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ملخص تنفيذي للتقرير حول المنشآت العمومية
ينــدرج هــذا التقريــر مضــن مقتضيــات الفصــل  46مــن القانــون األســايس لملزيانيــة عــدد
 15لســنة  2019املــؤرخ يف  13فيفــري  2019واملتعلــق بالتقاريــر املرفقــة لقانــون املاليــة.
وينقسم هذا التقرير إىل جزأين:
اجلزء األول

اجلزء الثاين

عــرض للوضعيــة االقتصاديــة واملاليــة
والتشــغيلية ألمه املنشــآت العموميــة مــع
حتليــل ألمه مؤرشاهتــا املاليــة وبيــان املجهــود
املــايل املبــذول مــن قبــل الدولــة لفائدهتــا
(منــح ،مضانــات ،قــروض خزينــة تســبقات
خزينــة.)...

تقدمي إلسرتاتيجية إصالح وحومكة املنشآت
العمومية اليت مت إقرارها من قبل احلكومة
سنة  2018وعرض لمنوذج التجربة التعاقدية
بني الدولة وبعض املنشآت العمومية
( 03عقود براجم و 03عقود حتسني األداء).

 .1الجزء األول:
يتنــاول هــذا اجلــزء تخشيصــا للوضعيــة االقتصاديــة واملاليــة والتشــغيلية لملنشــآت
العموميــة للفــرة .2018 – 2016
ويقصد بـ:
الوضعية االقتصادية

الوضعية املالية

الوضعية التشغيلية

عرض لنشاط خمتلف
املنشآت والدور
االقتصادي الذي تلعبه
عىل املستوى الوطين
وألمه مالحم القطاع الذي
تنشط فيه.

تقيمي الوضعية املالية
لملنشآت عن طريق حتليل
ألمه املؤرشات والكسور
املالية املتعلقة باهليلكة
واملردودية.

تقدمي صورة عىل القدرة
التشغيلية لملنشآت
العمومية من حيث أمهية
عدد األعوان واألعباء
املتعلقة هبم.

مت الرتكــز يف هــذا اجلــزء يف مرحلــة أوىل عــى القطــاع البنــي والصناديــق االجمتاعيــة
ويف مرحلــة ثانيــة مت التطـ ّرق إىل مجموعــة مــن املنشــىآت الــي تنشــط يف قطاعــات خمتلفــة
وذلــك بإعتبــار أمهيــة مؤرشهتــا مقارنــة بالعــدد امجلــي لبقيــة املنشــآت مــن حيــث:
عدد األعوان

أعباء األعوان

% 75,3

% 77,7

إيرادات
االستغالل

% 88,3

منح االستغالل

% 82

أعباء
االستغالل

% 88,2

أهم النتائج المالية للمنشآت العمومية:

مت االعمتــاد يف دراســة الوضعيــة املاليــة لملنشــآت العموميــة عــى املعطيــات والبيانــات
املتوفــرة بتقاريــر مراجــي احلســابات وتقاريــر النشــاط هلــذه املنشــآت ،وقــد أفضــت هــذه
الدراســة إىل النتــاجئ التاليــة:
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أ) البنوك:
خبصــوص املنشــآت العموميــة الناشــطة يف القطــاع البنــي فقــد تط ـ ّور النــاجت البنــي
الصــايف خــال الفــرة  2018 - 2016لـــ  03بنــوك معوميــة ( )BNA/STB/BHبـــ % 57
ممــا أدى إىل ارتفــاع النتيجــة الصافيــة لنفــس الفــرة بـــ  % 43,8أي
أي مــا يعــادل  538م.د ّ
مــا يعــادل  119,3م.د.

