتاج، اإلنتاجالمرتبطة بورشة 

من المواد األولية رغم الصعوبات التي تعرضت لها  1 082 797توفير 

عقاري و قد سعت لمخزونها ال 57و  56الشركة من جراء ضم القطعتين 

       ،الشركة مع مختلف السلط الى حلحلة هذه االشكالية و هي بصدد التسوية 

هالك كلفة اإلنتاج بهذه الورشة )استتتحسن مردود الكسارة و تحسن  و نالحظ

د المتفرقعات و االستهالك الخصوصي للقازوال( و استقرت ورشة رحي الموا

ي عت الشركة أمام النقص الملحوظ فاألولية فاستجابت لحاجيات الفرن و س

و قد  %100توفير مادة الفيول الثقيل الى إستعمال كوك البترول بنسبة 

 استجابت ورشة كوك البترول الى حاجيات الشركة.

واصلت الشركة مجهوداتها في مجال حماية البيئة فقد  2020خالل سنة   

   رنتاج لمدة شهبرمجت مراجعة عامة لمصفاة الغبار التي تطلبت توقيف اإل

 

  مصلحة مغ/م  كما واصلت10و حسنت في نسبة انبعاث الغبار الى حدود     

            نظام الجودة في الحصول على شهادات المطابقة للمواصفات المحلية 

 و األوروبية لمنتوجها 

 

ا انه كما واصلت الشركة برنامج استثمارها حسب ما حدد بميزانية التصرف إال

فسها مجبرة على تأجيل البعض منها نظرا الرتباط هذه المشاريع وجدت ن

لم بمزودين أجانب حيث يتعذر حضورهم في ظل انتشار جائحة كورونا في العا

 من جهة و لصعوبة الحصول على التمويالت من جهة أخرى.
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على المستوى التجاري و رغم الصعوبة بالسوق الناتجة عن الظروف    

 حسينتالمنافسة الشرسة بالقطاع فقد تمكنت الشركة من  االقتصادية للبالد و

 ـب بينما تراجعت البيوعات المحلية بالقطاع   %11حصتها بالسوق لتتجاوز 

الى تنويع منتوجها المعد  2020كما توصلت الشركة خالل سنة   10.23%

ول ألللتصدير فقد استأنفت تصدير االسمنت السائب عبر البواخر كما قامت و 

ة لشركتصدير االسمنت السائب عبر البر، و تواصل نشاط المرفأ لتتمكن امرة ب

 باخرة من فحم البترول. 42من تفريغ 

 أدى تحسن نشاط الشركة الى تحسن األرقام المالية في ما يلي أهمها :

ار مليون دين 111مليون دينار الى  103.5تحسن على مستوى رقم المعامالت  -

ام قالتطور ناتج جزئيا عن زيادة في األسعار و هذا   %7.24أي نسبة تطور 

 . 2020بها القطاع لتغطية الزيادة في سعر الكهرباء التي أقرت خالل 

 25.7الى حدود   2019مليون دينار سنة  14.6تحسن في الهامش الخام من  -

 .2020مليون دينار سنة 

ون ليم 13.604 بـ( الى نتيجة ايجابية  -1.292تطور نتيجة االستغالل من ) -

 دينار.

 انخفاض في كلفة البيع. -

نتيجة و ال 2019و هكذا و بالنظر الى النتيجة السلبية المحققة خالل سنة   

ة  و تبعث يمكن اعتبار هذه النتائج ايجابي 2020السلبية للسداسي االول من سنة 

على االطمئنان لمستقبل المؤسسة التي تشهد مؤشرات ايجابية و منحى 

 لظروف االقتصادية الحالية.تصاعدي خاصة في ا
 

 

 

 

 التوجهات المستقبلية :

 

ت وجهالبلوغ النقلة النوعية و تحقيق األهداف و ضمان استقرارها فإن الت   

 المستقبلية للشركة تتمثل خاصة في ما يلي :

 .عوانالمحافظة على الجو االجتماعي و ارساء حب االنتماء و التحدي لكل األ -

زيد تدريجيا الى حد بلوغ الطاقة التصميمية مع م الرفع في مستوى االنتاج -

 التحكم في كلفة االنتاج.
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ثير مواصلة استغالل الرصيف لعمليات التصدير و توريد الكوك لما له من تأ -

 ايجابي على نتائج الشركة.

 تحديد األولويات في مجال االستثمار و القيام باالستثمارات الالزمة. -

 باالنتدابات  لتجنب الفراغ على مستوى تطوير العنصر البشري و تشبيبه -

 التأطير و التسيير.

بفضل  ذلك و كتوجه عام فان الشركة ترنو الى العودة الى النتائج االيجابية و    

 شركةنقاط قوتها و بفضل دعم مختلف السلط بما في ذلك وزارة اإلشراف لهذه ال

شجع لذي ما انفك يالعريقة و مجهودات كل أبنائها و توجيهات مجلس االدارة ا

لى كة اعلى رفع التحدي أما اجتماعيا فقد سعت الشر هالشركة بقرارته و توجيهات

 القيام بدورها االجتماعي و أن تكون خير سند للجهة عند االقتضاء.

جة عن لناتاو ال يفوتنا أن نشير الى أن الشركة استطاعت ان تتعامل مع األزمة     

   ها و اطارت مع مختلف القرارات بفضل  هياكلها وباء فيروس كورونا و تأقلمت 

 و أعوانها.

يدات الس و ال يسعنا في الختام إال أن نتوجه بالشكر و التقدير الى السادة و   

 المساهمين و السادة أعضاء مجلس االدارة و لجميع األعوان لما بذلوه من

 مجهودات و للهياكل لتفهمهم.

 

   

 الدارة رئيس مجلس ا                                                                        

 

  

  قطاع اإلسمنت فيقطاع اإلسمنت في

    تونستونس
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  20202020  ديسمبرديسمبر  إلى موفى شهرإلى موفى شهر  إنجازات القطاعإنجازات القطاع
 

 اإلنتاج -1
 

 لفأ 100ماليين و 6:  2020ديسمبر  إلى موفى شهـــر  نتاج القطاعابلغ 

نفس الفترة من سنة ل اطن 591و لفأ 206ماليين و  7 مقابل ،ة الكلنكرمن ماد اطن 956و
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ماليين        6 ل إنــتــاج اإلســمــنــتـ، كما سج   % -15.34بنسبة  نقصا  ال مسج   2019

 نفس الفترة من سنةل اطن 819و لف أ 579ماليين و  7 مقابلا ، طن 46و   لفأ 510و 

 ا ،طن 368و  لفأ 84ر ـإنتاج الجي بلغ، و % -14.11بنسبة  تراجعاال مسج   ، 2019

 .2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  % -17.74 بنسبة نقص اال مسج  

  
 اإلنتاج الجملي للقطاع

 

 

الفارق %  2019 2020

-15,34% 7 206 591 6 100 956 كلنكر

-14,11% 7 579 819 6 510 046 إسمنت

-17,74% 102 560 84 368  جير
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيوعات المحلية -2

  

ل عليه الحا الكلنكر في السوق المحلية مثل ما كانة ماد  لم يقع بيع  2020خالل سنة 

 من اطن 289و فـأل 749ماليين و  5بيع  وتم   ، 2019 نفس الفترة من سنة خالل 

لفترة انفس بمقارنة    % - 10.13 بنسبة فسجل تراجعا   ،2020ديسمبر سمنت إلى موفى اإل

 .2019من سنة 
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ديسمبر ى ـ  إلى موف هذه الماد ة من   اطن  22 و لفأ 81 بيع تم  ، الجيرفيما يخص  و  

 .2019نفس الفترة من سنة بمقارنة    %  -16.92 أي بنقص يقدر بـ،  2020

 بالدجع هذا االنخفاض في البيوعات الى االنكماش االقتصادي الذي شهدته الير

حي و اللجوء في عدة مناسبات الى الحجر الص 2020جراء جائحة كوفيد خالل سنة 

 التام أو الجزئي.

 

 
 البيوعات المحلية الجملية للقطاع

 

2019  الفارق %  2020

-100% 0 0 كلنكر

-10,13% 6 397 527 5 749 289 إسمنت

-16,92% 97 528 81 022 جير  
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 التصدير -3
 

 :  2020 ديسمبر ى ـ  إلى موف بلغ التصدير الجملي للقطاع

  216 نة سلنفس الفترة من  طنا 881و  ألف 567طنا من الكلنكر. مقابل  29ألف و

  .% -61.96  أي بنسبة تراجع بـ  2019
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 761 ترة ا لنفس الفطن 357و لف أ 62مقابل مليون و اإلسمنتمن  اطن 412و لف أ

ى ـ  وقع تصديره إلى موف بمامقارنة  %  -28.33 بنسبة نقصا لفسج 2019 من سنة

  .2019 ديسمبر

 

 
  التصدير الجملي للقطاع 

 

 

2019  الفارق %  2020

-61,96% 567 881 216 029 كلنكر

-28,33% 1 062 357 761 412 إسمنت  
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 المخزون -4
 

 اطــن 386 و لفأ 848: 2020 ديسمبرى ـ  موف إلىبلغ مخزون الكلنكر للقطاع 

. 2019مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من سنة   %  + 8 بنسبة ارتفاعا  ـالمــســجـ  

 اطن  590و  لفأ 139 : 2020 ديسمبرى ـ  موف إلىللقطاع  اإلسمنتبلغ مخزون كما 
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 .2019مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من سنة   % -18بنسبة  تراجعا   المــســجــ  

مقارنة بنفس  %+  12 طنا مسجـ ال زيادة بنسبة 351 و آالف 8 الجيروأخيرا بلغ مخزون 

 .الفارطةسنة المن الفترة 
 

 المخزون

 
2019  الفارق %  2020

8% 785 144 848 386 كلنكر

-18% 170 247 139 590 إسمنت

12% 7 465 8 351  جير
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  شركةشركة  نشاطنشاط
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رترتنزنزإسمنت بإسمنت ب   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 2020لسنة  إسمنت بنزرتلشركة النشاط الفني 
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 اإلنتاج -1

 
ل بالرغم من تواصل التحسن المسجل من ناحية التحكم الفني في وسائل وسب

ي الثان سداسي، فمنذ الدون المنتظر بالمقارنة مع التقديرات اإلنتاج فقد بقيت النتائج 

 سجلت أرقام اإلنتاج تحسنا ملحوظا، تواصل هذا التحسن خالل سنة 2019لسنة 

اج إلنتاوأصبح جليا أن ما قامت به اإلدارة الفنية من أجل التحكم في أدوات  2020

 سيعطي أكله في القريب العاجل.

