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  الشركة الوطنية لتوزيع البرتول
  

 % 99الشركة الوطنية لتوزيع البرتول، يف ما يلي الشركة، هي شركة خفية اإلسم متتلك الدولة أكثر من 
وهي منشأة عمومية ختضع إلشراف وزارة  .د.م 49,5ما يناهز  2012الّذي بلغ يف ديسمرب من رأس ماهلا 

  .الصناعة
  
. وخزهنا زيوتالو املسيلبرتولية وغاز البرتول النتوجات املتوزيع  خاصة يف الشركة تتمثّل مهامو

بيعات املمن جمموع  % 40وتنشط الشركة يف سوق تنافسية تستأثر فيها باحلصة األوفر من املبيعات مبا يناهز 
على حمطة  86لبيع احملروقات من بينها  (1)حمطّة 197على  2012إىل غاية موفّى  تشرفوهي  .الوطنيةالسوق ب

  ..على ملك اخلواصحمطة  111و هاملك
  

         من احملروقات  % 89 متأتية بنسبة د.م 1361ما يناهز  2012سنة بعنوان بيعات قيمة املوبلغت 
ما  2012وتشغّل الشركة إىل موفّى  .واملواد اخلاصة من الزيوت والشحوم % 3و املسيلمن غاز البرتول   % 8و

 يف وبلغت أرباح الشركة .د.م 30صرفت هلم أجور مبا قدره  % 21.5عو�ا بنسبة تأطري تعادل  1135 عدده
  .2010د يف سنة .م 24د مقابل .م 19ما يناهز  2012سنة 

  
�ظرا لربجمة �شاط الغاز املسيل ضمن (األ�شطة البرتولية والزيوت وتركّزت األعمال الرقابية للدائرة على 

وهتدف الرقابة املنجزة يف هذا الغرض إىل التأكّد من مدى توفّق  ).2014-2013الرب�امج الرقابي للدائرة للفرتة 
عات املباشرة والزيوت الشركة يف القيام مبهام ختزين املواد البرتولية و�قلها والتّصرف يف شبكة احملطّات والبيو

  .2013إىل ماي  2009والتّصرف اإلداري واملايل وذلك أساسا خالل الفرتة املمتدة من سنة 
  
I - خزن املواد البرتولية و�قلها  
  
  طاقة اخلزن  - أ
  

مستودعات لتخزين الكريوزان على مستوى  6مستودعات لتخزين احملروقات و 4يتوفّر لدى الشركة 
إىل غاية موفى            من املبيعات تتم % 70وظلّت  حبلق الوادي خلزن الزيوت واملواد اخلاصة املطارات ومستودع

                                                            
  .2012عدد احملطات اليت سجلت مبيعات خالل سنة  (1)
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من طاقة اخلزن اجلملية   % 30ال تتجاوز �سبة  بهعرب مستودع حلق الوادي يف حني أن طاقة اخلزن  2012سنة 
  .لشركةدى ال

  
هبدف  لتوسيع طاقة اخلزن منذ التسعيناتو�ظرا إىل تطور حجم املبيعات وعدم إجناز استثمارات  

بتكليف  قامت الشركةو 2025زين املواد البرتولية بالبالد التو�سية إىل غاية سنة ختلخمطّط مديري للتزود و وضع
وبينت الدراسة عدة �قائص على  .د.أ 64بكلفة قدرها  2007فيفري  يفدراسة  بإعداد من وزارة اإلشراف
وتاليف هذه النقائص أكّدت . ختالل جغرايف على مستوى �قاط التخزينال املواد البرتولية ومستوى التّخزين و�ق

الدراسة خاصة بالنسبة إىل قطاع احملروقات على ضرورة إجناز مستودعات خزن إضافية يف مناطق أخرى 
  .وتطوير شبكة �قل البرتول عرب األ�ابيب

 
 التّرفيع يف طاقة اخلزن يف مستودع  2010أوت  26قرر جملس املدرين املنعقد يف  ويف هذا اإلطار

           الشركة التو�سية لصناعات التكريروعن لشركة كما متّ مبوجب حمضر اجتماع بني ممثلني عن ا. حلق الوادي
        زان وذلك ابتداء من إضافية ملادة الكريو 3م 6000برجمة جتهيز طاقة خزن بسعة  2012أكتوبر  17 بتاريخ

مل يتم التقيد مبا جاء مل يتم الشروع يف جتسيم هذه القرارات و 2013غري أ�ّه وإىل موفّى ماي  2013مارس  31
حيث مل يتم إجناز أي مستودع لتخزين احملروقات ومل يتم الشروع يف إجناز أي من األ�ابيب االسرتاتيجية الدراسة ب

خماطر على سالمة احمليط  على حاهلا مبا تشكّله من قلزين والنخوضعية الت وهكذا ظلّت .للمواد البرتوليةالناقلة 
  .وعلى استمرارية التزويد

  
 مبستودع 3مألف  24 حدود يف اخلزن لطاقات توسعة مشروع إجناز على ستعملأفادت الشركة أهنا و

           بسعة  للبنزين إضافية خزن طاقة لكراءالسعي  بصدد وأ�ّها 2014 سنة من ابتداء ذلك و الوادي حلق
  .3م ألف 20

  
 املخزون االحتياطي - ب
 

البنزين  مبوادتوزيع البرتول بالبالد التو�سية  يع شركاتمج بتزويد الشركة التو�سية لصناعات التكريرتقوم 
من املواد  3م مليون 2,6 التو�سية مبا يقاربتزويد السوق  2012متّ خالل سنة و. والغازوال والبرتول والفيول

د.م 1.126بكلفة تناهز  % 42 منها �سبةة الشركة البرتولية بلغت حص. 
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حقوق وواجبات الشركة التو�سية لصناعات التكرير حتدد الشركة وغياب اتّفاقية جتارية بني  وتبين
علما بأن اللّجنة الدائمة للتدقيق بالشركة حصول تأخري يف التوريد أو تغيري يف الكميات  صورةيف الطرفني خاصة 

يتم  كما.2012أوت  03قد أكّدت على ضرورة اإلسراع بصياغة اتّفاقية يف الغرض يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 
تزويد مستودع حلق الوادي مبادة البنزين من مصدر وحيد عرب أ�ابيب شركة �قل البرتول سوترابيل واملرتبطة مبيناء 

  .املخزون دخماطر �فابنزرت مما يزيد يف تأثري العوامل اخلارجية على الشركة على مستوى 
 
 يخالل شهر يستودع حلق الوادمبد مبادة البنزين اضطرابات يف التزوالشركة إىل  فعال ضتتعرو 

إىل تسجيل حاالت لنفاد املخزون  2012و 2011 أدت هذه الوضعية خالل سنيت كما .2012وأوت  ةجويلي
يوما ملادة  13أيام ملادة الكريوزان ومبستودع جرجيس  10أيام ملادة البنزين و 6 مبستودع حلق الوادي مبا يناهز

 .أيام ملادة الكريوزان 8أيام ملادة الغزوال و 10البنزين و
  

 يتقوم مبساع لدى شركات توزيع احملروقات األخرى املتمركزة مبيناء حلق الواد أ�ّهاوأفادت الشركة 
    .قصد إجناز وتركيز أ�بوب مشرتك الستقبال مادة البنزين عرب البواخر

  
 1991املؤرخ يف غرة جويلية  1991لسنة  45القا�ون عدد  من 13الفصل   ينصوعلى صعيد آخر، 

فطية تكوين خمزو�ات احتياطية عني للمنتوجات الندين واملوزّأ�ّه يتعني على املتزوالنفط على  مبنتوجات واملتعلق
وطرق دفعها  حتديد مقدارها متّاملنتوجات مبنحة  الشركات املخز�ة هلذهوتنتفع  .ومسكها واحملافظة عليها

  .(1)مبقتضى قرار
  

أ�ّه خالفا للقا�ون  2012سنة إىل  2007 ةسن منلفرتة املمتدة لبيا�ات الفحص ولوحظ من خالل 
دتي الغازوال والبرتول إىل ماإالّ بالنسبة  باحلجم املطلوب الشركة يف تكوين خمزون احتياطي توفقمل ت املذكور أعاله

  .د.م 13,6 منح بلغت مجلتهامن احلصول على  هامكّنمما 
  

أما . كما مل تتمكّن الشركة خالل �فس الفرتة من بلوغ مستوى املخزون القا�و�ي بالنسبة ملادة البنزين
بالنسبة إىل الفيول فإ�ّها متكّنت من احرتام سقف املخزون االحتياطي خالل بعض األشهر من �فس الفرتة مما مكّنها 

                                                            
 .2006ديسمرب  22قرار وزيري املالية والصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة املؤرخ يف  (1)
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لكامل  لبنزين والفيولإىل اخمزون احتياطي بالنسبة  عدم تكوين و�تج عن .د.أ 445من احلصول على منحة بقيمة 
  . د.م 10 بأكثر من�قص يف املداخيل يقدر  الفرتة

  
 وقد قدر .ماليةطية خب 13حكام الفصل ألخمالفة من القا�ون املذكور، تعاقب كلّ  29فصل لل وطبقا

 غري أن. د.م 8من  ـأكثرب 2011 سنةإىل  2007سنة  مناملبلغ اجلملي للخطية للفرتة املمتدة  الفريق الرقابي
  .احملتملةالشركة مل ترصد يف حساباهتا مدخرات لتغطية أعباء اخلطايا 

  
  التّصرف يف فضاءات وجتهيزات اخلزن -  ج
  
           مقار�ة  % 5بزيادة  د.م 139حوايل  2012خمزون احملروقات يف موفى سنة  ت قيمةبلغ

  .أجهزة القيس ومتابعة املخزونوقد بينت األعمال الرقابية بعض النقائص على مستوى  .2011سنة ب
  
بقيمة تناهز  1992منذ سنة  يل للمخزون مبستودع حلق الواديقامت الشركة باقتناء أجهزة للقيس اآلو

مل يتجاوز عدد  ،عمليات الصيا�ة و�طرا إىل ضعف .اخزا� 19مبا عدده  األجهزةومتّ تركيز هذه  .د.أ 600
وهو ما من شأ�ه أالّ ميكّن من متابعة آ�ية  2012يف موفى سنة أجهزة  10األجهزة اليت هي يف حالة استغالل 
وأفادت الشركة أ�ّها أبرمت عقدا مع مسدي خدمات لتأهيل مجيع . ودقيقة ملستوى املخزون باملستودع

  .مستقبال على صيا�ة املعداتشراف فنيني لإل لفائدة متت برجمة تكوينكما . مستودعاهتا
  

 �قص يفيتعرض خمزون الشركة من املواد البرتولية إىل عوامل خارجية تتسبب يف وعلى صعيد آخر، 
قيمتها ر تقد 3م 1000بلغت  اتكميضياع  2012لت الشركة يف سنة سجو. ته من أمهها ظاهرة التبخّركمي

سنة  يف  % 0.441من  من مادة البنزين املبيعاتب فيما يتعلّقالعام لنسبة الضياع  املعدل ارتفعو .د.أ 800حبوايل 
   .% 0.3 علما بأن الشركة حددت هذه النسبة مبا يساوي. 2012سنة يف   % 0.443إىل  2011

  
الذي ميكن أن يكون مصدره تصرفات غري  �قص املواد البرتوليةبتحليل أسباب  تقوم الشركةال و

يف جتهيز  2010منذ سنة الشركة شرعت  ،لبنزينمن اظاهرة ضياع املخزون خاصة  والحتواء .مشروعة
 خزان وحيد مبستودع حلق الوادي سوى جتهيز يتممل  2013 ماي غاية غري أ�ّه إىل .سقف العائمةباأل اخلزا�ات
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ع يف جتهيز كافّة خزا�ات أكّدت على ضرورة التسري 2012جوان  27علما بأن جلنة املديرين املنعقدة بتاريخ 
  . الشركة

  
اقتناء وتركيز عددات آلية مبستودع حلق الوادي ملنصة شحن املواد البيضاء  ومتّ يف بداية التّسعينات

ولئن متّت . سنوات 10غري أن هذه العدادات مل يتم استغالهلا سوى لفرتة وجيزة حيث ظلّت معطّبة منذ أكثر من 
ومتّ . د فإ�ّه مل يتم إجناز هذا املشروع.أ 965بكلفة قدرها  2003برجمة إقتناء منصة شحن جديدة منذ سنة 

  .(1)د.م 7إلغاء طلب عروض يف الغرض علما بأن كلفة هذه املنصة تقدر حاليا حبوايل  2013يف جا�في 
  

ق قيس يدوية لتعبئة ارورات مع االعتماد ويف غياب منصة شحن آلية، يعتمد أعوان الشركة على طر
على شهادة املعايرة لتحديد �سبة امللء اخلاصة بكلّ مقصورة وهو ما من شأ�ه أن حيد من دقّة احتساب الكميات 

حتيل علما بأ�ّه متّ التفطّن إىل عملييت . املشحو�ة للتّوزيع وأن يفتح اال أمام جتاوزات على مستوى تعبئة ارورات
  .2013و 2012جدتا خالل سنيت 

  
 تعبئة مشروع وبإجناز العائمة باحلواجز اخلزا�ات جتهيز بر�امج من باإل�تهاء أ�ّه الشركة وأفادت

  .الضياع مستقبال احلد من �سب سيتم الوادي حلق مبستودع الذكية البطاقات بواسطة بطريقة آلية الشاحنات
  
  �قل املواد البرتولية - د
  

تقوم الشركة مبناولة �قل املواد البرتولية من املستودعات إىل �قاط البيع لدى شركات �قل البرتول 
          يف إطار صفقتني إطاريتني ا�تهت األوىل يف  2012-2009وقامت بإبرام عقود �قل خالل الفرتة . املختصة
خالل هذه  الشركة واليت حتملتهااحملروقات  بلغت كلفة �قلو. 2011وا�طلقت الثا�ية يف جويلية  2010جوان 
  .د.م 51 ما يناهز الفرتة