ب) الصناديق االجتماعية:
بلغــت إيــرادات اإلســتغالل الفنيــة لــل مــن الصنــدوق الوطــي للضــان اإلجمتــايع
والصنــدوق الوطــي للتقاعــد واحليطــة االجمتاعيــة لســنة  2018مــا قميتــه  6887م.د يف
حــن بلغــت أعبــاء االســتغالل الفنيــة مــا قميتــه  8186م.د مجسلــة بذلــك جعــزا يف نتيجــة
االســتغالل الفنيــة مبــا قميتــه  1299م.د مهنــا  % 74راجعــة للصنــدوق الوطــي للتقاعــد
واحليطــة االجمتاعيــة مــن إمجــايل العجــز ،ممــا اســتوجب ختصيــص  200م.د مــن مزيانيــة
الدولــة للحــد مــن هــذا العجــز،
وقــد أدى العجــز اهليلكــي لــل مــن الصنــدوق الوطــي للضــان االجمتــايع والصنــدوق
الوطــي للتقاعــد واحليطــة االجمتاعيــة الرتفــاع قــامئ ديوهنــا لــدى الصنــدوق الوطــي
للتأمــن عــى املــرض حبــوايل  4691م.د إىل مــوىف .2018

ت) بقية المنشآت العمومية:
ح ّققــت بقيــة مجمــوع املنشــآت العموميــة إيــرادات اســتغالل تقــدر بـــ  21173م.د سنـــــة
 2016وتعتــر هــذه اإليــرادات حمــدودة وبالــاد تغــي أعبــاء االســتغالل البالغــة 20930
م.د .ويفــر الوضــع املــايل الصعــب الــذي تعيشــه املنشــآت العموميــة بتــدين قميــة األربــاح
الصافيــة احملققــة مــن طــرف بعضهــا والــي بلغــت قميهتــا  170,5م.د حيــث ال تغــي
اخلســائر الصافيــة احملققــة مــن بقيــة املنشــآت والبالغــة قميهتــا  1326م.د ويرجــع ذلــك
أساســا إىل:
ً
ّ üü
تعطــل اإلنتــاج (إرضابــات واعتصامــــات) ببعــــض املنشــآت اهلامــة عــى غــرار رشكــة
فســفاط قفصــة ليبــغ املعــدل الســنوي للتوقــف اللكــي مبراكــز اإلنتــاج خــال الفــرة
 2018 - 2016حــوايل  85يومــا إضافــة إشــاليات النقــل كتعطــل اخلــط  15نتيجــة
الفيضانــات الــي هشدهــا احلــوض املنجمي ســنة  2017وتأخــر اســتمثارات الرشكــة
الوطنيــة للســكك احلديديــة ممــا نتــج عنــه حــر نشــاط املجمــع الكمييــايئ التونــي
يف حــدود معــدل  % 39مــن الطاقــة اإلنتاجيــة،
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üüتأثــر جحــم األجــور حيــث بلغــت أعبــاء األعــوان ملجمــوع املنشــآت العموميــة ســنة
 2016مــا قميتــه  2939,3م.د مجسلــة ارتفاعــا بنســبة  % 40مقارنــة بســنة  2011يف
حــن اخنفضــت إيــرادات االســتغالل بنســبة  % 2مقارنــة بســنة  2011وعــى ســبيل
الذكــر ال احلــر عرفــت كتلــة األجــور ســنة  2016زيــادات قياســية مقارنــة بســنة 2011
لــل مــن الرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز و املجمــع الكمييــايئ التونــي بنســب
متتاليــة  % 48و.% 43.3

التقرير حول المنشآت العمومية

üüإعمتاد سياسة تسعرية ألغلب املنشآت مل تواكب لكفة اإلنتاج.
 üüارتفــاع األعبــاء املاليــة نتيجــة تطــور ســعر رصف الــدوالر واألورو مقارنــة بالدينــار
التونــي ،وذلــك عــى غــرار الرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز حيــث جسلــت خســائر
رصف وفوائــد بنكيــة تقــدر مبــا قميتــه  1500م.د ،وديــوان احلبــوب الــذي جسلــت
إرتفاعــا متصاعــ ًدا لمتــر مــن  68,3م.د ســنة  2016إىل  86م.د ســنة
أعبــاءه املاليــة
ً
 2017لتصــل إىل حــوايل  100م.د ســنة .2018
üüاملنحى التصاعــدي ألســعار النفــط اخلــام واملــواد البرتوليــة والغــاز الطبيــي واملــواد
األوليــة والــذي أثــر عــى التوازنــات املاليــة للــراكت املنتفعــة مــن دمع الدولــة.
ممــا أفــى إىل تواصــل ارتفــاع دمع الدولــة (منح االســتغالل ومنح االســتمثار) لملنشــآت
العموم ّيــة حيــث مــرت مجمــوع التحويــات حبســب قوامئهــا املال ّيــة مــن  2102,9م.د ســنة
 2016إىل  3694,1م.د ســنة  2017ليصــل إىل  5139,4م.د ســنة  2018أي بإرتفــاع يقــدر
بـــ  % 144بــن ســنيت  2016و ،2018وعــى ســبيل الذكــر بلــغ الــدمع املبــارش املوجــه خــال
ســنة  2018مــا قميتــه:
 1300م.د لديوان احلبوب بعنوان دمع منظومة احلبوب،
 1500م.د للرشكة التونسية لصناعات التكرير بعنوان دمع احملروقات،
 1200م.د للرشكة التونسية للكهرباء والغاز بعنوان دمع لكفة إنتاج الكهرباء،