نشاط ى التوقفا كليا عل شهدوكان باإلمكان تحقيق نتائج أحسن مما تحقق لو لم ن

أخير تيوما، كما تسبب  45لتي ساهمت في توقف اإلنتاج لمدة ا كورونابفعل جائحة 

ت وقفاتتسلم أكياس المصفاة األساسية للفرن في تشغيل الفرن بنقص في اإلنتاج مع 

 .2020فجائية عديدة ولم نتمكن من تفادي هذا التمشي إال في شهر نوفمبر 

  : 2020في ما يلي جدول يبين االنتاج الجملي خالل سنة 

 

 
  اج الجملياإلنت

 

الفارق بين إنجازات  

2020 و 2019

الفارق بين إنجازات  

2020 وميزانية 2020

إلى موفى شهر ديسمبر 

2019

الميزانية الى موفى 

شهر ديسمبر 2020

إلى موفى شهر ديسمبر 

2020

0,25% -28% 661 829 915 540 663 491 كلنكر 

0,1% -13% 660 127 759 500 660 751 إسمنت

-27% -67% 26 120 57 000 19 022  جير

      طـعاالمق -1

 لمصنعللمواد األولية الكافية من توفير كميات ا 2020المقطع خالل سنة تمكن 

 1093179كان قد بلغ  2019، في حين، في سنة 1082797وقد بلغ اإلنتاج هذا العام 

  . %1طن تمثل أقل من  10382طن أي بنقص بلغ 
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عود اب تإن انتاج المقطع يبقى دون االنتاج المبرمج وكذلك المتوقع نظرا ألسب

من  قفاتولم تسجل هذه الورشة تو نتاج.أغلبها إلى الورشات الموالية في سلسلة اإل

شة لوراه ذشأنها أن تؤثر على سير باقي الورشات. ونذكر في هذا المجال ما شهدته ه

 مما أثر 57و 56من صعوبة نتيجة عدم التوصل الى اتفاق من أجل ضم القطعتين 

ة قلطريسلبا على سير العمل بالمقطع ولم يعد يسمح بمواصلة استغالل المقطع حسب ا

تين ها استغالل المقطع بدون.و في هذا المجال وجبت االشارة الى أن   المبرمجة

 .يؤثر على مخطط االستغالل و ينقص فترة ديمومته القطعتين 

 طنا في 633طن في الساعة وقد كان  642وقد بلغ معدل مردودية الكسارة 

يحي سم التوضونورد في الر %1أي بزيادة طفيفة بلغت أكثر من   2019سنة  الساعة

 .2020و 2019الموالي مقارنة لتغير هاته المردودية شهريا بالنسبة لسنتي 
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غ/طن  98حوالي  2020في نهاية االستهالك الخصوصي للمفرقعات بلغ وقد 

لى وتجدر اإلشارة إ غ/طن. 110مبرمج  هومقارنة بما  % 12حوالي ب نقصامسجال 

ين بادة عيبقى في الحدود الدنيا إذ يتراوح  أن هذا المستوى من االستهالك الخصوصي

 غ/طن. 150و 120

 مقارنة ،لتر في الطن 0,02ازوال مستوى غكما سجل االستهالك الخصوصي لل

 ؤشر.لنسبة لهذا المبا % 87انخفاضا ب لتر في الطن( سجل  0,15بالهدف السنوي )

   

 رحي  المواد األولية  -2
 

وقد بلغ إنتاج ، احتياجات الفرن المواد األولية بتأمين سحققامت ورشة 

 2019بينما كان سنة  طن 1068712مستوى  2020عند نهاية سنة  الطاحونة

 مما يوضح سير اإلنتاج الى االستقرار. %0.1طن أي بنقص لم يصل إلى  1069930

 الرسم التوضيحي المصاحب يعرفنا كيف كانت نسبة استعمال الطاحونة حسب

 .2020كل شهر لسنة 
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أن  حظ تحسن هذا المؤشر حسب ما كان عليه في السنة الماضية، هذا يثبتنال

 .مردودية هذه الورشة كانت في مستوى االنتظارات

 

 الفرن  -3

تمثل األفران داخل مصانع اإلسمنت أهمية بالغة ولهذا فقد سعت اإلدارة الفنية 

يتحقق استقرار  في المدة األخيرة الى تحسين توافر الفرن والتحكم في التوقفات حتى

تشغيل الفرن ألطول فترة ممكنة، يبين الرسم البياني التالي تغير توافر الفرن منذ 

. )تم احتساب التوافر باعتبار 2020إلى نهاية سنة  2014وضعه في حالة الخدمة سنة 

 التوقف الناتج عن جائحة كورونا ودون احتساب التوقفات المبرمجة(.
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ليبلغ  2018و 2014بالمائة بين سنتي  50ر انتقل من حدود نالحظ أن هذا التواف

الى  وكان سيصل 2020بالمائة في سنة  80ليتعدى  2019بالمائة في سنة  60حوالي 

اقترن هذا  بالمائة لوال التوقف الكلي لإلنتاج في شهر أفريل من هذه السنة، 90حدود 

شركة ل الو تعمطوب الحراري. ئية ومن استهالك التوافر بالتقليل من التوقفات الفجال

ى التغييرات الضرورية حتى يصل الفرن الى طاقته القصو بعض ادخالبرمجة  على

 وتتحسن بذلك كل مؤشرات الورشات. 

كما  2020و 2019يظهر جليا هذا التحسن في توافر الفرن بهذه المقارنة بين 

 المؤشر.يبين الرسم الخاص بالمتابعة الشهرية لهذا 
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ا طن 663491مستوى  2020لسنة الجملي  اإلنتاجكن هذا التوافر من بلوغ م

ثل طنا تم 1662أي بزيادة بلغت  2019طنا سنة  661829بينما كان هذا اإلنتاج 

 . 2019%   مقارنة بما أُْنتَِج سنة 0.25حوالي 

 مكنت الخطة الموضوعة من تالفي أسباب التوقفات التالية:

ضطراري بسببب مسبتوى الكبريتبات المرتفبع فبي انسداد الفرن وتوقفه اال -

يبت فحم البترول والمواد األولية وذلك بسعي الشركة إلى تقلبيص مسبتوى الكبر

 % 4إلببى أقببل مببن  % 5فببي فحببم البتببرول عنببد طلببب العببروض مببن أقببل مببن 

 فحبم للتخفيف من تأثيره على اشتغال الفرن فإن فبي السبوق العالميبة لبم نجبد اال

ريببببت علمببببا أن الفببببرن مصببببمم مببببن طببببرف المصببببنع كب %4,5بتببببرول ذو 

POLYSIUS  كبريبببت فبببي المحروقبببات  %3,2لإلشبببتغال بمعبببدل ال يتعبببدى

 المستعملة.

 

 

 

التآكل السبريع للطبوب النباري داخبل أنببوب الفبرن بسببب تكبون الخلخبال  -

الكبريتي الذي يتسبب في ارتفاع مشط لمنسوب الحبرارة ينتهبي بتوقبف مطبول 

 للفرن.

 

ات الناتجببة عببن تسبباقط الببثالث صببفوف األولببى مببن الطببوب تالفببي التوقفبب -

 ( وذلك بالتحكم في الحمل الحبراريNoseringالناري المكون لمدخل الفرن )

 بتغيير نسب الوقود بموقد التسخين األولي.

  : 2020في ما يلي مجموع التوقفات الفنية خالل سنة 
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فات التقنيةـّــام التوقوع أيّ ــمجم  
 
 

الفارق بين إنجازات  

2020 و 2019

إلى موفى شهر ديسمبر 

2019
إلى موفى شهر ديسمبر 

2020
شهر ديسمبر 2020

-23,8% 52,5 40 0 توقفات مبرمجة

-67% 168,5 54,8 2,6  توقفات غيرمبرمجة 

م في نالحظ أن المعدل الشهري إلنتاج الكلنكر قد عرف نموا مطردا نتيجة التحك

فرن عالوة على تحسن مؤشري اإلستهالك الخصوصي الحراري واإلسبتهالك ال توافر

 .الخصوصي للطوب الحراري

 

   رحي اإلسمنت -4

 :اإلسمنت طحن -

حن ط، فقد تمكنت ورشة  % 47.25بالرغم من أن نسبة التوافر كانت فقط     

مية اإلسمنت من المحافظة على مستوى الطاقة التخزينية حسب الطاقة التصمي

ر في تأخي اإلدارة التجارية ولم نسجل أي بمتطلباتبالتالي من اإليفاء  وتمكنها

 سنة تسليم الطلبيات ناتج على عدم وجود اسمنت بالخزانات وقد سجل اإلنتاج

 ب ولم يظهر أثر أزمة كوفيد على الطل 2019انتاجا متقاربا من سنة  2020

 

 2019نما كان سنة طن من االسمنت بي 660751بالسوق الوطنية ليبلغ اإلنتاج 

ة . أما مردودي2018طنا سنة  609141طنا وللتذكير فإنه كان فقط  660934

 ن.طنا في الساعة بالنسبة لكال الطاحونتي 96طاحونتي اإلسمنت فقد كانت 

 

 الجير: -
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يد على ما وهو مستوى انتاج بع 2020طنا عند نهاية سنة  19022لم يتعد انتاج الجير 

هذا من المتوقع و % 67أن نسبة اإلنتاج كانت أقل من  طن أي  57000هو مبرمج 

 ناتج عن قلة اإلقبال على مادة الجير في السوق المحلية.