  
أي بعد   2010 يف شهر جويلية عروض جديد إالّ طلب عن عالناإل أ�ّه مل يتموجتدر اإلشارة إىل 

 �21اقال من جمموع  17وقد أدى ذلك إىل إبرام مالحق للتمديد بالنسبة إىل  .ا�تهاء آجال الصفقة اإلطارية األوىل

                                                            
 .يف إطار طلب عروض 2012سنة يف حسب العروض املالية اليت وردت على الشركة  (1)
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كما متّ إبرام مالحق لتمكني تسعة .، تاريخ دخول الصفقة اإلطارية الثا�ية حيز التنفيذ�2011اقال إىل غاية جويلية 
  . �اقلني دون غريهم من طاقات �قل إضافية

  
معين يتعين  وخالفا ملا تنص عليه عقود النقل أ�ّه يف حال تغيري العربات أو ارورات بالنسبة إىل �اقل

عليه تعويضها بعربات أو جمرورات حديثة تبين يف بعض احلاالت تغيري جمرورات وعربات بأخرى أقدم لنقل املواد 
سنة وهو احلد األقصى املسموح به حسب كراس  14ومتّ قبول جمرورات يتجاوز سنها . البرتولية السوداء

  . الشروط للصفقة اإلطارية
  
علوم �قل املواد البرتولية بالنسبة إىل كلّ محولة على أساس حجم الكميات املنقولة يتم احتساب مو

للضّغط على أقرب مستودع التزود من يتطلّب هو ما و. واملسافة الفاصلة بني مستودع التّحميل و�قطة التّسليم
وهو ما  السلع ا�طالقا من املستودعات األقرب إيصالعدم  يف عديد احلاالتغري أ�ّه تبين . كلفة �قل احملروقات

يف خمزون  لنقصويعزى ذلك إما  .(1)2012-2009د خالل الفرتة .م 1,3كلّف الشركة أعباء إضافية مبا يتجاوز 
توزيع داخلي لنقاط البيع حسب املستودعات ال يستجيب تنظيم العتماد املستودعات أو  أحدض املواد لدى بع

  .وحتيينها الشحن خمططات بتقييم الشركة دتتعهو .املسافة األقصردوما ملعيار 
  

بوسائلها اخلاصة خالل الفرتة  (2)من املواد البرتولية البيضاء 3م 141.236وقامت الشركة بنقل 
أن بعلما  .من جمموع املواد البرتولية البيضاء اليت مت �قلها خالل كامل الفرتة  % 3,8أي بنسبة  2009-2012

  .2012سنة يف   % 4,1إىل  2010سنة  يف  % 3,6هذه النسبة قد تطورت من
  

خاصة كلفة اهتالك الشاحنات  تتضمناخلاصة واليت  هاوال تقوم الشركة بتحديد كلفة �قل املواد بوسائل
          يتقدير هذه الكلفة بالنسبة إىل مستودع حلق الوادمتّ و. وارورات والوقود وأجور سائقي الشاحنات

وبذلك  .دون احتساب كلفة التأمني واألداءات واألعباء القارة للتسيريد وذلك .أ 474 مبا يناهز (3)2012لسنة  
بالنسبة إىل  د�ا�ري 8,2كلفة مل تتجاوز هذه العلما أن دينارا  16,4 حوايلكعب الواحد اململرت اكلفة �قل  بلغت

 اخلاصة بوسائلها النقل كلفة بدراسة الشركة توتعهد .وبنفس املستودعخالل �فس السنة النقل عن طريق اخلواص 
  .متكّن من مسك حماسبة حتليلية دقيقة ندجمةم تصرف منظومة اقتناء بعد

                                                            
  .الفريق الرقابيحسب تقديرات   (1)
 .البرتولية السوداء ال يتوفّر لدى الشركة على وسائل �قل جمهزة لشحن املواد (2)
 .دون اعتبار سائقي شاحنات الزيوت (3)
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جدول املسافات واملسافات املعتمدة من قبل الشركة وجود تباين بني  ،بيع �قطة 35خبصوص  ولوحظ
   .مما من شأ�ه أن يرفّع من كلفة النقل (1)اجلغرايف املعتمد بالنسبة إىل صندوق التّعديل

  
تغيري املسافات املعتمدة يف  مععقود �قل املواد بصفة دورية  حتينيوتدعو الدائرة يف هذا اال إىل 

  .عمليات الفوترة للناقلني لتتالءم مع املسافات احملددة من قبل وزارة اإلشراف
  
 2012-2009خالل الفرتة  (2)�سبة الطّلبيات غري امللباة بصفة كلّيةأن تبين من �احية أخرى، و

. بالنسبة إىل البنزين اخلايل من الرصاص % 8و  % 1وبني  غزوالإىل البالنسبة   % 17و  % 2تراوحت بني 
النقل  مالءمة أحجام الطلبيات لطاقةعدم وإىل املخزون يف بعض املستودعات  دإىل �فا ذلك حسب الشركة يعزىو

حيث تظلّ مرتفعة فإ�ّها  املذكورة آجال االستجابة لطلبيات احلرفاء خالل الفرتة حتسنتولئن  .املتوفرة بالشاحنات
 2012مبستودع حلق الوادي خالل سنة   % 3,9 ساعة 24االستجابة هلا  مدةبلغت �سبة الطلبيات اليت تتجاوز 

   .% 2مبا ال يتجاوز  حني حددت هذه النسبة ضمن منظومة اجلودة يف
  

إىل إجراءات تؤطّر عملية عودة الشحنات إىل املستودع وحتدد الشركة تفتقر  ،ومن جهة أخرى
من خالل فحص تبين و. مسؤولية املتدخلني فيها وشروط الرقابة الداخلية الواجب توفريها يف هذه العمليات

مما حيول دون أ�ّها الحتمل إمضاء مدير املستودع ، 2011سندات دخول السلع الّيت أمكن استخراجها خالل سنة 
  .مآل هذه الشحنات التأكّد من

  
 II- بكةف يف الشالتّصر  
  

إىل يتم بيع احملروقات املخز�ة مبستودعات الشركة عن طريق شبكة حمطّات اخلدمات وذلك بالنسبة 
بعض النقائص على نت األعمال الرقابية وقد بي .امن رقم معامالهت % 42 �سبة املواد البيضاء وهو ما ميثّل

  .واستغالهلا وإسناد التصرف فيها مستوى إحداث احملطات
  

                                                            
 .يتم حتديدها مبقتضى قرار من الوزير املكلّف بالصناعة ليتم اعتمادها عند اسرتجاع منحة التعديل اجلغرايف (1)
 .اليت يتم االستجابة إليها بكمية أقلّ من الواردة بالطلبية (2)
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 وإسنادها إحداث حمطّات اخلدمات - أ
  

 املشاريع بعضالتأكد من مدى قابلية إجناز  يتم حيث العدة صعوبات  اخلدمات إجناز حمطّات شهد
 حمطة مربجمة 26 أصل منحمطات  9 إجناز سوى 2013 إىل غاية مارس ه مل يتممن ذلك أ�ّ .بامليزا�ية إدراجها قبل

 بعض إجناز يف تأخري إىل ىأد الشركة مصاحل بني التنسيق يف تقصري لوحظو. 2011-2010خالل الفرتة 
 القيام قبل لألراضي اريةالعق الصبغة من التثبت على احلرص مزيدستسعى إىل  أ�ّهاأفادت الشركة و .احملطات

  .املعمقة بالدراسات
 

وعلى الرغم . صاحب املشروعوالشركة وتتوزّع األشغال اخلاصة بإجناز حمطّة خدمات تابعة للغري بني 
هذه املراحل  تواترجدول زمين منوذجي حيدد  بضبطم وتق من ترابط مراحل التدخل وتشعبها فإن الشركة ال
صاحب ب هاعقد أشغال يربط تعتمد علىكما أن الشركة ال . ومسؤولية كلّ طرف عند إجناز الدراسات الفنية

  .تنسيق العمل يف كامل مراحل اإلجنازلاملشروع 
  

يف  ثانالّذي ينص على ضرورة احلصول على ترخيص استغالل  من جملّة الشغل 301وخالفا للفصل 
وحمطيت دقاش وبرقو  2010 يفالسواسي  ةمتّ إعادة استغالل حمط ،عدم استغالل املؤسسة لسنتني متتاليتني صورة

كما متّ توسيع طاقة اخلزن  .االستغالل رخصيتنتني دون جتديد النشاط ملدة تتجاوز س نع بعد توقّف 2012 يف
 1.ب.ببعض احملطّات أو إحداث تغيريات هامة هبا على غرار حمطّات الد�دان وبوعرقوب وقفصة وقابس ج

  .من جملّة الشغل 299الفصل  حكامأل وذلك خالفا جديدةاستغالل  رخصدون احلصول على طوزة والقنطاوي و
  
إىل وكالء دون إعمال املنافسة  2011جا�في  14حملطات التابعة للشركة قبل يف امتّ إسناد التّصرف و

وأفادت الشركة أن احملطات كا�ت تسند بصفة مباشرة إىل أشخاص . القبولوفتح الرتشحات وحتديد مقاييس 
عائلة الرئيس لوقد متّ اسرتجاع ثالث حمطات تابعة . بعينهم بتعليمات شفوية يف بعض احلاالت من رئاسة اجلمهورية

بصفة مباشرة من قبل حاليا يتم استغالهلا واليت سوق األحد بسوسة حمطة ولباب جماز ا تاي حمطّهوالسابق 
 .الشركة
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إسناد التصرف يف احملطات التابعة يف جمال إجراءات  ضبطيف وتدعو الدائرة يف هذا اال إىل اإلسراع 
 الشركة تعهدت وقد. للنهوض بنشاط التوزيع عرب الشبكة من خالل تعيني متصرفني أكفّاء وجتنب احملاباة للشركة

  .اآلجال أقرب يف عليها املصادقة سيتم يف الغرضإجراءات  بوضعيف هذا السياق 
  
  استغالل حمطات اخلدمات - ب
  
 املبيعات على مستوى الشبكة - 1

  
على ملك حمطة  86لبيع احملروقات من بينها  (1)حمطّة 197على  2012تشرف الشركة إىل غاية 

ما يناهز  2012أن احملطّات التّابعة للشركة حقّقت خالل سنة بعلما  .على ملك اخلواصحمطة  111الشركة و
 .ملواد البيضاءإىل ابالنسبة  بيعاتاملمن   % 64

  
 ال أنعرفت مبيعاهتا تراجعا خالل  حمطة 197حمطّة من جمموع  101وجتدر اإلشارة يف هذا ا

  % 96و  % 1 وقد تراوح هذا التّراجع بني. لشركةإىل احمطّة تعود ملكيتها  35من بينها  2012- 2009فرتة ال
يف جزء منه إىل تفاقم ظاهرة  هذا الرتاجعويعزى  .حمطّة 18بالنسبة إىل  % 50من حجم املبيعات ليتجاوز 

من املستجوبني  % 16أن  2012أوت  شهر السوق املوازية حيث بينت دراسة متّ إجنازها من قبل الشركة يف
  . احملروقات املهربةبمستعدون للتزود 

  
إحداث اللّجنة الوطنية للتحكّم يف األسعار على مستوى رئاسة احلكومة متّ  ،وللحد من هذه الظّاهرة

جلان فنية من بينها اللّجنة الفرعية ملقاومة  عنها أربع تا�بثق، 2012أفريل  23ا�طلقت أشغاهلا منذ اليت 
جلسة واتّخذت عدة إجراءات أمنية ولوجستية  33 حوايل 2012إىل موفّى وقد عقدت هذه اللّجنة . التّهريب

بينت تفاقم هذه الظّاهرة  2012ديسمرب  يفغري أن حماضر اجللسات املنعقدة  .للحد من هتريب احملروقات
  .عدة والياتمستوى وتوسعها على 
  
مع القطاع املربمة الشركة  صفقاتمن مبيعات الشبكة من مقتطعات الوقود يف إطار  % 19 تأتّىوت

حصة مبيعات  مت احتسابوإذا ما . الشركات املنافسةمع مقار�ة  لفائدهتاالعمومي وهو ما ميثّل امتيازا تفاضليا 
                                                            

 .2012ت خالل سنة عدد احملطات اليت سجلت مبيعا (1)



376 
 

 
 

 جمموعمن  % 26تتصرف يف ما يناهز  هاأ�ّبعلما . % 20ال تتعدى  حصة الشركة فإن هذا اإلطارالشبكة خارج 
  .احملطات على املستوى الوطين

  
  التعاقدي اإلطار - 2
  

بعض وجود  (1)حمطّة خدمات 18 مبجموعتعلّقت عقود التصرف وملحقاهتا  النظر يف عينة منتبين من 
  .حالة 14النقائص كغياب إطار تعاقدي لثالث حمطات وعدم توفّر ضمان مايل أو عقاري يف 

  
أن معني الكراء بالنسبة إىل احملطّات التّابعة للشركة ال يتم ضبطه على أساس مقاييس حمددة  ولوحظ

وقد متّ إقرار إعادة النظر يف طريقة احتساب معني الكراء ضمن جلسة جلنة متابعة . وال تتم مراجعته بصفة دورية
ومن خالل مقار�ة هامش  .جتسيم هذا القرار 2013غري أ�ّه مل يتم إىل غاية ماي  2012 ماي 10الشبكة بتاريخ 

بالنسبة إىل  % 3 كا�ت يف حدودالسنوية لوحظ تفاوت هام بينها حيث أ�ّها  الكراءربح هذه احملطات مبعينات 
  .حمطات 3بالنسبة إىل   % 15بينما جتاوزت  حمطات 6بالنسبة إىل   % 1 تتعد ملوحمطّة  19