4000
م.د

هــذا إىل جانــب جمهــود الدولــة املمتثــل يف تســبيقات خزينــة وقــروض خزينــة ومضانــات
الدولــة .وعــى ســبيل الذكــر ال احلــر بلغــت مضانــات الدولــة عــى القــروض البنكيــة
املمنوحــة لملنشــآت العموميــة ســنة  2018مــا قميتــه  2592,7م.د.
ومتثــل مؤسســي قطــاع التبــغ االســتثناء الوحيــد هلــذه القاعــدة باعتبــار وأن الرفــع يف
طاقــة اإلنتــاج ويف احلجــم امجلــي لملبيعــات خــال الفــرة  2018 - 2016مقارنــة بالفــرة
 2015 - 2011مكــن مــن توفــر مــوارد ملزيانيــة الدولــة بعنــوان جبايــة التبــغ بـــ 4923,7م.د
خــال الفــرة  2018 - 2016مقابــل جمهــود مــايل للدولــة يف حــدود  500م.د مت إســنادها
لملؤسســتني يف شــل تســبيقات وقــروض عــى اخلزينــة العامــة لــدمع ســيولهتام الــي
تشــكو نقصــا حــادا نتيجــة اهلوامــش الســلبية عــى مبيعــات الجسائــر األجنبيــة.

عائدات مساهمات الدولة:
ويف املقابــل بلغــت عائــدات الدولــة مــن هــذه املنشــآت مــا قميتــه  263,5م.د ســنة 2018
والــذي ميثــل  % 5,1مــن مجمــوع حتويــات لملنشــآت العموميــة مكــا مت بيانــه يف الفقــرة
الســابقة ،وهــو مــا يبــن االختــال احلاصل بــن « الدفوعــات والعائدات» بني الدولة واملنشــآت
العموميــة والــذي نتــج عنــه اســتزناف حــاد وغــر مســبوق ملــوارد الدولــة ،حيــث أنــه مل يكــن
مــن الهســل التحــم يف هــذا االختــال باعتبــار املقاربــة االقتصاديــة واالجمتاعيــة املتبعــة
مــن طــرف الدولــة عــى مســتوى دمع بعــض املــواد وحتديــد األســعار لبعــض اخلدمــات
واملنتوجــات خصوصــا بقطاعــات النقــل واألدويــة والطاقــة وبعــض املــواد االســهالكية.
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 .2الجزء الثاني:
أ) مشروع إستراتيجية إصالح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية
ّ
تبــى املجلــس الــوزاري املنعقــد بتــارخي  24نومفــر  2015املبــادئ العامــة حلومكــة
املؤسســات واملنشــات العموميــة ،حيــث مت يف الغــرض إعــداد إســراتيجية إصــاح عامــة
وقــع تضميهنــا بوثيقــة خمطــط التمنيــة لســنوات  2020 - 2016وذلــك عــى مســتوى:
 )1احلومكة العامة  )2احلومكة الداخلية  )3املوارد البرشية واحلوار االجمتايع  )4الوضع املايل
وهبــدف تطويــر هــذه اإلســراتيجية ووضــع خطــة معــل ناجعــة هلــا مت عقــد العديــد مــن
الفعاليــات واالجمتاعــات يف الغــرض الــي أفضــت إىل إعداد إســراتيجية إلصالح وحومكة
املنشــات واملؤسســات العموميــة تضمنــت  19هدفــا و 58إجــراءا متــت املصادقــة علهيــا خــال
املجلــس الــوزاري املنعقــد بتــارخي  19جــوان ،2018
وقد مت إصدار النصوص الرتتيبية التالية:
•األمــر احلكــويم عــدد  618لســنة  2018املــؤرخ يف  26جويليــة  2018املتعلــق بإحــداث وحــدة
تــرف حســب األهــداف برائســة احلكومــة لتنفيــذ إســراتيجية إصــاح و حومكــة املنشــآت العموميــة،
•قــرار مــن رئيــس احلكومــة مــؤرخ يف  25فيفــري  2019يتعلــق بتعيــن أعضــاء جلنــة قيــادة
إســراتيجية إصــاح وحومكــة املؤسســات واملنشــآت العموميةوحيــث مت عقــد إجمتاعــن بتــارخي 25
جــوان  2019و 17ســبمترب .)2019