                   التعبئة و التكييس -5

ا كم ة.للسوق الداخلي تالبيوعاتمكنت هذه الورشة من االستجابة إلى متطلبات 

ان ى ما كم تصل بالكميات المعبئة إللوالجير تجدر اإلشارة أن تعبئة وشحن االسمنت 

 .والعالمية مبرمجا لهذه السنة نظرا لضعف الطلب بالسوق المحلية

 الجدول التالي يلخص البيوعات حسب النوع والطريقة:

 

ة لتتمكن الشركورشة شحن وتفريغ البواخر  استغاللهذه السنة تواصل خالل 

وتم تفريغ حوالي إلسمنت طنا من ا 16124طنا من الكلنكر و 44168من تصدير 

 من فحم البترول. اطن 507205

 

 

 الى اعادة ادماج المواد المتناثرة  2020و قد سعت ادارة االستغالل خالل سنة 

       اسمنت ( مما أثر إيجابيا على المخزون –كلنكر  –و اعادة رسكلتها ) مواد أولية 

 و المحيط.  

 

 الطاقة 2-
 : ئيةالطاقة الكهربا استهالك 1.2 



 
 

    

 

 

Les Ciments de Bizerte بنــزرتبنــزرت  إسمنـــتإسمنـــت  

20202020تقرير نشاط سنة تقرير نشاط سنة   26 

 

طن لواط ليلك 88بالنسبة للكلنكر  لطاقة الكهربائيةالخصوصي ل ستهالكإلااستقر      

طن ليلواط لك 98.0وقد كان هذا المؤشر  2019كما كان سنة  2020كلنكر خالل سنة 

 . 2018في سنة  كلنكر

مر من  وأما االستهالك الخصوصي الجملي للطاقة الكهربائية لطن اإلسمنت فقد     

 .2020سنة  كيلواط للطن 128ليكون فقط  2019سنة طن لل كيلواط 131

 كيلواط للطن 84اإلستهالك الكهربائي الخصوصي لتصنيع الجير بدوره كان    

سب . يبين الجدول التالي قيمة ون2020سنة  كيلواط للطن 86.8ليستقر في حدود 

 .2018بسنة  مقارنة 2020سنة لالك الطاقة الكهربائية هالتقدم المسجل في است

 

 المرجع الكلنكر االسمنت الجير

103 151 98 2018 

84 131.84 86.5 2019 

86.8 128 88 2020 

-19 -23 -10 
-kwh (2020 الفارق ب

2018) 

 الفارق ب% 11,66- 17,51- 22,33-

 يعرفنا هذا الجدول بداية التحكم في وسائل اإلنتاج. 

 

 : إستهالك الطاقة الحرارية2.2 

 بلغتحكم في تشغيل الفرن من تحقيق مستوى استهالك خصوصي مكن ال

 845 ليبلغ هذا العام 2019في سننة  الكلنكر كغ الواحد منلحريرة لكيلو 958.97

 الكلنكر نكغ الواحد ملحريرة لكيلو 966، وقد كان الكلنكر كغ الواحد منلحريرة لكيلو

 التوقفات الخارجة بالرغم من  % - 11.5أي سجل نقصا وصل الى  2018في سنة 

 على نطاقنا.
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 معدل استهالك الحريريات

 

الفارق بين إنجاز 

2020 وميزانية 2020

الفارق بين إنجاز 2020 

و  2019
ميزانية ديسمبر 2020

إلى موفى  ديسمبر  

2019

إلى موفى  ديسمبر  

2020

-100% 0% 5,000 0,000 0,000 حريرة للكيلو مواد نيئة

6% -11,9% 800,000 958,971 844,792 حريرة للكيلو كلنكر للفرن 

5% -11,9% 805,000 958,971 844,792 اإلستهالك الخصوصي الجملي

 

 لنكرالتالي يبين تطور االستهالك الخصوصي الحراري لتصنيع الك الرسم التوضيحي

 :2020و 2019لسنتي 

  

 نالحظ تواصل انخفاض هذا المؤشر الذي يظهر التحكم في الفرن ويوضح أن

 مستقبل الشركة سيكون من أحسن إلى أحسن.

 

 والبيئة و السالمة المهنيةالجودة  -3
 

 بالنشاطات التالية: 2020قامت إدارة الجودة بالشركة خالل سنة 

 

 :جودة المنتوج -1
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ات عليمتمتابعة مراقبة جودة المواد األولية والمنتوجات من كلنكر وإسمنت طبق  -

 الجودة الخاصة بها.

م تمراقبة جودة مختلف أنواع اإلسمنت ومطابقتها للمواصفات التونسية وقد  -

 للمواصفةالحصول على استمرارية شهائد مطابقة هذه األنواع من اإلسمنت 

من المعهد الوطني للمواصفات والملكية  47.0.2و  47-01التونسـية م ت 

 الصناعية والحصول على عالمة م ت الخاصة بها.

  

للمواصفات األوروبية حسب  CEM I 42.5 Nمتابعة مطابقة اإلسمنت  -

وقد تم الحصول على استمرارية شهائد  EN 197-2و EN 197-1المواصفة 

 إسبانيا. AENORالمواصفة من المطابقة لهذه 

   عالمةCE .األوروبية 

 

   عالمةN .الخاصة باالمتياز في الجودة 



 
 

    

 

 

Les Ciments de Bizerte بنــزرتبنــزرت  إسمنـــتإسمنـــت  

20202020تقرير نشاط سنة تقرير نشاط سنة   29 

 

       

 

ـب   لإلسمنت المرك CEمواصلــة الحصول على شهادة الماركة األوروبية  -

 .CEM II A-L 32.5 Nالبورتالندي   

  

 

 المترولوجيا:-  2

 

وص والنص قته لمتطلبات المترلوجياالمراقبة المستمرة لوزن األكياس ومطاب -

 .كيلوغرام صافي 50و التي تحتم تعبئة ب المنظمة لها القانونية
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ومع  خليادا التنسيق ومتابعة المراقبة القانونية آلالت الوزن والقيس وتعييرها -

ملة مستعالمكاتب صاحبة االعتماد و التحصل على شهائد المعايرة لجميع األالت ال

 ابر أو المطاحن.على مستوى المخ

 مراقبة استهالك الطاقة :  - 3 

يضا مرة حسب نسق التزود وأ فرنلالمستعمل با 2مراقبة جودة الزيت الثقيل رقم  -

 كل شهر.

 متابعة استهالك الطاقة الحرارية والكهربائية. -

 المشتراة:مراقبة جودة المواد  - 4

كراس ومدى مطابقتها ل مراقبة جودة مادتي الجبس وخام الحديد عند الشراء -

 الشروط.

حسب كراس  وأكياس اإلسمنت والجير عند الشراء« الكرافت»مراقبة جودة  -

 الشروط.

 وطرق خزنه. مراقبة جودة الطوب الناري -

 : نظام تسيير الجودة -5

 السهر على تطبيق نظام الجودة في مختلف النشاطات الصناعية بالشركة -

ة الحصول وقد تم إثر تدقيقات المتابع 9001إيزو ومطابقتها لمتطلبات المواصفة 

 2015لسنة الجديد حسب إصدارها  على تجديد شهادات المطابقة لهذه المواصفة

   TÜV .األلماني مكتبالمن قبل 
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زو للمواصفة إي 2015حول اصدار  الشركة القيام بدورات تكوينية إلطارات تم -

9001.  
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  المحيطحماية البيئة و  -6
 

  

 

المحافظة خاصة و ميدان العناية بالبيئة والمحيط إنجازات في 2020شهدت سنة  

قانوني ومطابقتها للنص ال مغ / م م قياسي 20على مستوى انبعاث الغبار أقل من 

 الخاص به.

 نقيةتمنظومة الخاصة ب الصيانة الكاملة و تجديد جميع مكونات المصفاة الكبرى -

 . غازات الفرن

 

 بعة اشتغال مصفاتي أكياس لطاحونتي االسمنت متا -

 وخاصة بورشة االسمنت.  انة عدة مصافي أكياسيص -

  .تهيئة الفضاءات داخل المصنع متابعة إنجاز -

ن وحس متابعة أداء معدات كبت الغبار والتنسيق مع المصالح المختصة لصيانتها -

  استغاللها.

 صيانة شبكة تصريف مياه األمطار وأحواض الترسب. -

 البحث العلمي - 7

ات التعاون في ميدان البحث العلمي والتكوين مع المؤسس 2020تم في سنة    

 الجامعية بتأطير عدة مشاريع تخرج وختم الدروس للعديد من الطلبة منها:

 .: كلية العلوم ببنزرتدراسة استعمال رواسب المصافي في صناعة االسمنت -

 بنزرت.بلوم : كلية العاستغالل الفحم البترول تحسين حماية البيئة والمحيط لعملية -
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 : كلية العلوم ببنزرت.تركيز نظام للتصرف والتحكم في طرق الخزن  -

 لفرن:لارية دراسة أثار الكبريتات على منظومة اإلنتاج وعالقتها بالمردودية الحر -

 كلية العلوم ببنزرت.