  
وتقوم الشركة بإسناد قروض استغالل للمتصرفني عند اإل�طالق يف االستغالل أو إلجناز أشغال هتيئة 

إبرام اتّفاق مع وكيل  أحيا�اوال يتم . تمكينها من آجال إضافية خلالص السلعبباحملطّات أو لتجاوز صعوبات ظرفية 
         بداية من  إالّطلب الضّما�ات العينية أو املالية عند إسناد القروض  إتفعيل مبد أولتثبيت الدين احملطّة 
وضمان حقوقها عند  امستحقّاهت خالصاستمتكّن الشركة من  أالّومن شأن هذه الوضعية . 2010سنة 

  . اإلقتضاء
  

تتمثّل يف تضخيم سعر البيع للوكالء  الستخالص القروضوقد اعتمدت الشركة يف بعض احلاالت آلية 
بطء �سق التّزود لدى غري أن  .ملبلغ اإلضايف لتسديد أصل الديناملقرتضني مبناسبة كلّ عملية تزويد مع خصم ا

بعد اليت بلطة  ويذكر يف هذا الصدد حالة حمطة .آجال التّسديد بدون موجبأدى إىل التمديد يف  بعض احملطّات
 .د فإن الشركة مل تستخلص سوى ثلث أصل الدين.أ 65بقيمة  اقرضها سنوات على إسناد 6مرور أكثر من 

                                                            
من جمموع  % 14أي ما يناهز  2011خالل سنة  3ألف م 74تابعة للغري سجلوا مبيعات مبا قدره  9حمطات تابعة للشركة و 9من بينها  (1)

 .مبيعات الشبكة
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سنة من تاريخ  20 يتم قبل نلاستخالص كامل الدين  البطيء يف التزويد فإنتواصل هذا النسق  علما أ�ّه إذا
قروض لل احملتملةفريا�ة وسيدي عمر بوحجلة ومنزل بورقيبة فإن مدة التّسديد  اتأما بالنسبة إىل حمطّ. إسناده

  .سنة 12د ميكن أن تتجاوز .أ 53د و.أ 48د و.أ 20بقيمة املمنوحة هلا على التوايل 
  

اجلديدة  للتسهيالت خالص كطريقة الكمبياالت باعتماد الطريقة هذه عن التخلّي مت هأ�ّ الشركة وأفادت
  .التسديد طريقة تغيري حول معهم للتفاوض املعنيني الوكالء استدعاء اجلارية للقروض بالنسبة سيتمو .الدفع يف

  
  متابعة حمطات اخلدمات - 3
   

 املداخيلال تقوم الشركة حاليا بتحليل مردودية احملطّات التّابعة هلا بصفة إمجالية من خالل مقاربة 
تحديد أهداف ب الشركة ال تقومكما . مبتابعة تطور مستوى املبيعات مكتفيةاملسجلة األعباء  مبجموعاملتأتية منها 

سنوية للمتصرفني يف احملطّات ميكن على أساسها تقييم مردودهم واستخالص التّبعات التّجارية لذلك من خالل 
وجتدر اإلشارة يف هذا . كةإرساء سلّم حتفيزي أو مراجعة العقود بالنسبة إىل املتصرفني يف احملطّات التّابعة للشر

مبا أن الشركات املنافسة تدرج ضمن عقود التّصرف مستوى أد�ى من حجم التزود السنوي للمحطّات  إىل اال
 .اإللتزامات الواردة هبا  يف حال عدم احرتام العقودخيول هلا فسخ 

  
 شهرياملنجزة من قبل املصلحة املعنية بإدارة احملروقات خالل  تقارير التفقدفحص خالل  وتبين من

أن امللحقني التجاريني  (1)حملطّات الراجعة إليها بالنظرحول ا 2013فيفري وجا�في وشهري  2012 وديسمرب �وفمرب
يف حني  2013يف شهر فيفري   % 61ليبلغ  2012يف شهر �وفمرب من احملطات  % 47بتغطية  اذه املصلحة قاموهل
دت  منظومة اجلودة أن�85سبة تغطية ال تقلّ عن حد %.   

 
 حمطة  126 أصلحمطّة من  47كما لوحظ يف �فس السياق أنأربعة  مدةزيارة خالل  ةمل تشملها أي

وتستدعي هذه الوضعية مزيد اإلحاطة باحملطّات . بيعاهتايف م اتشكو تراجعمنها أن عدة حمطّات  رغمأشهر 
ها ستسعى إىل مزيد اإلحاطة أفادت الشركة أ�ّو .أد�ى من الزيارات للمحطة الواحدة عددبرجمة والتابعة للشركة 

  .2014ملحقني جتاريني خالل سنة  4بالوكالء من خالل ا�تداب 
                                                            

حمطّة بينما ترجع بقية احملطات بالنظر إىل اإلدارة اجلهوية بصفاقس علما أن حمطيت الطريق السيارة مبنزل حياة واجلم وحمطة سوق  125 (1)
 .األحد سوسة واليت أصبحت الشركة تتصرف فيها بطريقة مباشرة تعود بالنظر مباشرة إىل مصلحة أخرى



378 
 

 
 

�قائص  عدة تشهد منها % 70أن حمطّة  77واليت مشلت  2013تقارير الزيارات لشهر فيفري  وبينت
اإلشارات الضوئية وتردي حالة املضمار وغياب أو تعطب العالمات رار تدهور املظهر العام للمحطة وعلى غ

أن  كما تبين. الل الفضاءات امللحقة أو اتساخهاوعدم اعتماد البدلة الرمسية من قبل أعوان التوزيع وعدم استغ
حمطات على ملك  5التسريع بعمليات الصيا�ة من بينها  تعرف وضعية متدهورة للغاية وتستوجبمنها حمطّة  19

  .الشركة
  

 أغلب التّحفّظاتلوحظ تكرر  لسرعة والنجاعة الالزمتني حيثاإىل �تائج هذه التقارير، وتفتقر متابعة 
  .آجال معقولةيف  رغم إمكا�ية رفع البعض منها الواردة هبذه التقارير

  
  واحلرص علىعلى كلّ املصاحل املعنية  توزيعهاالتقارير من خالل  هذه وتدعو الدائرة إىل استغالل �تائج

  .تصحيحية يف اإلبانالقرارات ال واتّخاذرفع النقائص املسجلّة 
  
  الصيا�ة والسالمة  - 4
  

 عملياتوتعتمد الشركة لتأطري  .د.م 10حوايل  2012سنة يف بلغت التّكلفة اجلملية ألعمال الصيا�ة 
تشكو عدة �قائص متّ حتديدها يف اليت " ماكسيمو"عالمية اإلنظومة املالصيا�ة والتصرف يف خمزون قطع الغيار على 

هذه املنظومة كما تشهد  .تالفيها 2013إىل غاية ماي مل يتم و 2007إطار دراسة أجنزت يف الغرض منذ سنة 
  .خدامهاتحيني مما أثّر على مصداقية املعطيات الواردة هبا وعلى جناعة استيف الستغالل والا ا يفضعف

  
تدهور  بينبإعداد تقرير تقييمي حول وضعية حمطّات اخلدمات  2010جوان شهر وقامت الشركة يف 

لصيا�ة هذه احملطّات متّ إعداد خطّة عمل و .حمطة 164 على مستوىملبا�ي والبنية التحتية اووضعية املعدات 
حمطة أي بنسبة  39 مبجموعإالّ الشركة ، مل تتدخل 2013شهر فيفري غاية إىل و .د.م 6حبوايل  تهاكلفقدرت 

 االعتماداتمن فقط  % 23وهو ما ميثل �سبة  د.م 1,7وبكلفة مجلية تقدر حبوايل  % 24تغطية ال تتجاوز 
  .يف حالة سيئة جدا نفتص حمطة 13من  حمطّات أعمال الصيا�ة سوى ثالث ومل تشمل .املربجمة

  
 والفزع واال�فجار احلريق أخطار من والوقاية الشركة ألحكام جملة السالمةحمطات وختضع بنايات و

كليا أو جزئيا قبل أو دون احلصول من استغالل البنايات مينع ، املذكورة من الة 46وعمال بالفصل . (1)بالبنايات
                                                            

 .2009مارس  2املؤرخ يف  2009لسنة  11القا�ون عدد  (1)
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ر من جمموع احملطات ال تتوفّ % 95لوحظ أن أكثر من غري أ�ه . يف الغرضمصاحل احلماية املد�ية على شهادة وقاية 
من شأن هذه الوضعية أن تعرض بنايات أو حمطات الشركة للغلق الوقيت أو النهائي طبقا و. شهادات حمينة لديها

د .م 2 حبوايل وتقدر هذه اخلطية. من �فس الّة 62وإىل خطية مالية طبقا ألحكام الفصل  63ألحكام الفصل 
  .احملتملةكحد أد�ى فضال عن املخاطر املادية والبشرية 

  
أعمال مكاتب على وتقوم الشركة بتفقد السالمة الفنية للمعدات واملبا�ي خاصة من خالل اإلشراف 

من تقارير  % 30خالل اإلطّالع على من  وتبين .لنصوص املنظّمة للقطاعل وفقاومتابعتها  السالمة املتعاقدين معها
�فس املالحظات  شهدت تكرر هامن % 90 أن 2012و 2010بني سنيت  متّ إجنازهازيارات مراقبة السالمة اليت 

 17 حلوايلمل يتوفّر لدى الدائرة ما يثبت القيام بالرقابة القا�و�ية و .تأكّد بعضهابالرغم من خطورة ووالتوصيات 
  .2010مستودعات خزن خالل السداسية الثا�ية لسنة  4وا�ئ ومركّزة بامل حمطات 6حمطّة خدمات و

  
على إبرام صفقة مع مسدي خدمات للكشف عن التّسربات خبزا�ات  2005دأبت الشركة منذ سنة و

 )1987( 109.09ت .التو�سية ن املواصفةوذلك متاشيا مع  احملروقات وقنواهتا باستعمال الطّريقة فوق الصوتية
  .واملتعلّقة بالشروط املستوجبة للصهاريج املدفو�ة واملخصصة لتخزين سوائل قابلة لالحرتاق

  
 هاريج للتأكّد من مدى متا�تها  ههذوتنصة على الصاملواصفات على ضرورة القيام بتجارب دوري

 15بعد (سنوات بعد أول جتربة  5 مرة كلّ ذه التجارب على أساسهلدورية الومتّ حتديد . لضّغطأمام اوصمودها 
معلّلة ذلك بأن عمليات  2005هذه التّجارب منذ سنة  نغري أن الشركة ختلّت ع .)سنة من أول تركيز 20أو 

 –الكشف عن التّسربات باستعمال الطّريقة فوق الصوتية من شأ�ه أن يغين عن جتارب املتا�ة وهو ما يستدعي 
 علما أن 1987حتيني املواصفات التّو�سية يف هذا اال والّيت مل يتم تطويرها منذ  - حسب ما أفادت به الشركة

شركات مراقبة السالمة املتعاقدة مع الشركة واصلت رفع هذا اإلخالل ضمن تقارير الرقابة القا�و�ية كما متّ ذكره 
  .آ�فا

  
 لئنو. مهما يسمح بتحديد مدى اهتالكه ومدى املخاطر املتعلّقة به عنصراوميثّل تاريخ تركيز الصهريج 

هاريج وجردها صلب منظومة التّصرف يف قطع الغيار متّ حصر هذه الص715 إالّ بعدد ال يتوفّرتاريخ التّركيز  فإن 
من هذه الصهاريج مما ال يسمح  % 71رقم السلسلة ألكثر من  إضافة إىل غياب صهريج 2700صهرجيا من جمموع 

  .توجيه عمليات الصيا�ة الوقائيةب
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III- البيوعات املباشرة و�شاط الزيوت  
  

  ويوفّر هذا النشاط .منتوجاهتا بصفة مباشرة دون املرور عرب شبكة احملطاتتقوم الشركة بتسويق 
بيع واملعامالت التجارية مع احلرفاء خارج الشبكة  ختص �قائصنت األعمال الرقابية وبي. اهتمن رقم معامال % 58

  .الكريوزان ووقود البواخر والزيوت
  
  احلرفاء خارج الشبكة - أ
  

 قيمتهم مبا /ط 526.247ما يناهز  2012سنة  يفبلغت مبيعات الشركة للحرفاء خارج الشبكة 
شمل مجيع أ�واع السلع حيث لي % 20 وتراجع حجم املبيعات بنسبة. 2010سنة يف د .م 462د مقابل .م 419

أن وعلما  % 29و % 28و % 13اخنفضت مبيعات املواد البيضاء واملواد السوداء ووقود البواخر تباعا بنسبة 
  .% 12بنسبة  قلّصإلدارة تلحجم املبيعات 

  
فإن  يف جا�ب هام منه إىل تراجع مؤشرات النشاط االقتصادي بصفة عامة زى هذا الرتاجعيعلئن و

البنزين اخلايل من الرصاص قد  الشركة خبصوص ةأن حص تبينهذا التّدهور حيث  سامهوا يفمنافسي الشركة قد 
ة اخنفضت حص كما .الثقيل إىل الفيول �قاط بالنسبة 6و 2012و �2009قاط بني سنيت  9تراجعت مبا يناهز 

 19و "البرتول بتوم"بالنسبة إىلوبـنقطتني واحدة بالنسبة إىل البرتول املنزيل بنقطة  املذكورة خالل الفرتة الشركة
  .(1)�قاط بالنسبة إىل القزوال للبواخر وبنقطتني بالنسبة إىل الفيول البحري بسبعو �50قطة بالنسبة إىل الغزوال 

  
على مستوى الفوز مبناقصات هلا وجتدر املالحظة أن الشركة مل تتمكّن من بلوغ األهداف املرسومة 

 تهاحيث أنتمن جمموع املناقصات الّيت شاركت فيها مل  حص مقابل  2012يف السداسية األوىل لسنة  % 50تعد
 إىل  % 61 من 2012و 2010سنيت كما أن هذه النسبة تراجعت بصفة عامة بني . كحد أد�ى مأمول % 70
20 %.  