ب) نمودج للتجربة التعاقدية بين الدولة وبعض المنشآت العموم ّية:
عقود براجم

عقود حتسني القدرة عىل األداء

O. Céréales - RNTA – STIR
STB – BNA - BH
حتقيــق األهــداف املرســومة بعقــود الرباجم بنســب حتقيــق األهــداف الفنيــة واخلصوصيــة للــراكت
املعنيــة بنســب تراوحــت بــن  % 50و % 100عملــا
متفاوتــة جتــاوزت يف أغلهبــا .% 100
وأنّ أغلــب املــؤرشات الفنيــة بلغــت معــدل إجنــاز
بنســبة  % 80والــي تعتــر نســب مقبولــة يف أ ّول
ســنة إجنــاز العقــد ،يف حــن أنّ املــؤرشات املاليــة
هلــذه الــراكت هشــدت مىحن ســليب خالل الســنة
املعنيــة مــن إجنــاز العقــد باعتبــار أنّ أســعار البيــع
تعمتــد مبدأ املصادقــة اإلدارية والذي هشد ترفيعات
طفيفــة خــال ســنة  2018مقابــل ارتفــاع تاكليــف
اإلنتــاج بنســب هامــة راجــع باألســاس لتقلبــات
أســعار الــرف ،ســعر الربميــل ،وأســعار املــواد
املــوردة.
األولية ّ
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التقرير حول المنشآت العمومية

تقديم عام
تضطلــع املنشــآت العموميــة بــدور هــام يف التمنيــة االقتصاديــة واالجمتاعيــة ببالدنــا
مــن خــال تزنيــل السياســات العموميــة يف العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة وإعدادهــا
وتنفيذهــا وحتويــل املخططــات التمنويــة هلــذه املؤسســات إىل اســراتيجيات قطاعيــة وذلــك
بفضــل الوســائل املتوفــرة لــدى املؤسســات الكــرى وبفضــل مــا تكتســبه مــن خــرة ومــا
تمتــز بــه مــن انفتــاح عــى املســتوى الــدويل.
ويف هــذا اإلطــار تعتــر بعــض املنشــآت العموميــة رافعــة يصعــب االســتغناء عهنــا يف
ديناميكيــة التحــول االقتصــادي واالجمتــايع ببالدنــا ،عملــا و أن إقــاع بعــض القطاعــات
يبــى رهــن أنشــطة هــذه املنشــآت .مكــا أن بعــض االســراتيجيات القطاعيــة مل تكــن
لتتجســم وتــرى النــور لــوال وجــود هــذه املؤسســات و دورهــا الفعــال قبــل و بعــد الثــورة.
إال أن املنشــآت العمومية مل تتطور وفق منظور اســراتيجي منجسم وحمدد بشــل واحض
عــى املــدى املتوســط والبعيــد ،فالتحــوالت السياســية الــي عرفهتــا البــاد و الســما بعــد
الثــورة و الوضــع االقتصــادي العاملــي الصعــب الــذي مــرت بــه أوروبــا الرشيــك االقتصــادي
الرئيــي لبالدنــا وعــدم االســتقرار يف بعــض البلــدان املجــاورة جعــل االقتصــاد التونــي
ميــر مبرحلــة ركــود عــى امتــداد ســنوات متتاليــة وجعــل هــذه املؤسســات تجســل تراجعــا
حــادا يف النتــاجئ اإلمجاليــة وأصبحــت جــل املنشــآت العموميــة تعــاين مــن وضعيــات
صعبــة.