 

  السالمة المهنية -8

 سالمة األعوان والتجهيزات بالتنسيق مع قامت مصلحة السالمة بالسهر على

 :ـمختلف المصالح وذلك ب

  19-السهر على تطبيق البروتوكول الصحي للتوقي من انتشار فيروس الكوفيد -

ان اعو التوفير المتواصل لوسائل الوقاية من انتشار عدوى الكورونا بين عملة و

لجنة ال بالتنسيق مع ةو السائل الهيدروكحولي بصفة دوري تالشركة بتوفير الكماما

 المعينة في الغرض.

 

مصالح والتنسيق مع الليال ونهارا المواكبة المتواصلة لكل تدخالت الصيانة   -

ع أو لمصنالمعنية الحترام قواعد السالمة من قبل كل المتدخلين سواء من أعوان ا

 من شركات المناولة.

لخاصة ويد االتعبئة والتزالتفقد المتواصل لوسائل التدخل األولي ومتابعة عمليات  -

 بقوارير اإلطفاء.

دخل والت تنظيم برنامج تحسيسي وتكويني في ميدان السالمة واإلنقاذالمواصلة في  -

 السريع بالتنسيق مع مصلحة التكوين لصالح أعوان مختلف مصالح الشركة.

 .2021ضبط برنامج تكوين في ميدان السالمة لسنة  -

بل قوالدوري لمختلف تجهيزات الشركة من  السهر على إنجاز التفقد القانوني -

دة الهياكل المختصة في السالمة والعمل على متابعة إنجاز التوصيات الوار

 بتقاريرها.
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 .ختصةمتابعة استغالل شبكة اإلطفاء والسهر على صيانتها من قبل المصالح الم -

 

 التعاون المتواصل مع مصالح اإلدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت.

لتنسيق ا بامتابعة حوادث الشغل وتحليل أسبابها لبرمجة الوقاية الالزمة الجتنابه -

 مع كل األطراف المعنية.

سب القيام بدراسات المراقبة لمراكز الكهرباء والمنظومة الوقائية بها، ح -

 النصوص القانونية والمواصفات الخاصة بها.

 وأمن ميناء شركة التعاون مع ديوان الموانئ وشرطة الحدود بخصوص سالمة -

 اسمنت بنزرت.
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 الصيانة -4

رمجة قامت ادارة الصيانة بمتابعة مختلف ورشات المصنع وب 2020خالل سنة       

 الهاوانجاز عمليات الصيانة الدورية الالزمة لكل ورشة حسب حالتها لضمان اشتغ

 لتحقيق األهداف السنوية المرسومة.

 :2020ة وقد تم  خالل سن

 اذون أشغال 1345صدار إ -

 مطالب شراء 821اصدار  -

 ورشة المقطع والكّسار ونقل المواد األوليّة: 1.4

 تمثـ لت في: 2020أهم  عملي ات الصيانة المنجزة خالل سنة 

  bande transporteuse A2J03تغيير شامل للحاملة  -

 Concasseurالصيانة الدورية للكسار  -

  Chariot verseurصيانة ال -

PERIODE DESIGNATION DES TRAVAUX 

Octobre 2020 

Entretien du chariot verseur 

Remplacement total de la bande A2J03 

Entretien général du concasseur 

 

 ورشة رحي المواد األولية: 2.4

 

لتي تم االشغال الدورية امن إتمام جميع الصيانة في هذه الورشة تمكنت ادارة    

  ركة.بالش وتم االعتماد في إنجاز معظمها ايضا على الموارد البشرية الخاصةبرمجتها 
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PERIODE DESIGNATION DES TRAVAUX 

Juillet 2020 

Remplacement d'un verin de tension 

Entretien des gratteurs et de circuit d'alimentation du 

broyeur 

Entretien général du broyeur à cru 

Octobre 2020 Entretien préventif du circuit de broyage 

Novembre 2020 Entretien du sas d'alimentation 

 

 :ورشة الفرن 3.4

دارة توق فات مبرمجة عملت ا 2نتج عن نشاط هذه السنة بالنسبة لهذه الورشة عدد

 ي فيج عن تآكل الطوب الحرارالصيانة على حسن اعدادها المسبق و توقف فجئي نات

 شهر نوفمبر لنفس السنة.

PERIODE DESIGNATION DES TRAVAUX 

Juillet 2020 

Entretien du circuit de transport clinker 

Entretien refroidisseur POLYTRACK  

Remplacement de 3 tronçons de la conduite 

d'exhaure 

Octobre 2020 

Montage de 3 tronçons de la conduite d'exhaure 

Entretien général de la ligne de cuisson 

Remise en place de la fausse virole 

Remplacement Nose-ring 

Remplacement pompe Peters 

Réparation de la conduite en Y 

Novembre 2020 
Entretien du transport clinker 

Entretien refroidisseur POLYTRACK 
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 مصافي الغبار: 4.4

اخن، في إطار المحافظة على البيئة واحتراما للمعايير العالمية لروافض المد  

ولمواصلة اإلنتاج في ظروف تشغيلية جيدة، تم برمجة صيانة معمقة للمصافي 

 ت.األساسية لخط اإلنتاج وهما مصفاة غبار الفرن ومصفاة غبار خط رحى االسمن

 لصيانةنة العادي ة وقع إنجاز جملة من عمليات االصيااشغال بالتوازي مع برنامج 

 اج بعدالنتالكبرى و المتمثلة خاصة في صيانة كاملة و شاملة للمصفاة الرئيسية لخط ا

 .سنوات متتالية منذ تشغيل الفرن 6

PERIODE DESIGNATION DES TRAVAUX COUT 

Octobre 2020 
 
Filtre process du four 

Remplacement de 3780 manches filtrantes 800 MD 

Remplacement de 1400 paniers supports 200 MD 

Décembre 2020 
 
Filtre process des broyeurs à 

ciment 

Remplacement de 630 manches filtrantes 70 MD 

Remplacement de 200 paniers supports 40 MD 

 

 :و التعبئة و التكييس  ورشة رحى اإلسمنت 5.4

احونة سبة للطنتج عن نشاط هذه السنة بالنسبة لهذه الورشة عدة توق فات فجئي ة بالن   

قطع بتزود عملت إدارة الصيانة على دراسة أسبابها المتمثلة خاصة في  تأخر ال 5رقم 

 الغيار الالزمة نظرا لجائحة كورونا.

سير  ها علىعملت إدارة الصيانة على ايجاد الحلول المناسبة لتقليصها وتفادي تأثير  

ر برنامج تأهيلها.  خط اإلنتاج رغم تقادم معد ات هذه الورشة وتأخ 

بئة وقع ايضا إنجاز جملة من عمليات الصيانة الدورية على مستوى ورشة التع   

ال يانة والبرمجة بكل األشغوالتكييس وآالت رصف األكياس كما قامت إدارة الص

ها م خاللج، تالميكانيكية والكهربائية والتعديلية بمختلف الورشات لضمان تواصل اإلنتا

 االعتماد على الموارد البشرية الخاصة بالشركة.
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PERIODE DESIGNATION DES TRAVAUX 

Mars 2020 Remplacement partiel des plaques de blindage du broyeur Z5 

Mai 2020 Arrêt annuel de la ligne de broyage Z5 

Juin 2020 
Revêtement du casing de la trainasse J05 

Remplacement du tourteau supérieur de l'élévateur Z5J01 

Juillet 2020 

Remplacement réducteur U2J22 

Entretien de la ligne de broyage Z4 

Remplacement de la bande U2J02 

Aout 2020 Entretien général du palettiseur 1  

 Remplacement du tourteau inf de l'élévateur P4J04 

Septembre 2020 Remplacement de la bande P4U013 

Novembre 2020 

Entretien de la vis transporteuse P4N01 

Remplacement de la bande P6N06 

Entretien annuel de l'ensacheuse P2N02 

Décembre 2020 

Remplacement de la turbine Z5S07 

Révision de la fausse palette du palettiseur 1 

Entretien annuel de l'ensacheuse P2N01 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 االستثمارات -5

    2020مارات المبرمجة خالل سنة قامت شركة اسمنت بنزرت بتنفيذ االستث     

في أغلبها على تحسين البنية التحتية للمصنع الى جانب تعصير  اعتمدتو التي 
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انجزت  2020استثمار خالل مشروع  12نتاج. هذا و قد برمجت الشركة آليات اال

  : كما يبينه الجدول اآلتي مشاريع 7منها أو بطور اإلنجاز 

 

 منت السائب داخل المصنع و المرتبطة بوحدةمشروع تجديد آليات وسق االس -

 تصدير االسمنت عبر البواخر.

 داخل المقطع. تسوية الوضعية العقارية لبعض االراضي المنتزعة -

 تجديد مخفض السرعة لوحدة طحن المواد األولية. -

 تجديد بعض البرمجيات االعالمية المستعملة داخل منظومات التصرف. -

 كربون و الكبريت داخل مخبر الشركة.اقتناء آلة لتحليل مادتي ال -

 الهواء المضغوط. تجفيفاقتناء آليات ل -

 .اقتناء آلة للضغط العالي للهواء  -

ر جائحة نتيجة النتشا 2021قد وقع تأجيل بقية المشاريع المبرمجة الى سنة هذا  و 

اد التحكورونا في العالم نظرا الرتباط هذه المشاريع بمزودين أجانب و خاصة من ا

   .  هذه المشاريع إلنجازوروبي و الذي يتطلب حضور خبراء على عين المكان األ

 

 

 

 

 

 

N° INTITULE DU PROJET 
ETAT DU 

PROJET 

01 
Etude d'exécution du projet de développement et de modernisation de 

l'atelier broyage ciment.  