 اتتقوم الشركة برتكيز معدات خزن وتزويد البرتول لدى حرفائها خارج الشبكة بعد القيام بالدراسو
يتولّى مبوجبه احلريف استغالل جتهيزات الشركة دون مقابل " عقد مستهلك"إبرام يف الغرض ويتم . التّقديرية الالزمة

  .عند ا�تهاء العالقة التّجارية يتم اسرتجاعهاعلى أن 
                                                            

  .2012ألن حصة الشركة من الفيول البحري غري متوفّرة بالنسبة إىل سنة  2011-2009خالل الفرتة  (1)
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 200موزّعة على  ةصهرجيا ومضخّ 382 متتلك الشركة أنعلومات املوتربز املعطيات املتوفّرة مبنظومة 
دون أن  2008 بداية منالشركة  لدىعن التّزود  منهم حريفا 26 �قطعاو .�شاط احملروقات بكةخارج ش حريف

الختاذ اإلجراءات  إىل دائرة الشؤون القا�و�ية منهم فقطحريفا  18وقد مت حتويل ملفات . يتم اسرتجاع املعدات
اإلعالمية املعتمدة ملتابعة جتهيزات الشركة تتضمن عدة أخطاء مما ال كما تبين أن املنظومة  .القضائية الالزمة

  .يسمح باعتمادها ملتابعة مآل هذه املعدات
  
من  احلرفاء وضعف متابعة مستوى التّزود لديهم من قبلاستغالل جتهيزات الشركة  ضعفلوحظ  كما

من  % 44من مجلة املعدات املوزّعة على  % 57 (1)معدات الشركة لدى حرفائها ذلك ال تتعدى �سبة استغالل
تجهيزات ب املنتفعنيبعض احلرفاء والشركة  إطار تعاقدي بنيغياب يف بعض احلاالت كما لوحظ  .جمموع احلرفاء
تعهدت الشركة بإعادة و .استعادة جتهيزاهتا رغبت يفإذا  هامما ال يضمن حقوقلشركة إىل اراجعة خزن وتوزيع 

 باملنظومة اإلعالمية جهيزاتبالت املتعلّقة املعطيات إدخالوالعمل مستقبال على  حرفائهالدى  اجتهيزاهتجرد 
  .التجارية املصاحل طرف من حينية بطريقة وحتيينها

  
يوما من  60ىل ضرورة تركيز املعدات لدى احلريف يف آجال ال تتجاوز إستهالك شري بعض عقود اإلوت

من  % 63التّعاقدية يف  اآلجال ليتجاوز أيام 107بلغ  لرتكيزالفعلية لجال اآلغري أن معدل  تاريخ تقديم الطّلب
  .2012-2010العمليات املنجزة خالل الفرتة 

  
  )الكريوزان( وقود الطائراتبيع �شاط   - ب
  

لت بذلك جوس د.م 288 بقيمة 3م 210.354 ما يناهز 2012الكريوزان لسنة من بيعات املبلغت 
       هذا النشاط  وفّرو .2010مقار�ة بسنة  وذلك % 75ويف قيمتها بنسبة  % 23يف حجمها بنسبة  ارتفاعا

  .2010 سنة يف % 13مقابل  2012من مجلة مداخيل الشركة لسنة  % 21
  

يكون  (2)صديرللتّ املعد د�ى لبيع وقود الطائراتأضبط سعر ر االقتصاد الوطين يبقرار من وزوقد متّ 
السعر املتداول يف السوق  اعتمادإىل الشركة  ضطرارإىل إ و�ظرا .ية التو�سيةاجلو ة املوا�ئكافّموحدا بالنسبة إىل 

                                                            
  .يف السنة 3م 100أكثر من   (1)
من وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير املالية املؤرخ مشرتك  سعار وقود الطائرات واملنقح بقرارأاملتعلق بضبط و 1989جويلية  8املؤرخ يف  (2)
 .2010وت ٲ 23يف 
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 ذلك إىل فقد أدى )2012قيمة املبيعات لسنة  من % 82( التزويد مع شركات الطريانعند إبرامها عقود  العاملية
مالءمة اإلطار الرتتييب مع هذه الوضعية تطلّب وت .القا�و�ي األد�ى السعر من أقل بسعراملبيعات  من % 65 فوترة

  .طبيعة املعامالت التجارية للقطاع
  
بقيمة  مما اجنر عنه خسارة ءراشال  املبيعات بسعر أقل من كلفة من % 26 فوترة، 2012يف سنة  متّو

 السوق يف املتداول السعر وفق املفوترةملبيعات إىل ا بالنسبةأرباح  ه متّ يف املقابل تسجيلعلما أ�ّ د.أ 2.351
  .د.أ 2.860مبا قدره  العاملية

  
 يتطابق اعتماد األسعار العاملية عند إبرام العقود من طرف احلرفاء ال  ضرورةوقد أفادت الشركة أن

وهو ما  األسعار العامليةالقرار الوزاري املذكور آ�فا كما ال ميكّن الشركة من تاليف خماطر اخنفاض ب مع ما ورد
  .يستدعي مراجعة النص املذكور

  
طايا بلغ احلد األد�ى خل ،وزانريخرب املنصوص عليها باتفاقيات التزويد بالكأغرامات الت وخبصوص

إىل  )% 99(يعود جلّها  د.أ 507ما يقارب  2012سنة يف التأخري غري املفوترة املتعلقة بعينة من الفواتري الصادرة 
  .الطريان الوطنيةشركات 

  
لرحالت بعني االعتبار لطبيعة الرحلة حيث تقوم بالفوترة ل ذخالكريوزان دون األتقوم الشركة بفوترة و

داء على األالديوا�ية واملعاليم  ن حيرم خزينة الدولة منأ�ه أخارجية مما من شا رحالت أهنساس أعلى  (1)املزدوجة
 الدائرة إىل مزيد التنسيق بني خمتلف األطراف املعنية لتوفري املعطيات الالزمةتدعو لذا  .القيمة املضافة املستوجبة

اخنراط الدولة التو�سية  عندحجمه ا النوع من الرحالت سيتضاعف ذه أنالستخالص مستحقات الدولة خاصة 
   ."السماء املفتوحة"يف منظومة 

  
  
  

                                                            
جربة مرورا مبطار من مطار زوريخ إىل مطار  رحلة :مثال. أو �زول ركاب يف �قطة عبور تو�سية تعترب الرحلة مزدوجة يف حالة صعود (1)

مطار تو�س قرطاج  قصد الذهاب إىل  رحلة مزدوجة إذا صعد ركاب يف ال هذه تعترب. تم بيع الكريوزانيين أ) �قطة عبور(قرطاج  تو�س
 .مطار جربة
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  ىل البواخرإالبرتول  بيع�شاط  - ج
  

الراسية باملوا�ئ التّو�سية بالغزوال والفيول وذلك باعتماد أسعار حرة �ظرا  البواخرتقوم الشركة بتزويد 
يها اعتماد يت يتم فللشركة التّو�سية للمالحة وال املخصصة األسعارباستثناء وذلك كوهنا موجهة للتّصدير إىل 

  .هيكل األسعار الوطين
  

       يف د .م 14,5د مقابل .م 19,5اال مبا يناهز هذا حتقيق رقم معامالت يف ، 2012سنة يف ومتّ 
حصة الشركة يف تراجعت كما  .عرفت تراجعا حادا مقار�ة ببقية السنوات 2011علما بأن سنة  2009سنة 

  .بالنسبة إىل الغزوال (2) % 92 لتستقر يف حدود 2012و 2009 سنيت يف�قاط  سبعهذا القطاع ب
  

 وإقراره اعتمادا على كلفة الشراء و�قل السلع مع إضافة هامش ربح يتم ضبطه ويتم حتديد سعر البيع
وهي مهام ال تندرج حسب اهليكل �ئ الصيد البحري وتزويد البواخر بصفة أحادية من قبل رئيس مصلحة موا

ومهما يكن  .افرتنيوظيفتني متن انأن اقرتاح األسعار وإقرارها تعد إضافة إىل. مشموالته ضمن التنظيمي للشركة
  .ب أن يتم تأطريها واملصادقة عليها من قبل اإلدارة العامةجييف هذا اال فإن سياسة حتديد األسعار  من أمر

  
على أساس قيمة التفويت من قبل الشركة التو�سية ، يتم احتساب كلفة الشراء ومن جهة أخرى

دوالر  10( مولة املعنية مع إضافة هامش ربحلألسعار العاملية للحلصناعات التكرير واليت تعتمد املعدل الشهري 
وقد أدت هذه . يضطرها إىل اعتماد كلفة تقديرية هبذه املعطيات بتأخري مما يتم مد الشركةغري أ�ّه ). م.للطن

  2012عملية بيع خالل سنة  63الوضعية إىل اعتماد أسعار بيع ال تأخذ بعني االعتبار الكلفة احلقيقية للشراء يف 
  .من مجلة عمليات البيع للخارج املنجزة خالل �فس السنة  % 30أي ما يناهز 
  
شحنة بشحنة وذلك لتحديد سعر التفويت املعتمد  للخارجتم متابعة استهالك خمزون الغزوال املوجه تو

وقد تبين أن هذه املتابعة تتم على مستوى املستودعات بصفة يدوية وعلى سجالت . يف احتساب سعر البيع
  .تحيني أسعار البيع بصفة آ�يةب لهورقية ودون إطار تنسيقي واضح مع املسؤول عن مصلحة البيع مما ال يسمح 

  
                                                            

 .2012 إىل غاية سبتمرب (2)
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املعتمدة يف احتساب أسعار البيع  والقيمةن ذلك حصول تباين بني قيمة املخزون احلقيقية وقد اجنر ع
عملية بيع وهو ما من شأ�ه أن  53 حيث متّ اعتماد كلفة شراء مرجعية أرفع من كلفة شراء املخزون املستهلك يف

اعتماد كلفة شراء مرجعية أقلّ  متّ ،ومن جهة أخرى. يضخّم عروض الشركة وحيد من تنافسيتها يف هذا القطاع
د وأدى .أ 85مداخيل الشركة مبا يناهز  يفحاالت مما خفّض  10قيمة من الكلفة احلقيقية للمخزون املستهلك يف 

  .املعتمد على املستوى الوطين اهلامشيف بعض احلاالت إىل اعتماد هامش ربح حقيقي ال يتعدى 
  

ادة يسمح باالستف الّأفإن اعتماد كلفة الشراء كمرجع وحيد لتحديد سعر البيع من شأ�ه  ،وبصفة عامة
وبالفعل   .خالل فرتة الفوترة كما هو معمول به حاليا على مستوى �شاط وقود الطّائرات من ارتفاع األسعار العاملية

هري املعتمد من قبل الشعر الشل السهري لسعر فقد لوحظ من خالل مقار�ة معدل الش1القزوال "ركة باملعد %" 
األسعار العاملية أعلى �سب هلا وذلك  عند تسجيل أد�ى مستوياتهأن الفارق بينهما تقلّص إىل " البالتس"حسب 

  . 2012 خالل أشهر فيفري ومارس وأفريل وأوت وسبتمرب
  

األسعار العاملية يف حتديد سعر البيع دائرة يف هذا اال إىل األخذ بعني االعتبار تطور وتدعو ال
  .لالستفادة من ارتفاعها أو اقرتاح أسعار أكثر تنافسية يف حال اخنفاضها

  
  الزيوت�شاط بيع  - د
  

من  % 2.3أي ما يعادل  د.م 31,5ما يناهز  2012قطاع الزيوت واملواد اخلاصة لسنة بلغت مبيعات 
من الفائض اخلام  % 5,9 ما ميثّل د أي.م 7,2وايل حبفائض خام  توفريوقد مكّن ذلك من  .رقم معامالت الشركة

  .اجلملي للشركة
  

مما أدى إىل  2009 ةبسن مقار�ة % 17بنسبة  2012سنة يف وقد تراجع حجم مبيعات الشركة 
علما أن  2012يف سنة  % 21,3إىل  2009يف سنة  % 26تراجع حصة الشركة يف السوق الوطنية للزيوت من 

  .% 24 يف مستوىاجلودة  النسبة احملددة ضمنمل تبلغ هذه النسبة 
  

 ، استهدفت2011وطبقا للمخطّط التجاري للزيوت املصادق عليه من قبل اإلدارة العامة يف أوت 
مل املسجل بيعات الزيوت على مبيعات احملروقات إالّ أن املعدل ملكقاسم  1,1معدل  2012يف سنة الشركة بلوغ 

  .عترب األد�ى بني الشركات املنافسةيهو و 0,7يتجاوز 
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منذ و. منافسيها لتصنيع منتجاهتا تلتجئ إىلتجهيزات اخللط فهي لالشركة  امتالكعدم و�ظرا إىل 
غري أن ذلك مل يفض إىل �تائج ملموسة إىل  .الزيوت لتصنيعإبرام شراكات جديدة إىل سعت الشركة  2011أكتوبر 

د دون .أ 108بدراسة لتطوير هذا النشاط بكلفة �اهزت  2001منذ سنة قامت  هاأ�ّبعلما . 2013غاية ماي 
  .أن يتم تفعيلها
  
أن تقوم الشركة  2011أوت  9جلسة جملس املديرين بتاريخ  خاللأ�ّه تقرر  إىل جتدر اإلشارةو

ة بوسائلها اخلاصة وذلك بداية من سنة باسترياد الزيوت األو2013إىل غاية موفى ماي مل تشرع  إالّ أ�ّها 2012لي 
  .هذه الزيوتاسترياد يف 