اإلطار القانوني إلعداد التقرير:
ينــدرج هــذا التقريــر مضــن مقتضيــات الفصــل  46مــن القانــون األســايس لملزيانيــة عــدد
 15لســنة  2019املــؤرخ يف  13فيفــري  2019واملتعلــق بالتقاريــر املرفقــة لقانــون املاليــة
واملتضمنــة لتقريــر حــول املنشــآت العموميــة باعتبارهــا جــزءا ال يتجــزأ منــه ،
و يرجــع ســبب إدراج تقريــر حــول املنشــآت العموميــة مضــن التقاريــر املرفقــة مبــروع
قانــون املاليــة للعديــد مــن االعتبــارات ،أمههــا:
 -تقاطــع كثــر مــن املــؤرشات االقتصاديــة واملاليــة العموميــة للدولة مــع تلك املتعلقة باملنشــآتالعموميــة عــى غــرار االســتمثار و املنــح والدمع العمــويم ومضانات الدولة والتشــغيل.
 -اعتبار كثري من املنشآت العمومية مرفقا معوميا وامتدادا لإلدارة. -الرغبــة يف مزيــد تســليط الضــوء عــى الوضعيــة االقتصاديــة واملاليــة لملنشــآت العموميــةوذلــك يف إطــار الشــفافية والوضــوح وتوفــر املعلومــة.

محتوى التقرير
يتنــاول هــذا التقريــر تخشيصــا للوضعيــة االقتصاديــة واملاليــة والتشــغيلية لملنشــآت
العموميــة خــال الســنوات .2018 - 2017 - 2016
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ويقصد بـ :
 -الوضعيــة االقتصاديــة  :التعريــف بنشــاط خمتلــف املنشــآت والــدور االقتصــادي الــذيتلعبــه عــى املســتوى الوطــي مــع عــرض ألمه مــاحم القطــاع الــذي تنشــط فيــه.
  -الوضعيــة املاليــة :تقيــم للوضعيــة املاليــة لملنشــآت عــن طريقــة حتليــل ألمه املــؤرشاتوالكســور املاليــة املتعلقــة باهليلكــة واملردوديــة .
 -الوضعيــة التشــغيلية  :تقــدمي صــورة عــى القــدرة التشــغيلية لملنشــآت العموميــة مــنحيــث أمهيــة عــدد األعــوان واألعبــاء املتعلقــة هبــم .
اختيار العينة:
العدد

العدد امجليل لملنشآت

110

عدد املنشآت اليت مت عرضها
بالتقرير

31

عدد املنشآت اليت مت
استثناؤها

15

التفصيل

القطاع املايل

طريقة احتساب  87منشأة
أساس العينة
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 3بنوك معومية من مجلة مخسة

 3صناديق اجمتاعية

وشبه القطاع
 2الربيد التونيس  +صندوق القروض
املايل
ومساعدة امجلاعات احمللية
 23منشأة عىل أساس أمهي مؤرشاهتا
بقية القطاعات
بالنسبة لبقية املنشآت (عينة من بني )87
 2بنوك  :البنك التونيس للتضامن وبنك متويل املؤسسات
الصغرى واملتوسطة
 7احداثات جديدة

 4منشآت تأخرت يف إعداد قوامئها املالية
 1اتصاالت تونس

 1متوقفة عن النشاط

 110( =87العدد امجليل لملنشآت)  15 ( -عدد املنشآت اليت مت استثناؤها )  8 ( -القطاع املايل وشبه القطاع املايل)

يبلــغ عــدد املنشــآت العموميــة حاليــا  110منشــأة ومت خــال هــذا التقريــر االعمتــاد عــى
 95منشــأة وذلــك بعــد اســتثناء بنكــن معوميــن مل خيضعــا لعمليــة التدقيــق الشــامل عــى
غــرار البنــوك العموميــة األخــرى و  04منشــآت معوميــة نظــرا للتأخــر احلاصــل يف إعــداد
قوامئهــا املاليــة (ويه الرشكــة اجلديــدة للطباعــة والصحافــة والنــر والتلفــزة التونســية
ورشكــة املــرو اخلفيــف بصفاقــس وديــوان األرسة والعمــران البــري) و 07منشــآت
معوميــة مت احداثهــا مؤخــرا (ويه رشكــة ســوق اإلنتــاج بالوســط للخــر والغــال ورشكــة
البيئــة والغراســة والبســتنة بتطاويــن ورشكــة التــرف يف القطــب الصنــايع والتكنولــويج
بالقرصيــن ورشكــة التــرف يف القطــب الصنــايع والتكنولــويج جبندوبــة ورشكــة التمنيــة
واالســتمثار بتطاويــن ورشكــة خدمــات التمنيــة متعــددة االختصاصــات بقرقنــة ورشكــة
التمنيــة و االســتمثار بقبــي) ومركــز الدراســات والبحــوث اجلويــة باعتبارهــا متوقفــة عــن