Report pour 

2021 
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02 Réseau de pulvérisation des tas de coke de pétrole. 
Report pour 

2021 

03 Acquisition et installation d'un bras de chargement au quai commercial. 
Réalisé 

partiellement 

04 Renouvellement de l’installation de chargement en ciment vrac et big-bags. 
Report pour 

2021 

05 Acquisition de terrains à la carrière. Réalisé 

06 Palier pour réducteur du broyeur à cru Réalisé 

07 Logiciels et applications informatiques 
Réalisé 

partiellement 

 

08 Acquisition d'un analyseur du carbone et du soufre 
En cours de 

réalisation 

09 Projet de modernisation du laboratoire 
Report pour 

2021 

 

10 
Spectromètre du fluorescence X. 

Report pour 

2021 

11 Lot de sécheurs d'air comprimé Réalisé 

12 Acquisition d'un compresseur Haute pression Réalisé 

 

 

 

 
 

 2020لسنة  النشاط التجاريتقرير 
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 البيوعات الجملية: .1

 

في طن  731 383كمية  2020بنزرت سنة  إلسمنتت البيوعات الجملية بلغ

و ذلك رغم  2019مقارنة بسنة  % 0.06 السوق المحلية و من التصدير أي بزيادة

 COVIDالنقص المسجل على الطلب خالل نفس السنة و الذي مرده خاصة جائحة 

الحجر الصحي حيث وقع غلق المصنع و بالتالي توقيف البيوعات كليا خالل   19

  الشامل.

 

الفارق بين اإلنجاز 

 و المتوقع

  2020متوقع 

 )طن(
)طن( 2020 نسبة التطور )طن( 9201    

% -2.03   000 685  % +0.25   091 671  449 669  البيوعات المحلية 

% +1.4   000 525  % +4.96   368 532  221 507  
 اسمنت مكيس

A-L 32.5 N 

% +7.82   000 70  % +10.31   472 75  419 68  
 اسمنت مكيس

I 42.5 N 

% -26.29   000 60  % -34.66   229 44  689 67  
 اسمنت سائب

I 42.5 N 

% -36.59   000 30  % -27.17   022 19  120 26  جير اصطناعي 

% -55.83   000 100  % -24.56   168 44  551 58  تصدير كلنكر 

% -53.93   000 35  % +452.19   124 16  920 2  تصدير اسمنت 

% -10.81   000 820  % +0.06   383 731  919 730  
مجموع 

 البيوعات
 

 

 

 

 البيوعات المحلية: .2

طن  652 069طن موزعة كاآلتي :  671 091البيوعات المحلية جملة بلغت    

مقارنة %  0.25  ب تطورامسجلة بذلك  طن من الجير 19 022من االسمنت و 
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يوما بصفة كلية تبعا للحجر  36و ذلك رغم توقف البيوعات لمدة  2019بسنة 

 2020الصحي. هذا و تعتبر النتائج المسجلة مشجعة فهي قريبة من المتوقع لسنة 

 %. -2.03حيث كان التراجع في حدود 

، فقد 2020تبعا للوضعية االقتصادية الصعبة التي عرفتها البالد خالل سنة      

طاع الشيء الذي على مستوى الق % -10.23سجل استهالك االسمنت تراجعا ب 

أبقى على المنافسة الشرسة بين شركات االسمنت و قد واصلت الشركة مسايرة 

السياسات التجارية قدر اإلمكان مع التزامها بالمحافظة على ضوابط التصرف 

 العمومي.

تحسين حصتها في السوق من  رغم كل هذه الظروف، فقد تمكنت الشركة   

كما حافظت على مكانتها  2020سنة % 11إلى  2019سنة  % 10المحلية من 

. و ستواصل الشركة مجهوداتها % 99في واليات بنزرت و تونس الكبرى بنسبة 

في الحفاظ و تدعيم حصتها في السوق المحلية و مسايرة كل وضعياته و المنافسة 

الشرسة التي يشهدها قطاع االسمنت و الذي مرده وفرة اإلنتاج مقارنة بنسق 

سوق المحلية مع االلتزام بقواعد التصرف العمومي و تطبيق كل االستهالك في ال

 .التشريعات الجاري بها العمل

 في الجدول التالي نعرض عليكم تقسيم إجمالي البيوعات على الواليات:

 

 

 

 

 

 

 
 

 ()بالطن حسب الواليات لالسمنت تقسيم البيوعات المحلية
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الفارق
إلى موفى شهر ديسمبر  

2020

إلى موفى شهر 

ديسمبر  2019 الواليات

18% 247 913 209 326 تونس

-7% 402 111 433 295 بنزرت

281% 1 056 277 باجة

79% 450 251 جندوبة

200% 540 180 نابل

0% 0 0 سوسة

0% 0 0 أماكن أخرى

1,36% 652 070 643 329  المجموع

 التصدير: .3

 

 168كاآلتي :  طن موزعة 60 292، وقع تصدير كمية جملية 2020خالل سنة 

طن من االسمنت السائب من  10 400 بواخر و 8كلنكر من خالل شحن طن من ال 44

طن من االسمنت المكيس عبر البر  2 500بواخر للسوق الليبية و  3خالل شحن 

     طن من االسمنت السائب عبر الشاحنات موجهة للسوق الليبية. 3 224إضافة إلى 

طن( لكنه أكثر تنوعا  61 470) 2019و يعتبر الرقم المسجل متقاربا لما سجل سنة 

المنتوجات المصدرة إذ تجدر اإلشارة أنه قد وقع شحن أول باخرة لالسمنت  من حيث

بعد تجديد معدات الشحن و التفريغ  2008منذ سنة  2020السائب خالل شهر أكتوبر 

للمرفأ الخاص السمنت بنزرت. و كذلك قامت الشركة ألول مرة في تاريخها بتصدير 

ع مؤشرا إيجابيا النطالقة جديدة بداية من االسمنت السائب عبر البر. و يعتبر هذا التنو

 .2021سنة 
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الفارق بين إنجازات  2020 

و2019

الفارق بين إنجاز 2020  

وميزانية  2020

إلى موفى شهر 

ديسمبر  2020

ميزانية  إلى موفى  

شهر ديسمبر 2020

إلى موفى شهر 

ديسمبر 2019

-25% -85% 44 168 300 000 58 550 كلنكر

452% -84% 16 124 100 000 2 920 إسمنت
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2020إلى موفى شهر ديسمبر    2020ميزانية  إلى موفى  شهر ديسمبر 

  

 

 

 ط المرفأ :نشا .4

رغم توقف نشاط المرفأ لحوالي شهرين تبعا للحجر الصحي، فقد سجل هذا       

باخرة من الفحم البترولي بكمية  42النشاط أرقاما إيجابية حيث قامت الشركة بتفريغ 

باخرة   36طن( و  52 467بواخر للشركة ) 6طن:  507 205جملية ناهزت 

في  2019انت الكمية الجملية خالل سنة طن( بينما ك 454 738لشركات القطاع )

طن. و قد ساهم هذا المجهود بشكل كبير في تزويد  440 134باخرة و  28حدود 

 شركات القطاع من هذه المادة الحيوية عالوة على ما يدره من عائدات هامة للشركة 

و من المؤمل مواصلة هذا النشاط خالل األوقات التي يكون فيها المرفأ شاغرا من 

 شاط التصدير إحكاما للتصرف في المرفأ.ن

 

 

 

 

 

 

 2020لسنة  واالجتماعي اط اإلداريـــالنشتقرير 
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 :حركة األعوان
 

 المغادرة  -1
مغادرة تواصال لل 2020 شهدت حركة األعوان بجميع أصنافها خالل سنة 

 عشرونوواحد  الفارطة وكانت في مجملهاوات السن التي عرفتها  المؤسسة في المكثفة

 يلي : ( موزعين كما21عون)

 عون بسبب التقاعد الوجوبي  13

 عون بسبب التقاعد المبكر لظروف خاصة 03

 عجزعون بسبب ال01

 بسبب الوفاة 03

 بسبب الطرد 01

 2020الجدول اآلتي يبين مقارنة لحركة العنصر البشري للشركة بين سنتي 

 . 2019و

 

رق االف 2020 2019 السلك % 

 %35- 13 20 وجوبيالتقاعد ال      

 %40- 03 05 التقاعد المبكر      

 %100 01 00 عجزال

 %200 03 01 الوفاة

 %80- 01 05  بسبب اإلستقالة أو الطرد

 %32.25- 21 31 المجموع

 

 

هذه المغادرة نتج عنها تراجع في العدد الجملي لألعوان كما يبينه الجدول 

 التالي:
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 الفارق 2020 2019 السلك

 %5.67- 216 229  ذ الت ف

 %3.49- 138 143 الت   

 3.75- 77 80   اإلطا ا

 %4.64- 431 452 ال   وع

 

 

فارطة مقارنة بالسنوات ال 2020رغم تراجع العدد الجملي للمغادرة في سنة   

عد لتقاإال أنه سيبقى مرتفعا وسيسجل تزايدا من جديد في السنوات المقبلة بسبب ا

تشهد س،  1992 – 1988طارات  اللذين وقع إنتدابهم بين سنتي الوجوبي للعمال واإل

  عون تسير 30إطار، 15:  2025و سنة  2020عون بين سنة  103الشركة مغادرة 

 .عون تنفيذ 58و 

 

 

أن أغلب صنف أعوان التنفيذ هم أعوان وقع  حسب الجدول الموالي ،نالحظ  و

تحتوي أيضا على  هذه الشريحةلة وعبر عملية إدماج عمال المناو 2011إدماجهم سنة 

 .السن يمرتفعلنسبة هامة 



 
 

    

 

 

Les Ciments de Bizerte بنــزرتبنــزرت  إسمنـــتإسمنـــت  

20202020تقرير نشاط سنة تقرير نشاط سنة   47 

 

 توزع االعوان حسب الشريحة العمرية

 إطارات تسيير تنفيذ المجموع

 60-50العمورية بينالفئة  30  91 70 191 

 49-39بين ريةوالفئة العم 16 10 73 99

 38-24بين ريةوالفئة العم 31 37 73 141

 المجموع 77 138 216 431

 

سعفت أ والتي 2017وهنا نذكر بأهمية اإلنتدابات التي وقع إنجازها في سنة  

 عون تسيير في مختلف اإلختصاصات بتجديد نسبي 41إطار و 30الشركة بإنتداب 

للعنصر  قص المستقبليالنمكنها من تدارك منهم( مما  07) رغم مغادرة  كفاءاتهافي 

بحت إندمجت في مختلف المصالح وأصالبشري حيث أن أغلبية العناصر المنتدبة قد 

لى ع.لذا تعمل إدارة الشؤون اإلدارية  عناصر فاعلة في مختلف شرايين المؤسسة

ضمان لالحرجة وذلك ببرمجة اإلنتدابات في السنوات المقبلة   تدارك هذه الوضعية

  إستمرارية المؤسسة .