  
IV- ف اإلداري واملايلالتّصر  

  
والتصرف يف املوارد التنظيم و�ظام املعلومات بعض النقائص على مستوى وجود بينت األعمال الرقابية 

  .وتنفيذها البشرية ويف عمليات الفوترة واالستخالص وكذلك على مستوى إبرام الصفقات
  
  التنظيم و�ظام املعلومات - أ
  

  التنظيم - 1
  

وخالفا . لتأطري أ�شطتها على األمدين املتوسط والبعيدوخمطّط عمل  اسرتاتيجية وضعالشركة  مل تتولّ
 2016- 2012فرتة لبرامج ل ، مل يتم اعتماد(1)2002أكتوبر  7املؤرخ يف  2197من األمر عدد  21الفصل  ألحكام

  .بأكثر من سنة اعلى الرغم من جتاوز اآلجال التّرتيبية للمصادقة عليه
  

اإلدارات واملصاحل على غرار إدارة اليقظة عدم تفعيل بعض  (2)للشركة ويشكو اهليكل التنظيمي
ىل ازدواجية يف إباملستودعات باإلضافة  تركيز مصاحل إدارية وماليةوعدم  اجلهات بإدارة التسويقومصلحة متابعة 

                                                            
التصرف فيها ومتثيل املسامهني العموميني يف هيئات  تعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املنشآت العمومية وصيغ املصادقة على أعمالامل (1)

 . اإللتزامات املوضوعة على كاهلهاتصرفها وتسيريها وحتديد 
 .2008ديسمرب  22املؤرخ يف  2008لسنة  3909املصادق عليه باألمر عدد  (2)
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أ�ّه ال  عالوة علىللتّصرف يف مستودع رادس  مصلحةاهليكل التنظيمي وال يتضمن  .بعض اإلداراتبني هام امل
 واملتعلّقة خاصة بالتّصرف املباشر يف حمطّات توزيع الوقود 2011سنة  يفيشمل اخلطط والوظائف اليت متّ إحداثها 

  .الشركة�شاط تطور  التحيني ملواكبةمما يستدعي 
  

لك ذيف االشكاليات املطروحة مبا يف مراجعة اهليكل التنظيمي لتال أهنا بصددوقد أفادت الشركة 
مزيد من النجاعة واال�سجام بني خمتلف اهلياكل مبا يساعد على  وإضفاءدارات ية يف املهام بني بعض اإلاالزدواج

  .حتسني األداء
  

على  2011من سنة  إالّ بدايةأغلب جلان القيادة يف الشركة مل يتم إعادة تفعيل أو إحداث  هأ�ّوتبين 
لبيوعات ستخالص وجلنة الشبكة فضال عن غياب جلان قيادة لبعض النشاطات كنشاط اغرار جلنة متابعة اإل

  .  املباشرة و�شاط وقود الطائرات
  �ظام املعلومات - 2
  

إجراءات حتدد طريقة إىل تفتقر الشركة إىل لوحة قيادة شاملة جتمع أهم مؤشرات النجاعة والنشاط و
ولئن متّ يف بعض اإلدارات تركيز منظومة اجلودة إيزو وإقرار جمموعة من املؤشرات . رفعها ودورية احتساهبا

ومتابعتها فإن إدارات أخرى على غرار اإلدارة التقنية وإدارة اإلعالمية وإدارة الشؤون اإلدارية واملالية مل تنخرط 
كما تبين عدم حتيني دليل إجراءات  .بعد يف هذه املنظومة مما ال يسمح بتغطية خمتلف أوجه النشاط بالشركة

  .زا�ية وحتليل الفوارق وتربيرهاوعدم متابعة استهالك اإلعتمادات بامليالشركة 
  

أ�ّها أعلنت بعلما لإلعالمية  امديري االشركة خمطّطمل تعد  (1) 2003لسنة  خالفا ملنشور الوزير األول
بإعداد خمطّط إ�قاذ  الشركة مل تقمو. غري مثمر اعتبارهمتّ  2010سنة يف عن طلب عروض إلجناز هذا املخطّط 

يهدد دميومة �شاطها يف حال حصول من شأ�ه أن مما  البيا�ات لديهاوخمطّط اسرتجاع أل�ظمتها املعلوماتية ولقواعد 
  .اضطرابات هامة أو كوارث طبيعية

  
                                                            

 .واملتعلق بتطوير �ظم املعلومات واالتصال 2011ماي  20املؤرخ يف  2011لسنة  10كما مت تعويضه باملنشور عدد  (1)
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سالمة أ�ظمتها املعلوماتية غري أن  بالتدقيق يفمكتب دراسات خمتص  2006سنة يف الشركة  وكلّفت
من بينها حتديد سياسة وإجراءات  2013ذه الدراسة مل يتم تفعيلها إىل غاية مارس هب الواردةلب التّوصيات أغ

لسالمة األ�ظمة املعلوماتية وإرساء جلنة للسالمة وتكوين األعوان وحتسيسهم يف هذا اال وتقييم املخاطر املنجرة 
  .عن استخدام  تقنيات املعلومات يف �شاط الشركة

  
لرتكيز سياسة وإعداد كراس شروط إلجناز خمطط الستمرارية العمل وأفادت الشركة أهنا بصدد 

بعث جلنة خاصة للسالمة بو (1)املعلوماتية للسالمة  جلنة رتكيزكما قامت الشركة ب .إجراءات السالمة املعلوماتيةو
  .(2)املعلوماتية

  
  الفوترة واالستخالص - ب
 

 الفوترة - 1
  

بأسطول  اخلاصةسبقة الدفع ماملقتطعات  : إىل صنفني مقتطعات شراء الوقود حسب طبيعتها تنقسم
  .عوان الدولة والقطاع العمومي بصفة عامةألنح متالسيارات اإلدارية واملقتطعات املفوترة بعد االستغالل الّيت 

  
عند تسليم املقتطعات وبعد التثبت  الفواتري إصدار يتماملقتطعات هذه األول من  الصنفبالنسبة إىل ف

أما . يوما 45تجاوز يل ال أجيف  استخالص هذه الفواتريويتم عادة . من توفّر االعتمادات يف ميزا�ية اإلدارة املعنية
جتميع  ويتم .أشهر 6قتطعات فإن آجال تسديدها يتجاوز يف أغلب احلاالت الصنف الثا�ي من هذه املبالنسبة إىل 

يستغرق و .املقتطعات من خمتلف احملطّات وفرزها وإصدار فواتري يف شأهنا على مستوى إدارة اإلعالميةهذه 
ثالثة أشهر  إىل حوايلآجال إعداد ملحقات الفواتري وإرساهلا وخالصها  يف حني متتدثالثة أشهر  ذلك حوايل

  .أخرى
  

الضّغط مبا يساعد على التخفيف من هذه اآلجال  على غطللضّفيلة وتدعو الدائرة إىل إجياد الصيغ الك
  .د سنويا.م 100خاصة أن هذه اآلجال تتعلّق مببيعات تناهز قيمتها  على خزينة الشركة وحتسني مردوديتها
                                                            

 .2013 جويلية 4 يف املؤرخ 20/2013 عدد املقرر (1)
 .2013جويلية  4املؤرخ يف  19/2013املقرر عدد  (2)
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صلب دائرة وسائل  2011متّت يف شهر أكتوبر إىل عملية اختالس  من قبل الشركة التّفطّنوأمكن 
 على مستوىعلى عدة �قائص تقنية الوقوف اكتشاف هذه العملية  متّ على إثر وقد .اإلعالميةاالستخالص بإدارة 

وظائف متنافرة يف  على غرار اجلمع بنيإخالالت على مستوى التنظيم الداخلي إلدارة اإلعالمية وهذه املنظومة 
  .استصدار واستقراء مقتطعات الوقود

  
أن الشركة مل تنته إىل بد علما .أ 879مبا يناهز  2012ومتّ ختصيص مدخرات يف الغرض بعنوان سنة 

باإلعالن عن طلب عروض للتدقيق يف التّطبيقة املعنية  كما مل تقمحصر حجم االختالس من  2013غاية  ماي 
  .2012جوان  12منذ اللجنة الدائمة للتدقيق أوصت بذلك  كما

  
تم محاية أوراق تال  ،ذات القيمة واملقتطعاتالوقود  مقتطعاتيف �فس السياق أ�ّه عند طباعة تبين و

 مرخص هلم عالوة على وجودكما ال يقتصر الدخول إىل حمالت الطّباعة على أعوان  .الطّباعة يف خزائن مغلقة
 من شأن هذه الوضعية أن ال حتولو .مركز طباعة املقتطعات بالشركة تتعلّق بسالمة حميطأخرى عدة إخالالت 

إىل  2012من سنة  األول داسيومتّ فعال التفطّن خالل الس. مقتطعات وقود ردون استعمال هذا الورق لتزوي
          د كا�ت قد وردت على الشركة بني شهري فيفري .أ 8مقتطعا بقيمة مجلية تناهز  513عملية تدليس 

   .2012ومارس 
  

الوزير املكلّف بالطّاقة والتّجارة  على أن يتولّى 1991لسنة  45من القا�ون عدد  18وينص الفصل 
ويتم على . ضبط األسعار القصوى لبيع منتوجات النفط للعموم بالسوق احمللية وكذلك �سبة أرباح البيع بالتّفصيل

  .أساس ذلك إعداد هيكل األسعار
  

يف إطار للشركة إسناد ختفيضات حلرفائها  ميكن ،األقصى للبيعأن السعر احملدد ميثّل السعر و�ظرا إىل 
يف د .أ 1.098وقد بلغت قيمة التخفيضات املسندة يف الغرض . على حساب هامش رحبهاوالتّجارية  سياستها

غياب إجراءات لتحديد  ،وتبين يف هذا اال. احلرفاء خارج الشبكة لفائدةد .أ 777منها  2012سنة 
                 وقد متّ مبناسبة اجتماع جلنة متابعة الشبكة بتاريخ. التّخفيضات املسندة أو تسهيالت الدفع املمنوحة

          ىل جملس اإلدارة غري أ�ّه مل يتم إىل غاية إتقديم مشروع لتطبيق سياسة ختفيضات  إقرتاح 2011جوان  28
  .ا املشروعهذجتسيم  2013ماي 
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يف  أ�ّهارغم أو  ديوهناتسديد  رغم عدمحمطّات  ستمتّ إسناد ختفيضات على الفوترة ل ولوحظ أ�ّه
من احلرفاء خارج  % 89 تبين أن ،قاعدة بيا�ات الشروط التجارية للشركةوبالرجوع إىل . حالة �زاع مع الشركة

مل يتعاملوا مع منهم  حرفاء 304 وأنسنوات  10الشبكة مدرجون بقائمة ختفيضات مل يتم حتيينها منذ أكثر من 
  . سنوات 3الشركة منذ أكثر من 

  
  االستخالص - 2
  

د مصنفة .م 36د من بينها .م 279ما يناهز  2012بلغ رصيد احلرفاء لدى الشركة يف موفى سنة 
  . كديون مشكوك يف استخالصها

  
 15كة تتضمن آجاال ميسرة للتّسديد ترتاوح بني حرفاء خارج الشبفائدة كة بتقديم عروض لوتقوم الشر

لضمان اسرتجاع مستحقّاهتا يف حال إخالل احلريف بتعهداته بطلب ضمان بنكي يتم تقوم الشركة و. يوما 90و
حتيني هذا الضّمان بصفة  ويتم .تقديرات املبيعات للحريف خالل مدة االستخالصحتديد قيمته على أساس 

خبصوص إالّ  الصلوحيةضما�ات بنكية سارية  2013إىل غاية جا�في  متسكغري أ�ّه تبين أن الشركة ال  .دورية
كما تبين أن . تسديدلل ميسرة ويتمتّعون بآجال 2012خالل سنة  متّ تزويدهمحريفا  276من جمموع  (1)حريفا 19

  .من بعض احلرفاء مل تعد تغطّي قيمة شراءاهتم مما يستوجب طلب التّرفيع فيها املقدمقيمة الضّمان البنكي 
  
النزاعات مل ميدوا الشركة  على قسم أحيلت ملفاهتمحريفا من خارج الشبكة والّذين  32لوحظ أن و

وال تسمح هذه  .د.م 6 جتاوزتاملتعلّقة هبم قد  املستخلصةغري  املستحقّاتأن ببضما�ات يف الغرض علما 
الوضعية بضمان استخالص مستحقّات الشركة يف حال إخالل حرفائها بتعهداهتم وال تساعد على حثهم على 

  .اإليفاء بالتزاماهتم جتاه الشركة
  

احملروقات تباين هام بني الوضعية  يف جمال �شاطحريفا  20لوحظ من خالل فحص عينة من كما 
حتديد املخاطر املتأتّية من الديون املشكوك  وال متكّن هذه الوضعية من. (2)ووضعيته احملاسبية للحريفاحلقيقية 

  .على توجيه عمليات االستخالص واملساعدة املدخرات بصفة موضوعية وشاملة وضبطيف خالصها 
                                                            

  .حسب إدارة املالية  (1)
  .بالنسبة إىل حرفاء الشبكة 29/11/2012بالنسبة إىل احلرفاء خارج الشبكة و 18/01/2013بتاريخ  (2)
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بصفة آلية بالشيكات والكمبياالت غري املستخلصة وتقوم بالشركة وتتعهد دائرة الشؤون القا�و�ية 
غري أ�ّه تبين أ�ّه ال يتم إدراج السندات غري املستخلصة بصفة آلية أو يتم . تطبيقة معدة للغرض بواسطةمبتابعتها 
  .متابعتها والتّأكّد من استخالصهابإحكام يسمح  جتاوز السنة يف بعض احلاالت مما ال بتأخريتسجيلها 

  
 عدم استخالص فواتري بقيمة تناهز يفالعينة موضوع لحرفاء لوساهم ضعف متابعة الرصيد احملاسيب 