التقرير حول المنشآت العمومية

العمــل ورشكــة اتصــاالت تونــس.
وبعــد اختيــار عينــة تتكــون مــن  31منشــأة مت إفــراد  03بنــوك معوميــة والديــوان الوطــي
للربيــد وصنــدوق القــروض ومســاعدة امجلاعــات احملليــة و  03صناديــق اجمتاعيــة جبــزء
خــاص هبــم مضــن هــذا التقريــر نظــرا خلصوصيــة املــؤرشات املاليــة املتعلقــة بأنشــطهتم.
هــذا وقــد مت اختيــار بــايق  23منشــأة مــن مجمــوع  87منشــأة معوميــة تنشــط يف
قطاعــات خمتلفــة وتعتــر األمه مــن حيــث عــدد األعــوان ( % 75,3مــن مجمــوع األعــوان لــدى
 87منشــأة) ،و أعبــاء األعــوان ( % 77,7مــن مجمــوع األعبــاء) وإيــرادات االســتغالل ()% 88,3
ومنــح االســتغالل ( )% 82وأعبــاء االســتغالل (.)) % 88,2
و ینقسم التقرير إىل جزأين إثنني :
  -اجلــزء األول :يعــرض الوضــع احلــايل للعينــة املتكونــة مــن  31منشــأة معوميــة مــعحتليــل معمــق ألمه مؤرشاهتــا املاليــة وبيــان املجهــود املــايل املبــذول مــن قبــل الدولــة
جتاههــا،
  -اجلــزء الثــاين :يســتعرض إســراتيجية إصــاح وحومكــة املنشــآت العموميــة الــذيمت إقــراره مــن قبــل احلكومــة ســنة  2018بالتــوازي مــع عــرض نتــاجئ جتربــة وضعيــة
عــدد مــن املنشــآت العموميــة الــي الزتمــت مبخطــط إصــاح وإعــادة هيلكهتــا يف إطــار
عقــود حتســن األداء لثــاث منشــآت وعقــود بــراجم لثالثــة بنــوك.
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الجزء األول :الوضعية
المالية لـ  31منشأة
عمومية
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التقرير حول المنشآت العمومية

البــاب األول :المنشــآت العموميــة الناشــطة فــي
القطــاع المالــي ومــا شــابهه
تســامه الدولــة يف رأس مــال عــدة مؤسســات ناشــطة يف القطــاع املــايل مــن أمههــا
البنــوك العموميــة الثالثــة الكــرى ويه الرشكــة التونســية للبنــك وبنــك اإلســان والبنــك
الوطــي الفــايح باإلضافــة إىل الديــوان الوطــي للربيــد وصنــدوق القــروض ومســاعدة
امجلاعــات احملليــة.

 - Iالبنوك العمومية:
يــرز اجلــدول التــايل أمه املــؤرشات املتعلقــة بالرشكــة التونســية للبنــك وبنــك اإلســان
والبنــك الوطــي الفــايح.
جدول  :1أمه مؤرشات النشاط واملؤرشات املالية لثالث بنوك معومية:
املوارد
البرشية

2017

2051

141,5

9 050

6114

2018

1855

143,3

10520

7133

6357

2016

2628

162,3

9440

7372

7025

379

2017

2518

179,3

10690

8726

7633

444

199

2018

2413

196,3

11538

9259

7800

553

175

عدد األعوان

أعباء األعوان

2016

2141

114,2

8 279

التعهدات

الوحدة عون

م.د

م.د

املؤرش

م.د

الودائع

مجموع األصول

نسبة املالءة املالية (نسبة دنيا
)% 10
تغطية الديون
املصنفة باملدخرات
نسبة
الديون املصنفة
مؤرش
االستغالل
النتيجة
الصافية
الناجت
البنيك الصايف