 اإلنتدابات -2
 26اب خارجية بتاريخ شرعت الشركة في اإلعالن عن فتح مناظرة إنتد   

( 04عون تسيير و) 15إطارات عليا و 10عون تضم   25إلنتداب  2019ديسمبر

 نالذياألربع أعوان سيتم  تعويضهم  بعد إنقطاعهم عن العمل خالل فترة التربص و

في  التي أجرتها الشركة 02/2016وعدد  01/2016انتدبوا عن طريق المناظرة عدد 

رشحين للمت واب الشركة  عن النتائج االولية بالنسبة م عبر. و قد تم االعال2016سنة 

 . المقبولين إلجتياز االختبار الكتابي في سلك االطارات
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  10إطارات و 05ويتمثلون في  2020 بعنوان سنةعون  15كما تم برمجة إنتداب 

 10إطارات و 05ويتمثلون في عون  15 ،2021أعوان تسيير و كذلك بالنسبة لسنة

 يير. أعوان تس

 اإللحاق -3
رج خاحسب التراتيب الجاري بها العمل اعوان ملحقون )   (04اليزال لدى الشركة

 لإلشراف ، من شركة إسمنت أم اإلكليلالشركة لدى قإطار ملح (01)و ،المؤسسة

 على وحدة مراقبة التصرف.

 نسبة التغيب -4 
فاع ارت ول اآلتيشهدت نسب الغيابات العامة حسب المعطيات المذكورة بالجد     

 لتغيب.ارغم  تأثيرات جائحة كورونا على ظاهرة  لسنة الفارطةامقارنة بنسبة طفيف 

ة الطبي دارةوهنا نثمن المجهودات والدور الفعال الذي قامت به اإلدارة اإلدارية واإل

 .من تقصي و متابعة للحاالت المشتبه بها والحاالت المؤكدة

 

 2019 نسبة التغيب

 

2020 

 

 رقالفا

 0.23 0.37 0.14  نسبة غيابات الحوادث

 0.17- 0.03 0.20 نسبة غيابات غير مرخصة

 0.08 0.09 0.01 نسبة غيابات لعقوبة

 0.08 0.84 0.76 نسبة غيابات مرض

0.33- 0.22 0.55 نسبة غيابات مرخص فيها  

 0.13 0.13 0.00 مسبة غيابات مرض طويل المدى

 0.19 1.68 1.49 النسبة العامة للغيابات
 

الغير  غيابات ال و مرخص فيهاالغيابات النسب كما يوضح الجدول إنخفاض في 

 مقارنة بالسنة الفارطة. مرخص فيها
 

 التنظيم اإلداري -5
 :  في الخطط التالية تسميات  تسع 2020سنة  الشركة في شهدت

 ( خطة كاهية مدير 03) -



 
 

    

 

 

Les Ciments de Bizerte بنــزرتبنــزرت  إسمنـــتإسمنـــت  

20202020تقرير نشاط سنة تقرير نشاط سنة   49 

 

 رئيس مصلحةة ( خط 02) -

 ئيس مصلحة( خطة كاهية ر04) -

 الترقية : -6
 

  2020طبقا لفصول وتراتيب النظام األساسي الخاص بأعوان الشركة تمت خالل سنة 

  ترقية األعوان بالجدارة وبإسناد سلم كما يلي

 

 2020سنة  2019سنة  السلك

 48 69 تنفيذ

 15 26 تسيير

 08 18 إطارات

 71 113 المجموع
 

ة يل على أكبر نسبة من المنتفعين بالترقيحافظ صنف التنفيذ على الحصو     

 عدد بالجدارة ويليه صنف التسيير ويليه صنف اإلطارات وذلك تماشيا مع تركيبة

. من المرسمين بكل صنف وبكل الرتب % 30األصناف إال ان جميعها ال تتجاوز 

 الصندوق اإلجتماعي : -7

 

لبية تض إجتماعية وتم تمت دراسة ومعالجة كل المطالب المقدمة للتمتع بقرو     

غ قد بلوما تسمح به وضعية الصندوق و ةالمتأكدالعديد منها حسب األولوية وحاالت 

 وان من عدد االع%-61.44أي بفارق  عونا  96 ،2020عدد المنتفعين بها خالل سنة 

 

وتم صرف مبلغ قيمته ( 2019منتفع لسنة  249المنتفعين السنة الفارطة )

نظام سب التراتيب المعمول بها والفوائض المحددة طبقا للدينارا ح 162.047.003

الداخلي للصندوق اإلجتماعي وقد إعتمدت الشركة حصريا على اإلسترجاعات 

ظ حافو.لمعالجة القروض والمنافع التي يتمتع بها األعوان من الصندوق اإلجتماعي

 .2014الصندوق اإلجتماعي على توازناته رغم عدم توفر المداخيل منذ سنة 
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 القروض المسندة :
 

 المجموع إجتماعي شخصي

 د 162.047.003 د 32.597.003 د 130.350.000

 

 

 التكوين : -8
نة ل سخالحلقات التكوين الداخلية و الخارجية  نظرا  لجائحة كورونا، تم  إلغاء  

 ية،وذلك إثر الحجر الصحي الشامل و الموجه و تنفيذا للبروتوكوالت الصح 2020

و  2020خالل سنة   % -95.85بنسبة  في عدد األعوان المتكونينانخفاض  بمما سب

تم إنجاز . إذ لم يعونا 193التي شهدت تكوين  2019متكونا مقارنة بسنة  08الذي بلغ 

 . 2020حلقة تكوين مبرمجة لسنة  58إال اربعة حلقات تكوين  خارجية ضمن 

سب ح 2020تفعون بالتكوين سنة الحوصلة لعدد األعوان المن ويبين الجدول التالي

 :تصنيفهم

 2020 األعوان المنتفعون بالتكوين سنة
 

 المجموع التنفيذ التسيير اإلطارات 

 08 0 04 04 عدد األعوان

 

ز ذ مراكتالميالتربصات اإلجبارية التي يقوم بها الطلبة و على كما أثرت الجائحة      

م ذلك سعت الشركة لتحقيق ورغشركة إسمنت بنزرت بالتكوين في المؤسسات 

 :كما يلي  2020مجموع مرضي للتربصات خالل سنة 

 

تربص مشروع  السنة

 ختم الدروس

تربص تطبيقي 

 إجباري

تربص 

 بالتداول

 المجموع 

2020 119  145 63 327 

2019 113 139 156 409 
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 2020لسنة  قطاع التزويدتقرير نشاط 
 

في معالجة طلبيات التزويد  2020ط قطــاع التزويد خـالل سنة تمحور نشا

      : المتعلقة

مع  وبالى الحد المطل بإعادة مستوى مخزون قطع الغيار والمواد االستهالكية -

 مراعاة الحاجيات الفنية المتأكدة و توفر التمويل

 مواكبة المتغيرات الفنية الخاصة بمشاريع االستثمارات المنجزة.  -

 الطلبيات المتعلقة بالصيانة. تلبية -

 معالجة الطلبيات المتعلقة بحاجيات التصرف. -
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 معالجة الطلبيات المتعلقة باالستثمار  -

 ية ونقللالستجابة للحاجيات المستعجلة تم الحرص على متابعة اإلجراءات القمرق   

 ة متأكدلية االمعدات المتعلقة بالقطع المستوردة في أفضل اآلجال خاصة بالحاجيات الفن

طلبية شراء عن طريق استشارة أثمان وعن طريق  1790و قد تمت  معالجة عدد 

ريع لتشاطلبات العروض سواء وفق اإلجراءات العادية أو اإلجراءات المبسطة  طبقا ل

 المنظمة للصفقات العمومية.