  .سنة 13و سنوات 6 بني يف بعض احلاالت ترجع إىل سنوات سابقة تراوحتد .أ 471
  
يرجع آخرها  املاضيةاملتخلّدات املتعلّقة بالقطاع العمومي عدة عمليات تسوية خالل السنوات  شهدتو

د .م 36,2حتويل مبلغ  2011أوت  19إثر جلسة العمل الوزارية املنعقدة بتاريخ  من ذلك متّ. 2011إىل سنة 
ة حلدة مقاصولة لفائدة الشركة مع إجراء عملية الدبني مستحقّات وديون كلّ  (1)د.م 164 مباشرة من ميزا�ي

  .األطراف املتدخلة من خزينة الدولة والشركة التو�سية لصناعات التّكرير واملؤسسة التو�سية لأل�شطة البرتولية
  

القطاع  بذمةخلّدة املت الديونفإن و�ظرا إىل تدهور الوضعية املالية لشركات النقل،  ،ورغم هذه التّسوية
د .م 59د موزّعة بني .م 180ما يناهز  2012تفاقمت من جديد لتبلغ يف موفّى �وفمرب لفائدة الشركة العمومي 
أن الشركة قامت بدورها  ويشار إىل. شركات النقل العموميبذمة د .م 121لدولة واجلماعات احمللية وبذمة ا

  .د.م 172مبا قدره  2012حبجب مستحقّات الشركة التو�سية لصناعات التّكرير إىل غاية �وفمرب 
  
  التصرف يف الصفقات - ج
  

القتناء مضخّات توزيع   2011أوت  10بتاريخ  29/2011عروض عدد الطلب عن الشركة أعلنت 
مل  2012 سبتمرب 18ات بتاريخ لمعدل الوقيت ستالماإلبعد و. د.م 3,8البرتول ومتّ إبرام صفقة يف الغرض بقيمة 

و�ظرا . بشأهنالتقنيات جديدة مل يتم تأهيلهم  هاتضمنإىل املضخّات �ظرا تركيب  من فنيو دائرة احملروقات يتمكّن
 .د.أ 550لرتكيبها بقيمة  املضخّات زودم �فس صفقة بالتّفاوض املباشر معإبرام الشركة إىل  تاضطر ذلكإىل 

تركيب املعدات يف كراس الشروط  إدراج عنصرالشركة أعباء إضافية كان باإلمكان تفاديها لو متّ  وقد كلّف ذلك
  .إىل املنافسة التايلب هوإخضاع

                                                            
 .2011ديسمرب  23مكتنوب املدير العام للموارد والتواز�ات بوزارة املالية إىل أمني املال العام للبالد التو�سية بتاريخ  (1)
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إقرار جتهيز  ،ترشيد استهالك الطّاقةحول  2007أكتوبر  15بتاريخ ا�عقد ومتّ يف إطار جملس وزاري 
تكليف شركة النقل بتو�س حتت إشراف وزارة  مع وتوزيع الغاز للحافالت العموميةحمطّة للشركة مبعدات لتخزين 

غاز للحافالت الإ�شاء حمطّة خاصة لتوزيع بوقامت الشركة . النقل بالبدء يف اقتناء حافالت تشتغل بالغاز الطّبيعي
 اقتناء شركة النقل بتو�س وبرجمت. د.أ 1.218بكلفة مجلية �اهزت  2009منذ سنة وجتهيزها ر القصعة ئبب

 فقط لتنيحاف اقتناءمتّ ، 2013غري أ�ّه وإىل غاية ماي  .2010 حافلة تعمل بالغاز الطبيعي قبل موفّى سنة 100
  .(1)2011التفكري يف جتميده متاما منذ أكتوبر ثم  تهمن طاق % 2يف حدود هذا املشروع استغالل  �تج عنهمما 

  
 الوطنية لتوزيع البرتول بتاريخ  ومن جهة أخرى، �صت االتّفاقية املربمة بني شركة �قل تو�س والشركة

 ، مل يتم2013وإىل غاية ماي . من قبل الوزير املعينسعر بيع الغاز الطبيعي على أن يتم حتديد  2008أكتوبر  10
من فوترة مبيعاهتا لشركة النقل بتو�س على الرغم  الشركة مل تتمكّن وبالتايلحتديد هيكل أسعار لبيع هذا املنتوج 

تسديد مستحقّات الشركة ب وباإلضافة إىل ذلك، قامت الشركة .أعباء استغالل طوال هذه الفرتة حتملهامن 
    قيمةب 3م 99.35مبا يناهز  2011- 2009خالل الفرتة مقابل تزويدها بالغاز الطّبيعي التّو�سية للكهرباء والغاز 

  .(2)2012د بعنوان سنة .أ 31 مببلغد فضال عن ديون .أ 60
  
وتثمني االستثمارات  هذا املشروع استكمالبإجياد الصيغ الكفيلة ب التّسريعهذه الوضعية ستدعي وت

  .حتديد أسعار الغاز الطبيعي لوسائل النقليف استصدار قرار و هيف إطاراملنجزة 
  

إجناز مستودع بقابس  2009- 2007الشركة ضمن عقد براجمها للفرتة  برجمتوعلى صعيد آخر، 
 6 إىلمراجعة احلاجيات والرتفيع يف حجم املشروع  تغري أ�ّه متّ طن لغاز البرتول املسيل آالف 6بطاقة خزن تبلغ 

طن وذلك الستيعاب اإل�تاج اإلضايف للغاز الثري املتأتي من مشروع  ألفيخزا�ات كروية الشكل سعة الواحد منها 
  .2013يف موفّى سنة  من إجنازهواملزمع اال�تهاء " غاز اجلنوب"

  
من األمر املنظّم للصفقات العمومية، اقرتحت الشركة اعتمادا على تقرير جلنة الفرز  80وطبقا للفصل 

فيها  للتخفيض (3)ة بعض األسعارمناقشمع طلب د .م 118بكلفة إجناز تناهز  "ش.ب.م"املايل اختيار عرض 
                                                            

  .2011أكتوبر  5مكتوب الشركة الوطنية لتوزيع البرتول إىل شركة النقل بتو�س بتاريخ  (1)
  .2012ديسمرب  24مكتوب الشركة التو�سية للكهرباء والغاز إىل الشركة الوطنية لتوزيع البرتول بتاريخ  (2)
 .2010مارس  6مكتوب الرئيس املدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البرتول إىل رئيس اللجنة العليا للصفقات العمومية بتاريخ  (3)
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 )TBS(عرض د عن .م 67وا�ي املرتب الثّ) E(د عن العرض .م 44األقلّ مثنا بفارق يناهز العرض  هباعتبار
 أ�ّهشروط والبكراس  هو منصوص عليهخالفا ملا مل يرفق بتمويل  "ش.ب.م" أن عرضويذكر  .املرتب الثالث

  .د.م 35مبا يناهز  2009جتاوز تقديرات الشركة احملينة يف موفى 
  
عدم موافقتها على  2010مارس  8املنعقدة بتاريخ  يف جلستها اللجنة العليا للصفقاتأبدت قد و

التقديرات احملينة لقيمة مقار�ة ب مثنه املفرط يف رتفاعإىل اإل�ظرا  "ش.ب.م"عرض  باختياراقرتاح الشركة 
وتبعا لقرار صادر عن رئاسة اجلمهورية قام الكاتب العام للحكومة مبراسلة الرئيس املدير العام للشركة . املشروع

لتقديم عروض مالية "  TBS"و  "E"إلعالمه بدعوة العارضني  2010مارس  26الوطنية لتوزيع البرتول بتاريخ 
دون احلصول على ختفيضات ذات معنى  "E"متّ اختيار عرض و .األقلّ مثنا وصرف النظر عن العرضجديدة 

  . ودون أن يكون مرفقا بتمويل
  

التّصرف يف العقود والطّلبيات مراسلة إدارة أن تتولّى خمتلف اإلدارات دليل إجراءات الشركة  ويقتضي
غري أ�ّه تبين  .حاجيات التزود واألشغال للسنة املوالية يف أجل ال يتعدى شهر أكتوبر من السنة اجلاريةصوص خب

أن االعتمادات املخصصة يف امليزا�ية ملختلف  إضافة إىلعدم احرتام هذه اآلجال من قبل جلّ اإلدارات املعنية 
  .ال يتم تفصيلها حبيث يتم املصادقة عليها بصفة مجلية الشراءات

  
 ،اخلاصيات الفنيةبصفة دقيقة خبصوص الكميات وتحديد حاجياهتا قيام الشركة بدم إىل عو�ظرا 

. صفقةاألصلي للاحلجم  للرتفيع يفأو  ذلك لتغيري بعض اخلاصيات الفنيةعقود وعدد من اللبرام مالحق إىل إجلأت 
صوص خب % 64لصفقة لتبلغ األصلية لقيمة المن  % 20 �سبة إبرام مالحق تتجاوز قيمتهاست حاالت متّ يف وقد 

صفقة  بالنسبة إىلكما متّ  .صفقة اقتناء اإلطارات املطاطيةصوص خب % 174صفقة اقتناء حاويات الزيوت و
  .بكراس الشروط املنصوص عليهااقتناء وتركيز املولّدات الشمسية تغيري احملطّات املعنية 

  
غري أن �سبة الصفقات  طلبات العروضفقات إلبرام صأشهر  6مدة لشركة لوحددت منظومة اجلودة 

وقد جتاوزت . 2012خالل سنة  عنها من جمموع طلبات العروض املعلن % 51اليت جتاوزت هذه املدة �اهزت 
          منها مل يتم إبرام صفقات يف شأهنا إىل موفّى  % 28أن ما يناهز بالسنة يف بعض احلاالت علما  هذه املدة

  .2012سنة 
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  التصرف يف املوارد البشرية - د
  

 أي بنسبة 2012 سنةيف  عو�ا 1.135 إىل 2010 سنةيف عو�ا  921من  الشركة عوانأتطور عدد 
ت أعباء شهدو .2011فيفري  شهر مناولة يف عامل 240أكثر من دماج إإىل  ذلك خاصة عزىيو .% 23 تعادل

�تج مما  % 8نسبة ب إالّرقم معامالت الشركة مل يتطور  أن يف حني % 39تطورا خالل هذه الفرتة بنسبة  األعوان
  .% 42تراجع �تيجة االستغالل مبا يقارب  عنه

  
بنسبة تطور  أي 2012سنة يف يوما  7725و 2010سنة يف يوما  5.277 عدد أيام الغيابات بلغو

يف  % 1.81إىل  2010سنة يف  % 1.51من  (1)تبعا لذلك �سبة الغيابات وارتفعت .% 21 بلغتسنوية ارتفاع 
املقر  استأثرو. 2012سنة  % 10ىل إ 2010سنة  % 8 الغيابات غري املربرة من وتطورت �سبة. 2012سنة 

          % 32 على التوايلمبا يناهز  2012خالل سنة  االجتماعي للشركة ومستودع رادس بأكرب �سب من الغيابات
  .% 25و

  
 2011د سنة .أ 246و 2010د سنة .أ 185بتقدير كلفة الغيابات بقيمة  فريق الرقابةوقد قام 

  .2012د سنة .أ 314و
  

           يفألف ساعة  569إىل  2009سنة يف ساعة  ألف 327وارتفع عدد الساعات اإلضافية السنوية من 
وتبعا  .وذلك على الرغم من تراجع أغلب مؤشرات النشاط بالشركة % 74بنسبة تطور تعادل  أي 2012سنة 
  .2012سنة  د.م 3,4لتبلغ  2009سنة  د .م 1,6كلفة الساعات اإلضافية من ارتفعت لذلك 

  
 غل على أن93  الفصلو�صميكن ال الضائعة الساعات تدارك أو الزائدة الساعات قضاء من جملّة الش 

 للساعات قا�و�ي سقف حتديد بذلك متّو .ساعة ستني من أكثر إىل العمل األسبوعية ةمد رفع عنهما ينشأ أن
غري أ�ّه تبين عند احتساب عدد الساعات اإلضافية  .ساعة شهريا 80و أسبوعيا ساعة 20ا عدده مب اإلضافية
بلغ عدد الساعات اإلضافية املنجزة  وقد .جتاوز السقف احملدد مبجلّة الشغل بالنسبة إىل بعض األعوان بالشركة

 وتراوح. 2012-2009 خالل الفرتة د.م 2 حوايل كلّفت الشركة ألف ساعة 960السقف القا�و�ي  واليت جتاوزت
  .عو�ا 163وعو�ا  100بني  سنوياعدد األعوان املتمتّعني هبا 

                                                            
 .اجلملية العمل أيام عدد/  سنة خالل الفعلي العمل أيام عدد (1)
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برجمة إجناز مستودع الغاز برادس  تويف إطار تدعيم القدرة اإل�تاجية للشركة يف جمال الغاز املسيل، متّ
كتاريخ لدخوله حيز  2009 سنة ومتّ حتديد بداية 2011و 2007 ضمن عقد برامج الشركة للفرتة املرتاوحة بني

عو�ا  82 ا عددهمستودع رادس مبدت إدارة الغاز بالشركة حاجيات وعلى هذا األساس حد .االستغالل
مشلت االختصاصات املطلوبة  2008 مارس 3إدارة املوارد البشرية بتاريخ إىل ووجهت مذكّرة يف هذا الغرض 

  .املستوى التعليمي الواجب توفّرهو
  

إدراج اعتمادات خاصة  2009و 2008ضمن عقد الربامج وميزا�ييت يتم مل  ،وعلى الرغم من ذلك
            هذه احلاجيات ضمن بر�امج اال�تدابات املزمع إجراؤه أيضا إدراج ومل يتم  .هذا املشروعلفائدة باال�تدابات 

عو�ا عن طريق اال�تداب  101الشركة إىل ا�تداب  لتلبية حاجيات املستودع من األعوان جلأتو. 2009سنة 
  .للرتاتيب املعمول هبا يف هذا اال وذلك خالفادون مناظرة واملباشر 