مناسبة  21اجتمعت اللجنة الداخلية  للشراءات والشراءات الموجهة لالستثمار في     

صدار إملف شراء وتم   767للنظر في الملفات الراجعة لها بالنظر وعالجت خاللها 

إذن تزويد لمختلف الشراءات. كما اجتمعت لجنة الشراءات الخاصة   1442

 ملفات شراء. 08مناسبات وعالجت  06باإلجراءات المبسطة في 

باشر اوض المعقود اقتناء بالتف 03وتم إبرام  طلب عروض 23وقد تم اإلعالن عن   

 .طلب عروض غير مثمر  02مع تسجيل عدد 

 

 

 

ا نشاطهوقد قامت الشركة و من منطلق حرصها على التحكم في التأثيرات البيئية ل  

فرن بمعالجة ملف الصفقة المتعلقة بتجديد كامل المصفيات للمدخنة الرئيسية لل

 باستثمار فاق المليون دينار

فات الراجعة مناسبات للنظر في المل 08ت المنشأة في اجتمعت اللجنة الداخلية لصفقا   

احدة وعلى الختم النهائي لـصفقة و طلب عروض 14لها بالنظر وتمت المصادقة على 

 و ملحق لصفقة أخرى.
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 الها حكما اجتمعت لجنة صفقات المواد األولية والمواد التي يعاد بيعها على    

 نتيناسبمفي  مادة ذات أثمان سريعة التغير الخاصة باقتناء مادة كوك البترول باعتباره

 ألف طن من مادة كوك البترول. 60ووافقت على اقتناء 

راجعة لفات الالعمومية لمعالجة الم لصفقاتلمراقبة وتدقيق االلجنة العليا واجتمعت    

  لها بالنظر ونظرت في ملف اقتناء أكياس للف االسمنت و الجير االصطناعي. 

 يننظر في ملف الختم النهائي للصفقة المتعلقة باقتناء مكشطوتم عقد جلسة لل

زويد و اعتبارا للوضع الوبائي العالمي اثر تفشي جائحة كورونا حرص قطاع الت  

 خاصةعلى القيام بكافة االجراءات الالزمة في ما يخص التزود بوسائل الوقاية و

 ظروف مع احترامالكمامات و السائل المعقم لضمان تواصل النشاط في أحسن ال

 البروتوكول الصحي.

 10عدد  كما قامت الشركة بتعليق انجاز الصفقات السارية المفعول طبقا للمنشور   

قات المتعلق باإلجراءات االستثنائية للصف 2020مارس  31المؤرخ في  2020لسنة 

 العمومية في اطار الحجر الصحي العام و قامت بالتخلي على غرامات التأخير

اي م 21المؤرخ في  2020لسنة  20طة بإنجاز الصفقات طبقا للمرسوم عدد المرتب

 .  2020ديسمبر  31الى  2020مارس  23خالل الفترة الممتدة من  2020

 

 

ون أي انقطاع في المخز 2020وحول التصرف في المـخزون لــم يسجل في ســنة 

ت جميع حاجياسير عمليات الصيانة واإلنتاج ولبى المخزون المتوفر  ىأثر عل

 الشركة.
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 2020التدقيق الداخلي لسنة  إدارة نشاط تقرير
 

ا سنوي ا لسنة  يذه بالكامل ، وقد تم تنف2020وضعت إدارة التدقيق الداخلي برنامج 

 خالل العام الماضي.

 

 عدة جوانب وأنشطة نذكر من أهمها :كما شمل هذا البرنامج 
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  ي :التصرف اإلدار

 

  2019و  2018متابعة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالرقابة الداخلي ة لسنة  -

 .مراقبة تسليم منتوجات المعمل -

 .مراقبة حسابات الحرفاء وأسقف الديون -

 .مراقبة خزينة المعمل -

ر، لغياامتابعة عملي ة الجرد الس داسي والس نوي )الكمبياالت، الصكوك، قطاع  -

 .(...المخزونات

ل لشركة إسمنت إع - داد طلب العروض المتعلق بتعيين مراقب حسابات أو 

فتح وفرز العروض  )كراس الشروط، 2022-2021-2020بنزرت للسنوات 

).... 

  المسندة كحوافز للحرفاء االنقاصات الشهرية مراجعة حسابات -

(Ristournes).  

 

 

 

ة ومن  :  أهمها متابعة ومراقبة لملف ات مختلفة بطلب من اإلدارة العام 

 السداسي األول لسنةخالل تدقيق في بطاقات الخروج اليدوية في قسم المبيعات 

2020، 

 ، TN 163  5441تحميل اسمنت في اكياس للشاحنة تدقيق حول 

 1ميزان من في بطاقة الوزن بين وحدة اإلنتاج ووحدة التعبئة ووحدة ال تدقيق   -    

 ، 2020سبتمبر  18إلى 
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  فني :التصرف ال -2 

مية متابعة تطبيق التوصيات والنقاط المدرجة ضمن محاضر جلسات التنسيق اليو -

 .والمتعلقة بسير آليات اإلنتاج واإلستغالل

 .المتعلقة بالجودة ISO 9001متابعة تطبيق منظومة   -

 .رة العامة حول مواضيع فنية حينيةالتدقيق الفني في توصيات اإلدا -

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2020لسنة  اإلعالميةإدارة  ـاطنشتقرير 
 

 

 

 

ها :, عد ة جوانب نذكر من أ 2020شملت تد خالت إدارة اإلعالمية خالل سنة   هم 

حجر ة التامين استمرارية العمل بكافة المنظومات المعلوماتية خاصة اثناء فتر -

 الصحي. 

 حسب اإلدارةو تدعيم السالمة على مستوى شبكة االتصال بالمصنع واصلةم -

 : وذلك ب بهافات السالمة المعمول مواص

  منظومة السالمة المعلوماتية تجديد رخص Kaspersky اقتناء رخص  و

  .اخرى صالحة لمدة ثالث سنوات
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    ( caméras de surveillance)كاميرات المراقبة منظومة صيانة واصلةم -

األلياف  باعتماد الداخلية توسعة الشبكةمع  كاميرات مراقبة 8و تركيز ءاقتناو 

 المصنع.أجهزة المراقبة على كامل  لتعميم (fibres optiques)البصرية

 

ل ستغالموقع واب جديد للشركة بكفاءات ذاتية و ايواءه و دخوله حيز اال تطوير -

نه مع ضمان مواصلة تحيي 2020جوان   24بعد مصادقة مجلس االدارة بتاريخ 

دي ي المجال و خاصة لتفاليستجيب لحاجيات المؤسسة و التطورات الحاصلة ف

 التبعية ألي مزود خارجي عند عمليات الصيانة.

لتفادي بعض    (imprimantes) االت طابعة 6  و) حواسيب 7 اقتناءتم  -

 .النقص في التجهيزات

ة مساعدةتأمين العمل على  -  .اإلعالميةناجعة لمستعملي  و مستمر 

 تاج.ئل االنالمرتبطة بوساية االعالم و المنظومات مادي للمعداتالجرد بال القيام -

 
 

اطالق طلب عروض وطني من اجل اقتناء و تركيز رخص استغالل قاعدة  -

 .2020في اطار ميزانية   ORACLEالبيانات

نسخ االنطالق في اعداد كراس شروط خاص باقتناء و تركيز منظومة متكاملة ل -

 لضمانقواعد البيانات و معطيات المستعملين(  ، وتخزين المعطيات)خوادم

 استمرارية العمل في حالة وقوع كارثة.

 يشمللاالنطالق في اعداد كراس شروط خاص بالتدقيق في السالمة المعلوماتية  -

 المرتبطة بوسائل االنتاج.االعالمية  لمعداتكذلك ا

و مساندة  (Tuneps)منظومة الشراء على الخط استغالل تأمينواصلة م -

 .مستعملي هذه المنظومة

 )إدارة الصيانة بمساعدة الحاسوب( GMAOمنظومة  صيانة  تأمينواصلة م -

ف المندمجة  صيانة واصلة تأمينم -   (OPEN PGI)منظومة التصر 
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  2020االدارة المالية لسنة  نشـاطتقرير 
 

 المالية: مصلحة .1
 م بالقرار الحكومي الذي فرضاتزلاال على شركة اسمنت بنزرتعملت        

 45ة طيل و الذي بموجبه تم  غلق المؤسسة التونسية ام في البالدالحجر الصحي الع

 مما حرم المؤسسة من 2020ماي  04الى غاية  2020مارس  22اية من ديوما ب

 94,35و 2020شهر مارس في %   17,60بنسبة مسببا نقصا  تالمبيعامداخيل 

    . 2019مقارنة بنفس االشهر في سنة  2020 شهر افريل في  %

تحسن بالرغم من ذلك واصلت الوضعية المالية لشركة اسمنت بنزرت بال         

لتحسن نظرا الستقرار االنتاج وا 2020تدريجيا بداية من السداسي الثاني لسنة 

ذا التحسن و لكن يبقى ه 2019مقارنة بسنة  الطفيف لرقم المبيعات بالسوق الداخلية

 تمستوى نسق خروج الدفوعا دون المأمول حيث ان تدفقات المقابيض كانت دون

   .نظرا لالرتفاع المتواصل في كلفة االنتاج

 وضعية المزودون -1

مليون 99,7 بلغ تسديد الديون تجاه المزودين المحليين و االجانب في حدود          

ون يمل 21,9اي بزيادة   2019 مليون دينار لسنة 77,8مقارنة ب  2020ةدينار لسن
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وقع امتصاصه اوال  من قبل  2020ذي سجلته السيولة لسنة . لكن التحسن الدينار

       حسابات المزودين وثانيا خالص في حدود المستطاع بالنسبة للقروض القصيرة 

 و المتوسطة.

 

 

 

 

 

 :lettre de credit en cours وضعية سندات الدين الجارية -2

ين استيراد جارية قامت شركة اسمنت بنزرت باستكتاب ثمانية عشر سند د         

 لشراء الطوب الناري و قطع الغيار الالزمة و بقيمة  اورو 1.164.842 ,68بقيمة 

 الشركة بمادة كوك البترول. ددوالر لتزوي  5.997.150,00

مالية  اما  بضمان الدولة او عن طريق تجميد مبالغ قد وقع فتح هذه االعتمادات و

موال اال  من البنوك. على سبيل المثال وضعتباتفاقيات تمويل  ومتأتية من التصدير ا

 تمادالمتأتية من التصدير المودعة لدى الشركة التونسية للبنك كضمان لخالص اع

ة القتناء قطع الغيار و  الطوب الناري باإلضاف (LETTRE DE CREDIT)الدين  

ة لشركالى طلب ضمان الدولة لصالح التجاري بنك القتناء مادة الكوك حتى يتسنى ل

 مواصلة التزود من السوق العالمية .