  
يتمتع األعوان  ،2002ديسمرب  27بتاريخ  168عدد امللتئم يف دورته  اإلدارةقرار جملس وطبقا ل

د .م 1,7 إىل 2008سنة يف  د.أ 60من  وارتفع حجم القروض املسندة هبذا العنوان. السياراتالقتناء بقروض 
   .2011سنة يف 

  
آ�فا املديرون املركزيون واملديرون ورؤساء  ض حسب القرار املذكورومن القرهبذا الصنف ع ويتمتّ
. بتنقالت تقتضيها األعمال املوكلة إليهم مستمرةمون واملكلفون بالقيام بصفة وأعوان الشركة املرس الدوائر واملصاحل
تنقّل  مبهماتأن يقوموا  كتبة دوناله مت سحب إسناد هذه القروض على بعض رؤساء األقسام وغري أ�ّه لوحظ أ�ّ

  .د.أ 103 حبوايلكبد الشركة أعباء غري مربرة تقدر ت هاجنر عنيف إطار ممارستهم لعملهم مما 
  

*  
  

*                    *  
  

من خالل وذلك الدولة يف جمال الطاقة  ةسياس تنفيذتضطلع الشركة الوطنية لتوزيع البرتول بدور هام يف 
 ضرورةأمام ويضعها من �احية  ،املنافسة شديدحميط يف  مما جيعلها وتوزيعها خزن املواد البرتوليةتأمني عمليات 
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املرفق العمومي من جهة والصاحل العام تطلّبات االستجابة ملمن �احية أخرى و التوفيق بني املردودية التجارية
  .أخرى

  
اإلسراع بتحديد رؤية اسرتاتيجية آلفاق  ،يف مرحلة أوىل الشركة علىهذا التحدي املزدوج  ويفرض

. تفاديهااحملتملة ل�شاطها والقيام بالدراسات الالزمة لرصد الفرص املتاحة الستغالهلا واملخاطر املستقبلية 
التغريات احلاصلة يف طرق  ملواكبةويتطلب ذلك يف مرحلة ثا�ية تطويع هيكلها التنظيمي وإطارها اإلجرائي 

خاصة من خالل اإلسراع بتحيني دليل اإلجرءات وسد الشغورات وتفعيل بعض اإلدارات ك ذلالتصرف املعتمدة 
وضم بعض املصاحل للرفع من مردوديتها وكذلك من خالل وضع إطار متكامل للتصرف املباشر يف حمطات 

  .اخلدمات
  

قد ينجر عن ذلك من  املوارد البرتولية وماباملتعلقة با�قطاع تزويد السوق احملتملة وواستباقا للمخاطر 
اضطرابات على مستوى كل القطاعات احليوية واالقتصادية فإن املشرع حدد مستوى للمخزون االحتياطي 

 ،فإن الشركة السقف ااحرتام هذ دأب كافّة املوزّعني على عدمولئن . جب على شركات التوزيع احرتامهاوال
طاقة اخلزن خاصة  يفمدعوة أكثر من غريها إىل العمل على الرتفيع حبكم موقعها كمتدخل عمومي يف القطاع 

  .واد البنزين والفيول والكريوزانبالنسبة إىل م
  

وتركيز منظومة  يتعصري جتهيزات اخلزن والشحن مبستودع حلق الواد ه من شأنفإ�ّ ،ويف �فس السياق
ف يف املخزون أن جينركة التجمعلوماتية متكاملة للتصراوزات اليت تكررت خالل الفرتة األخرية وأن يرفع من ب الش

  .حيد من ظاهرة تبخر املواد البرتوليةأن مردودية العمل باملستودعات و
  

فإن الشركة ووزارة اإلشراف وبقية املتدخلني يف القطاع مدعوون إىل  ،أما خبصوص �قل املواد البرتولية
إجناز مشاريع ب خاصة واليت أوصت 2007ة املنجزة يف الغرض سنة العمل على تفعيل �تائج الدراسة االسرتاتيجي

كلفة النقل فضال عن املزايا املتعلقة بالسالمة واحملافظة  بغرض التخفيض يف�قل للمواد البرتولية عن طريق األ�ابيب 
البرتولية من خالل مزيد أما على املستوى العملي، فإن الشركة مدعوة إىل التقليص من كلفة �قل املواد . على البيئة

  .على تزويد �قاط البيع من املستودعات األكثر قربا احلرصتأطري عمليات النقل بالوسائل الذاتية وكذلك 
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شفافية ال مزيد منإضفاء  مدعوة إىل فإن الشركةأما على مستوى التصرف يف شبكة احملطات، 
 وللرفع من مردودية الشركة يتعين العمل على. تلكهامتإسناد التّصرف يف احملطات اليت  واملساواة على عمليات

الصيا�ة  للقيام بعملياتاجلهد  منمزيد بذل اإلحاطة بوكالء احملطات من خالل تكثيف الزيارات امليدا�ية وحتسني 
إىل  مدعوة ،من جهتها ،لدولةا وتبقى .واستكمال إجراءات السالمةواإلسراع بإعادة تأهيل بعض احملطات 

مواصلة مقاومة ظاهرة هتريب املواد البرتولية الّيت تفاقمت خالل السنوات األخرية وأثّرت سلبا على �تائج الشركة 
  .وحدت من منو القطاع بصفة عامة

  
استغالل  مدعوة إىل مزيد الشركة فإنتطور لل هامة فرصاالزيوت ووقود البواخر  ا�شاط يتيحوحيث 

أما بالنسبة لنشاط وقود الطائرات، فإن استخالص الديون . من خالل دعم االستثمار فيهما النشاطني هاذين
اليت يتعين على  املسائلشركات الطريان الوطنية وخاصة منها شركة اخلطوط التو�سية ميثّل أهم  بذمةاملتخلّدة 

  .ذلكبالشركة معاجلتها بالتعاون مع األطراف املعنية 
  

املعلوماتية واللوجستية  ةومن جهة أخرى، فإن الشركة مدعوة إىل إجياد الصيغ الكفيلة بتطوير املنظوم
. احلالية اليت تسمح هبا املنظومةاملمكنة التجاوزات  ومنعاخلاصة مبقتطعات الوقود لتقليص آجال االستخالص 

اإلسراع برتكيز منظومة بطاقات اخلالص الذكية مبحطاهتا لتطوير طرق االستخالص أيضا على الشركة  ويتعين
باال�تهاء من تطهري أما على املستوى احملاسيب فإن الشركة مطالبة  .ومواكبة التطورات التكنولوجية يف هذا اال

بصفة دقيقة أرصدة احلرفاء  بضبطظومة فوترة واستخالص تسمح يف أقرب اآلجال مع تركيز منحسابات حرفائها 
  .الستغالهلا بصفة �اجعة من قبل املصاحل التجاريةوحينية 

  
 ة إىل التّفاعل اإلجيابي مع كما أنالتوجهات االسرتاتيجية للشركة ومواكبتها من وزارة اإلشراف مدعو

إحداث شركة منها خاصة و للشركةالتصورات املستقبلية  دعمربامج والد وخالل اإلسراع باملصادقة على عق
  .فرعية للتصرف املباشر يف احملطات الكربى وتوسيع �شاط الشركة إىل األسواق اخلارجية
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  رد وزارة الصناعة 
  

  45يعترب قطاع التزويد باملنتجات البرتولية من القطاعات احليوية ولذلك أضفى عليه القا�ون عدد 
  . املتعلق مبنتوجات النفط صبغة املصلحة العمومية 1991جويلية  01املؤرخ يف  1991لسنة 

  
وتضطلع الشركة الوطنية لتوزيع البرتول بدور خاص يف تأمني جزء هام من حاجيات السوق الوطنية 

قل الربي وزارة الدفاع ، شركة اخلطوط التو�سية وشركات الن(والسيما منها القطاعات احليوية واملصاحل العمومية 
وذلك عالوة ) الوطنية واجلهوية وشركة السكك احلديدية التو�سية والشركة التو�سية للمالحة وقطاع الصيد البحري

كتوزيع غاز البرتول املسيل املعلب بالقوارير والذي (على تواجدها املكثف بالقطاعات ذات الصبغة االجتماعية 
ما تقوم الشركة بتوزيع �سبة هامة من الفيول الثقيل املوجه إىل قطاع ك). باملائة 45تقارب �سبة تدخلها فيه حوايل 

  .البناء أو الصناعات الغذائية واملعملية
  

كما أن الشركة الوطنية مطالبة بتغطية جلّ مناطق اجلمهورية بنقاط للبيع مبا فيها املناطق احلدودية اليت 
جار باحملروقات يف حني تعمل يف املناطق األخرى يف حميط ال توجد هبا مردودية جراء تفاقم عمليات التهريب واالتّ

  . شديد التنافسية والتغير
  

ويف ظل ذلك تسعى الشركة إىل تأمني خدماهتا للمستهلكني بصفة متواصلة وخاصة منها املصاحل 
  . اإلدارية واحليوية والقطاعات االجتماعية واحملافظة على �سبة تدخلها بالسوق

  
شراف دائما على الرفع من مستوى أداء الشركة عرب األطر القا�و�ية املتمثلة يف املراقبة وحترص وزارة اإل

جملس اإلدارة وجلنة (واإلشراف الفين واإلداري وكذلك عرب التمثيل يف هياكل املراقبة اليت ختضع هلا الشركة 
التطور التكنولوجي الذي يشهده  كما تسعى إىل متابعة أ�شطة الشركة واإلحاطة هبا لتواكب). الصفقات الداخلية

القطاع يف العامل وذلك عرب اعتماد أحدث التقنيات يف املراقبة واجلودة والسالمة مما يتطلب تعبئة املوارد وترشيد 
  .توظيفها
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ولذلك دعت وزارة . وتشكل ديون اإلدارة جتّاه الشركة حتديا كبريا يف ظل الظروف االقتصادية احلالية
كما أن الضغوطات االجتماعية اليت . تسوية هذا امللف على مستوى مشرتك مع الوزارات املعنيةاإلشراف إىل 

ارتفعت حدهتا بعد الثورة كان هلا األثر على تواز�ات الشركة املالية وقلّصت من املرو�ة يف بعض القطاعات ذات 
مما ). ل املسال وباملوا�ئ البحرية واجلويةمبستودعات اخلزن وتعبئة قوارير غاز البرتو(الصبغة التشغيلية اهلامة 

  .يستدعي النظر بصفة معمقة يف هذا امللف مع األطراف االجتماعية الفاعلة
  

وتبعا لعملية املراقبة اليت خضعت هلا الشركة فإن الوزارة ستسعى إىل تدارك  النقائص الواردة بالتقرير 
ت ومعاجلة اإلشكاليات املتعلقة بالشركة الوطنية لتوزيع على مستوى مصاحلها املعنية وستتابع تنفيذ التوصيا

وستتوىل الوزارة اختاذ اإلجراءات الضرورية كلما دعت احلاجة إىل ذلك لتجاوز اإلشكاليات والعوائق . البرتول
  وستقوم الوزارة باخلصوص فيما يتعلق بالنقاط . أمام حتسني أداء الشركة وتطوير أساليب تسيريها والتصرف فيها

  :  الواردة بالتقرير مبا يلي 
  
خبصوص عدم توفّق الشركة يف تكوين خمزون احتياطي بالقدر املطلوب وعدم التقيد مبا جاء  -

بالدراسة اإلسرتاتيجية حول  اجناز مستودعات خزن  إضافية  وأ�ابيب �اقلة للمواد البرتولية، فتجدر اإلشارة إىل 
مل يفض إىل  2007خرية والساحل الذي أُعلن يف شأ�ه طلب عروض سنة أن مشروع أ�بوب �قل احملروقات بني الص

. وباإلضافة إىل ذلك فإن بعض طاقات اخلزن كمستودع منزل حياة مرتبط مبشروع األ�بوب املذكور. �تائج مثمرة
برية ال كما أن إجناز طاقات اخلزن اليت حددها املخطط املديري املشار إليه بالدراسة حيتاج إىل استثمارات ك

ميكن للشركات العاملة يف القطاع القيام هبا يف ظل هامش الربح احلايل املضبوط ضمن تركيبة أسعار املواد 
  . البرتولية

  
الذي سيمول من صندوق دعم  « Tunrep » ويف إطار مشروع اخلطة التو�سية إلصالح قطاع الطاقة

املرحلة اال�تقالية مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، فقد متّ اقرتاح إجناز دراستني استشرافيتني على ضوء 
  :  املستجدات احلالية ستشرف الشركة على إجنازمها وتتعلقان بـ 

 

 ،قطاع توزيع مشتقات النفط يف تو�س ومتوقع الشركة الوطنية لتوزيع البرتول •
 . دراسة استشرافية حول اخلزن والتزويد مبشتقات النفط •
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خبصوص تفاقم ظاهرة التهريب، فإن وزارة الصناعة والطاقة واملناجم تعمل يف إطار مشرتك مع  -
األطراف املعنية للتصدي هلذه الظاهرة وذلك حتت إشراف وزارة التجارة وباملسامهة الفاعلة ألجهزة املراقبة 

والصناعات وقد مت عقد جلسة عمل مشرتكة على مستوى وزارة التجارة . )التجارة -الديوا�ة - األمن(اإلدارية 
لتصور حلول وإعداد خطة عمل تعتمد على حتديد بعض األولويات على  2014خالل شهر فيفري التقليدية 

  .املدى القصري
  
ر أد�ى ملادة خبصوص عدم تقيد الشركة مبقتضيات قرار وزير االقتصاد املتعلّق بضبط سع -

الكريوزان، ستعمل الوزارة على دراسة اإلشكاليات املتعلقة بأسعار هذه املادة  مع األطراف املعنية واقرتاح احللول 
  .املمكنة يف هذا اال