 وضعية القروض المتوسطة و قصيرة المدى متابعة  -  3

عملت شركة ,بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا  : القروض المتوسطة المدى

خالص مستحقات البنوك  تأجيلغرار باقي المؤسسات بطلب اسمنت بنزرت على 

 ةإلى غاي 2020الفترة الممتدة بين مارس في  ىالمانحة للقروض المتوسطة المد

 6ك المركزي عدد نلك حسب ما جاء في المرسوم الصادر عن البذو  2020سبتمبر 
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 المؤجلةبنك بجدولة االقساط لقامت الشركة التونسية لحيث .2020 مارس 19بتاريخ 

سبتمبر  30بداية من  يقع خالصهون دينار يمل 2,108 مبلغلك بمنح قرض جديد بذو

خر لمجابهة الصعوبات اإلى جانب منحها قرض  2025ديسمبر  31 ةإلى غاي 2020

بداية من  يسددون دينار يمل 1,830المنجرة عن االلتزام بالحجر الصحي العام وقدره 

الدين  ألصلبنسبة  2022سبتمبر  30نسبة لفوائده و بداية من الب 2020سبتمبر  30

جدولة  بإعادةلتونسي فقد قام انسبة للبنك الأما ب .2027أوت  31 ةوالفوائض إلى غاي

  31 ةياإلى غ و ذلك بتمديد فترة الخالصر يناون ديمل  1,161 مبلغب المؤجلةاالقساط 

 

 1,676 مبلغب المؤجلة.بينما عمد بنك االسكان إلى جدولة االقساط 2024ديسمبر 

 .2023سبتمبر  30 ةياإلى غ 2020ديسمبر  31ون دينار بداية من يمل

جدولة ال بإعادة بنك االمان فقد قام , اما بالنسبة للبنوك القارضة بعملة االورو         

فيما  . 2025نوفمبر  10ة ياساري المفعول إلى غ اورو ونيمل7,305ليصبح قرض

 8,020 لباألورو بما يعادبنك العربي لتونس من تحويل القروض الممنوحة لمكن ا

 2021 جانفي 31بداية من  يسدد  ون ديناريمل 26,627إلى قرض بقيمة   مليون اورو

ئدة بنك  في حين لم تقم الشركة بتسديد اي مستحقات لفا. 2030  ديسمبر 31 ةياإلى غ

 نزرتبتونس العربي الدولي و ذلك في انتظار رد البنك المركزي لمنح شركة اسمنت 

 5,040  لباألورو بما يعادتحويل القروض الممنوحة قصد  F2الترخيص صنف 

سددة مفي حين بلغت قيمة االقساط الغير  .يبالدينار التونس ورو إلى قرضأمليون 

  2020ديسمبر 31ة  ياغ دينار الى مليون  4,347 لقرض البنك االوروبي لالستثمار

ة متوسطمن القروض ال والمتأتيةبالرغم من ذلك فقد بلغت جملة المبالغ المسددة  .

 . )ار)أصل دين وفوائدهنديون يمل  11,303قيمتهما  المدى

 : تمويل المخزون والقروض القصيرة المدى  -
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اقساط  تأجيلاستطاعت الشركة   القروض المتوسطة المدى على غرار        

أشهر  ستةالبترول حيث منح التجاري بنك  كوك مادة اءنتقالالقروض القصيرة المدى 

لك .كذ2020بل موفى صها قون دينار وقع خاليمل 3,323ما قيمته  لتسديدية ضافإ

وبنك االسكان    ألف دينار 533 هتقيم جدولة بماال بإعادةنسبة لبنك األمان قام الب الشأن

 .2020قبل موفى  مصهوقع خالو ون ديناريمل 1,555

 2,645 هتقيم كوك البترول بما لشراء مادةل الشركة ويقام بنك الزيتونة بتم      

ت اس االسمنكيأ اءشمل التمويل شركما . ةون دينار وتم خلصها في نفس السنيمل

  .2021صها في سنة ون دينار ويقع خاليمل 3,4والمحروقات بقيمة 

 

 هذا و نذكر ان قرض تمويل  المخزون المتحصل عليه من بنك االسكان سنة    

دينار وقرض تمويل  المخزون المتحصل عليه من 000,000 000 2و قيمته  2016

ل  دينار و قرض تموي 000,000 000 3و قيمته  2016سنة البنك الوطني الفالحي 

و قيمته     2018المخزون المتحصل عليه من الشركة التونسية للبنك  سنة  

 .رباستمرا يقع خالصها ويقع  تمديد اجالها مدينار ل 000,000 000 2

 

  :اتفاقية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي-   4

  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بتعهداتها تجاه يفاءباإللم تتمكن الشركة          

دث الشغل االعمالة وصندوق حو ةلنسبة لمساهماب 2020ن واج 16بداية من تاريخ  إال

قامت الشركة  ما.ك لواألعراف للثالثي اال ةلنسبة لمساهماب 2020 يةجويل 3وبتاريخ 

فريل أ 14بتاريخ  4 عددم مرسولمساهمة االعراف للثالثي الثاني طبق ل تأجيلبطلب 

وبرغم من عدم صدور رد واضح فقد قامت . صادر عن رئيس الحكومةال 2020

صلت ارف ثالث أشهر ووظمرسوم في بالد المبلغ في االجل المحدد ادسالشركة ب
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ذلك ي بما فية ثالثالف دينار كل  900في حدود مل مستحقات الصندوق اص كخال

 .ألف دينار 22,247ل والتي بلغت وي االثالثلاالمتعلقة ب التأخيرخطايا 

 : تضعية المبيعاو -  5

زيادة  مليون دينار مسجال 105ارتفع رقم المعامالت المحلي لكل المواد وناهز    

 مليون دينار. 97الذي بلغ 2019مقارنة ب  8,20 %بنسبة 

 ارمليون دين 5,675ليستقر في حدود  2020وتراجع رقم معامالت التصدير لسنة   

 مليون دينار. 6,133في حدود  2019في حين سجلت الشركة مبيعات لسنة 

 

 

 

  :داخيل تفريغ البواخرم -  6 

قيمة بفقد حققت الشركة مدخول  2020واصل  هذا النشاط انتعاشه في سنة          

 . %  18,35    مليون ديناراي زيادة بنسبة     61, 4مليون  دينار مقارنة ب   46, 5

     لالزمة افي نمو مستمر و لكنه لم يرتق الى المستويات  مداخيل الشركة ان         

و المصرح بها في مخططات االعمال التي وقع انجازها منذ الشروع في تأهيل 

ودة الى يومنا هذا و هوال يسمح بتغطية كل حاجيات الشركة فع 2011الشركة سنة 

        يمشالت نوك ال يتم اال بمواصلة هذاالتوازنات المالية للشركة و استرجاع ثقة الب

وق في الس تتخفيض في الكلفة وتحسين المبيعا و بتحسين االنتاج مما يترتب عنه

ادة ون مالمحلية و غزو اسواق خارجية جديدة بحيث يقع التقليص بنسبة كبيرة من مخز

 الكلنكر.

 

 : المحاسبة العامة مصلحة .2
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            30/06/2020لقوائم المالية المختومة في ا متماإلسعى قطاع المحاسبة العامة 

ر بها رغم األوضاع الصحية التي تمفي اآلجال المحددة و القانونية  31/12/2020و 

 :  في مصلحة المحاسبة 2020 ميزت سنةو من اهم االحداث التي  البالد

ة لسنة  ليالمتعلق بقانون الما 2018لسنة  56من القانون عدد  19انه عمال بالفصل  -

  شركةية لليعمل قطاع المحاسبة على اعادة التقييم القانوني للموازنات المحاسب 2019

ع التشريها بو الذي من شانه اعادة تقييم عناصر االصول الثابتة المادية كما تم تعريف

    حقيقيةا الالمحاسبي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية و غير المبنية  حسب قيمته

ية حاسبن هذه العملية من طرح استهالكات اضافية تحتسب على اساس القيمة المو تمك

 ة زائدالجديدة و عدم توظيف الضريبة على الشركات و ذلك في حدود مبلغ القيمة ال

 

  

تم  التي تؤشراالناتجة عن اعادة التقييم و تتم عملية اعادة التقييم باالعتماد على الم

 ى تم ال ي المحاسبةفمكتب خبرة العملية باالعتماد على وتتم هذه  ضبطها بأمر حكومي

اسبية  العمليات المح كما سيتم ادراج.  % 90حد اليوم التقدم في األشغال بنسبة 

 . 31/12/2021الناتجة عنها في الموازنة المختومة في 

 يالذ كورونا ةعلى اثر جائحنظرا للوضعية المالية الحرجة و النقص في السيولة  -

سعى   يةئدى الى تراكم الديون الجباأسلبا على خالص التصاريح الشهرية مما اثر 

م.د على  6الستفادة من المراسيم الحكومية و تم بالفعل جدولة مبلغ  قطاع المحاسبة

أ.د كل  260مرافقة المؤسسات بوزارة المالية أي دفع سبعة سنوات بعد موافقة لجنة 

 السيولة.ثالثية مما أثر إيجابيا على وضعية 

 9قيمة وك بكما سعى قطاع المحاسبة لتوفير ضمان الدولة التونسية القتناء مادة الك  

 م.د بتمويل من التجاري بنك.
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