  
خبصوص مشروع هتيئة و جتهيز حمطة منوذجية مبعدات لتخزين وتوزيع الغاز للحافالت العمومية، ويف  -

ت من طرف شركة النقل بتو�س، ستحرص الوزارة من جا�بها على إعداد مشروع لتحديد ا�تظار توفري احلافال
  .أسعار الغاز الطبيعي املستعمل كوقود بالتنسيق مع وزاراتي املالية والتجارة

  
خبصوص تفاعل الوزارة مع التوجهات اإلسرتاتيجية للشركة ومواكبتها يف عالقة خاصة بالتوصيات  -

، فتجدر اإلشارة إىل أ�ّه مت اال�تهاء من 2013أفريل  24املنبثقة عن جلسة جملس إدارة الشركة املنعقدة بتاريخ 
كربى بعد استيفاء التوضيحات من إعداد امللف اخلاص بإحداث شركة فرعية للتصرف املباشر يف احملطات ال

 .  الشركة وسيتم إحالته على أ�ظار جلنة تطهري وإعادة هيكلة املؤسسات ذات املسامهات العمومية
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  رد الشركة الوطنية لتوزيع البرتول
 

تبعا للتقرير التّأليفي لدائرة احملاسبات حول الشركة وكتكملة لألجوبة عن املالحظات الواردة بالتقرير 
  .األويل، أتشرف مبدكم طي هذا بتوضيحات إضافية حول بعض النقاط املثارة

  
وأغتنم هذه الفرصة ألشكر الدائرة وكل أعضاء الفريق الرقابي على اهودات املبذولة أثناء القيام هبذه 

ني االعتبار هذه املهمة وعلى املالحظات والتوصيات املوضوعية الواردة بالتقرير وتلتزم الشركة بأن تأخذ بع
املالحظات وأن تعمل على حتسني �ظام الرقابة الداخلية لتاليف النقائص املشار إليها وحتسني أداء الشركة بصفة 

  .عامة
  

  توضيحات الشركة الوطنية لتوزيع البرتول - 
  

على عاتقها تتعلّق التوضيحات املقدمة أساسا بالصعوبات اليت تعرتض الشركة جراء طبيعة املهام امللقاة 
من حيث الدور الذي تضطلع به الشركة كمتدخل عمومي يف جمال توزيع احملروقات، والطّابع االقتصادي 
واالجتماعي للمواد املوزّعة، مع متيز اال الذي تعمل فيه بوجود منافسة شديدة مع عدم مالئمة بعض القوا�ني هلذه 

  .االعتبارات
  
 �قل املواد البرتولية - 
  

نقل املواد البرتولية، تقوم الشركة باإلعالن عن طلب عروض قصد إبرام صفقات إطارية ملدة بالنسبة ل
و�ظرا ألمهية حاجياهتا لوحدات �قل، فإن الشركة تقوم بالتعاقد مع جلّ الناقلني املتواجدين يف . ثالث سنوات

  ).صفقة 20أكثر من (القطاع 
  
فسة ال تتمكن الشركة من استيفاء حاجياهتا لبعض ويف بعض األحيان وباالعتماد على �تائج املنا 

وهذا ما )  3م 14ذات سعة أقل من (املواد وخاصة منها وحدات �قل مادة الفيول ووحدات النقل الصغرية احلجم 
إذ مل تتمكن الشركة من احلصول على حاجياهتا من وحدات �قل مادة  31/2006متّ بالنسبة لطلب العروض عدد 
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مل تتمكن من إمضاء العقد إثر قرار التصفية   STMKالفيول ووحدات  النقل الصغرية احلجم إضافة إىل أن شركة 
  .الصادر ضدها
  

 26وأمام هذه الوضعية وقصد تغطية العجز، التجأت الشركة إىل املنافسة باإلعالن عن إستشارة لدى 
علي "�اقلني جدد وهم  �3اقلني من بينهم  7لتعاقد مع �اقل باالعتماد على كراس شروط يف الغرض متّ إثرها ا

مع العلم وأن الشركة قامت بالتأكّد من مدى تطابق وحدات النقل للمقتضيات التقنية  ." CBKالفريذي و 
   .ومقتضيات السالمة على غرار التعامل مع مجيع الناقلني

  
تلتجأ ) حمروقات أو عزوف بعض الناقلنيعند الفوز بصفقة تزويد (ويف بعض احلاالت االستثنائية 

الشركة إىل التعامل مباشرة وظرفيا مع بعض الناقلني الذين تقدموا مبطالب يف الغرض وهلم القدرة لالستجابة احلينية 
  . STTPو" طارق محدي"و " قيس فارح"الحتياجات الشركة على غرار اختيار الناقلني 

  
 استغالل حمطات الوقود  - 
  

للمحطات على ملك الغري ويف حال وفاة الوكيل فإن الشركة تضطر إىل التعامل مع الورثة بالنسبة 
للحفاظ على استمرارية احملطة إلسداء خدماهتا للحرفاء مع العمل على تسوية الوضعية القا�و�ية للوكالة كإمضاء 

 بعض األحيان وقتا ليس بالقصري على العقد مع من يتفق عليه الورثة ثم توفري الضما�ات الضرورية وهذا يتطلب يف
غرار حمطة فريا�ة اليت مل يتسن للوكيل املقرتح من طرف الورثة بتسوية الوضعية إال بعد مدة طويلة �سبيا، وحمطة 

الذي مل يتمكّن الوريث إىل اآلن من تسوية الوضعية القا�و�ية للعقار والذي هو يف األصل حمل بيع مواد " دوالة"
  . غذائية

  
أما احملطة الثالثة الواردة بالتقرير واليت تفتقد إىل إطار تعاقدي فهي حمطة املنستري اليت هي على ملك 
الشركة فإن اخلالف مع الوكيل احلايل وعدم التوصل معه إىل أرضية تفاهم أدى إىل مقاضاة الوكيل وال تزال القضية 

يات اليت تعرضت هلا الشركة فإ�نا �ؤكد على التعقيدات ومن خالل خمتلف الوضع. منشورة لدى احملاكم التو�سية 
  .اإلجرائية والصعوبات القا�و�ية لفسخ عقود الوكالة
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 استغالل حمطات الوقود  - 
  

 % 5تقوم الشركة عن طريق إدارة احملاسبة باملراجعة اآللية لكل معينات كراء احملطات مبراجعتها بنسبة 
  .سنويا

  
معينات الكراء إىل أسباب ترجع إىل اختالف الفرتات الزمنية املتباعدة يف يرجع التفاوت املالحظ يف 

إمضاء العقود والذي له ا�عكاس على قاعدة احتساب معني الكراء وستعمل الشركة على معاجلة الوضعيات اليت 
ربى على سجلت تفاوتا هاما مع املعدل العام للمعينات حالة حبالة وذالك عند إدخال إصالحات أو حتسينات ك

  .احملطّة
  

ولقد متّ اعتماد آلية تسديد املتخلدات لدى بعض الوكالء على أساس كميات التزويد للمحطة واليت 
. أدت إىل اسرتجاع يف غالب احلاالت تلك املتخلدات خاصة بالنسبة للمحطات اليت تشهد �سقا عاديا للمبيعات

راء استفحال السوق املوازية فإ�ّه لوحظ بطئ يف �سق أما بالنسبة للمحطات اليت عرفت تراجعا يف مبيعاهتا ج
االسرتجاع وسنعمل على معاجلة هذه الوضعيات حسب خصوصية كلّ حمطة تفاديا لغلقها وتأمينا الستمرارية 

  .املرفق العام
  
 �شاط وقود الطريان  - 
  

ائما ذو طبيعة ردعية إن التنصيص على تطبيق غرامة التأخري يف االتفاقيات التجارية مع احلرفاء يبقى د
 ما إىل املسي إىل تدهور العالقات التجارية و ربمبا أن تطبيقها بصورة آلية على حرفاء تارخييني من شأ�ه أن يؤد

ويف املقابل جيدر الذكر أن شركات الطريان العاملية . من رقم املعامالت يف قطاع تنافسي حاد وحمدود احلجم
الشركة الوطنية لتوزيع البرتول غرامات تأخري عند التزويد بالرغم من حدوث هذا  والتو�سية مل تطبق بتاتا على

  .األمر أحيا�ا
  

  :فيما خيص العقود املربمة و أسباب عدم تطبيق غرامة التأخري مندكم بالتوضيحات التالية 
  
  "AEROFUEL-SYPHAX" حرفاء مسبقي الدفع ال تطبق عليهم غرامات التأخري كشركة  -1
  ال يتضمن العقد املربم مع وزارة الدفاع الوطين غرامة التأخري، -2
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  فإ�ّه ال توجد غرامة تأخري �ظرا للمعامالت التقنية " Eni"بالنسبة لشركة  -3
  و التجارية القائمة بني هذا الشريك التارخيي والشركة الوطنية لتوزيع البرتول،

هي ثالثون يوما من وصول الفاتورة إىل مقر  فيما خيص اخلطوط الرتكية فإن أجل خالص الفوترة - 4
 2012اخلطوط الرتكية يف إسطنبول كما هو مبين يف العقد، ففي هذه احلالة ال وجود لتأخري خالص بالنسبة لسنة 

  كما هو مبني يف اجلدول املصاحب،
نذ سنة ، فإن هذا احلريف متعاقد مع الشركة الوطنية لتوزيع البرتول م"JAT" بالنسبة لشركة  - 5

  . 2012بتأخري واحد يف خالص فاتورة شهر سبتمرب  2012وقام يف سنة  1999
  
 الفوترة واالستخالص  - 
  

تسعى الشركة للمحافظة على حصتها من السوق من خالل سياسة جتارية تقوم على كسب املزيد من 
الشركة كل العنايات الضّرورية لضمان احلرفاء ذي مصداقية والتحكّم قدر اإلمكان يف املخاطر التجارية كما تبذل 

  .استخالص مستحقاهتا يف اآلجال التعاقدية
  

  .وتعترب الشركة أن توفري ضمان بنكي أو عيين يبقى إحدى الطرق املتعامل هبا يف هذا اال
  
متكّن املنظومة اإلعالمية احلالية من  استخراج كشوفات حساب لكل حريف  تتضمن الفواتري  •
 .ة لكلّ حريفغري املستخلص
  

 balance(كما متكّن من استخراج قوائم تتضمن جمموع الديون اليت حلّ أجاهلا حسب أقدميه الدين 

client par âge(. 
  

كما جتدر اإلشارة إىل أن املنظومة اإلعالمية املندجمة اليت مت تركيزها مؤخرا ستمكن الشركة من حتسني 
  .باملقاربات الالزمةمتابعة حسابات احلرفاء والقيام 

  
 التصرف يف املواد البشرية  - 
  

يعترب اللّجوء إىل الساعات اإلضافية ضرورة ملحة أملتها طبيعة �شاط الشركة باعتبارها مدعوة إىل 
  .توفري منتوج ذي صبغة حيوية سواء على املستوى االقتصادي أو االجتماعي
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�تيجة  2012س إىل ارتفاع عدد األعوان خالل سنة ويعود ارتفاع عدد الساعات اإلضافية باألسا
ينتمي جلّهم  27/01/2011تطبيقا حملضر االتّفاق املربم بتاريخ  01/04/2011عون مناولة بتاريخ  240إدماج 

  .إىل سلكي التنفيذ والتسيري ومها الصنفان املعنيان بالساعات اإلضافية
   

جهم كا�وا يقومون، يف ظلّ املنظومة القدمية، بالساعات علما وأن �فس هؤالء األعوان الذين متّ إدما
حيث بلغت كلفة (اإلضافية ضمن شركات املناولة ويتم خالص ذلك حسب فواتري حتت عنوان أعباء االستغالل 

وقد ارتبط ارتفاع الساعات اإلضافية بعدة عوامل �ذكر ).2010د سنة .م 1.4و 2009د سنة .م 1.6املناولة 
  :منها خاصة 
  
حيث تتميز بعض القطاعات كالطريان مثال بنسق غري منتظم ال : الطبيعة املومسية للنشاط  -

كما ). 12/24(يعمل أعوان املستودعات يف إطاره ضمن �ظام التناوب . خيضع إىل توقيت حمدد أو إقبال موحد
يدفع الشركة إىل ضرورة العمل على يتّسم قطاع الغاز بارتفاع حجم الطلب خاصة يف الظروف املناخية الصعبة مما 

كما أن عمليات تسلّم مادة احملروقات من البواخر الناقلة تتطلّب الدقّة والعناية . ضمان تزويد البالد باملادة املعنية
 .واحلذر متتد على فرتات طويلة من العمل ليال وهنارا

 
ائية وقطع الطرقات اخلارجة عن حيث أثّرت االعتصامات واإلضرابات العشو: الظروف األمنية -

�طاق املؤسسة على السري الطبيعي  لعمل املستودعات وتعطيلها لفرتات بالكامل مما اضطر املؤسسة إىل اللّجوء إىل 
 .الساعات اإلضافية قصد تدارك النقص يف اإل�تاج و اإليفاء بتعهداهتا

 
ال تفي حبجم اإل�تاج املطلوب مما يستوجب  الذي يعتمد �ظام احلصة الواحدة واليت: �ظام العمل  -

وهو ما يستدعي النظر يف . اللّجوء إىل الساعات اإلضافية لتفادي النقص يف اإل�تاج وتدارك التّأخري يف التوزيع
 .مسألة توفري فرق عمل أخرى تعمل بنظام التناوب اهبة تفاقم الساعات اإلضافية واحلد منها

  
املشكل ا�تهجت الشركة سياسة التحسيس والتشاور مع األطراف االجتماعية  لذا وقصد جماهبة هذا

  .حتّى تتم معاجلة هذا املشكل يف إطار الدفاع عن مصاحل الشركة ومراعاة حقوق العملة
 