بنك
اإلساكن

املؤرشات املالية

م.د

( LCRنسبة دنيا  % 80يف
 2017و  % 90يف )2018
( TIER 1نسبة دنيا )% 7

املنشأة
الرشكة
التونسية
للبنك
البنك
الوطين
الفاليح

الكسور املالية

5557

5443

م.د
309

م.د

40,5

50,1

5963

390

51,7

49,9

24,38

473

80,8

46,4

20,7

75,4

140

51,8

20,41

58,8

11,18

49,7

18,4

57,5

12,4

7,99

48

17,20

59,27

14,68

9,86

%

%

%

%

%

%

28,2

79,5

12,13

8,47

199,3

80,2

11,49

7,74

88,3

10,4

7,5

96,9

7,31

102,02
107,05
181,16

2016

1821

8 240,1 100 ,3

6 272

5 194

256

92

43,2

16

74

10,03

7,05

82,6

2017

1792

124,3

9 988

7735

5942

385

115

42,98

13

80

10,94

7,86

87,35

2018

1753

125,3

11912

9118

6551

456

136

41,47

11,40

77,8

10,50

7,60

101,65

 - 1الشركة التونسية للبنك
الرشكــة التونســية للبنــك يه رشكــة خفيــة االمس بنكيــة تونســية تأسســت يف  18جانــي
 ،1957يبلــغ رأس ماهلــا  776,9م.د .تســامه فيــه الدولــة وبقيــة املســامهني العموميــن
بنســبة .% 83,3
 .1.1أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -جســل عــدد األعــوان ســنة  2018اخنفاضــا بنســبة  % 9,6مقارنــة بســنة  2017وبنســبة % 13,4مقارنــة بســنة  2016ويعــود ذلــك إىل تنفيــذ خمطــط التطهــر االجمتــايع
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املمتثــل يف تــرحي  378عــون 136 :عــون يف مــوىف  2017و  75عــون يف هشــر مــاي
 2018و  75عــون يف هشــر ســبمترب  2018باإلضافــة إىل برجمــة مغــادرة  92عــون يف
هشــر فيفــري .2019
 -بلغــت أعبــاء األعــوان ســنة  2018مــا قميتــه  143,3م.د .مجسلــة بذلــك ارتفاعــا بنســبة % 1,3مقارنــة بســنة  2017وبنســبة  % 25,5مقارنــة بســنة  2016ويعــود ذلــك الحتســاب
منحــة املغــادرة مضــن أعبــاء أعــوان البنــك وإىل الزيــادات القانونيــة يف األجــور.
 .2.1أمه املؤرشات املالية:

 -بلــغ مجمــوع أصــول البنــك خــال ســنة  2018مــا قميتــه  10520م .د مجســا بذلــكتطــورا بنســبة  % 16,2مقارنــة بســنة  2017وبنســبة  % 27مقارنــة بســنة 2016
ويعــود هــذا التطــور باألســاس إىل ارتفــاع قميــة التعهــدات الــي بلغــت ســنة 2018
مــا قميتــه  7133م.د مقابــل  6114م .د ســنة  2017و 5557م.د ســنة .2016
 -هشــدت قميــة الودائــع ســنة  2018تطــورا بنســبة  % 6,6مقارنــة بســنة  2017وبنســبة % 16,8مقارنــة بســنة .2016
 -يف مــويف ســنة  2018بلــغ النــاجت البنــي الصــايف  473,4م د ليجســل بذلــك زيــادةبـــ  83م .د أي بنســبة  % 21,3مقارنــة بســنة  2017ويعــود ذلــك باألســاس إىل تطــور
اهلامــش الصــايف للفوائــد بقميــة  64,3م د.
 -بلغــت النتيجــة الصافيــة ســنة  2018مــا قميتــه  80,5م د مجسلــة تطــورا هامــا بنســبة % 56,3مقارنــة بســنة .2017
 .3.1أمه الكسور املالية:

 -بلــغ مــؤرش االســتغالل ســنة  2018نســبة  % 46,4مجســا تراجعــا مقارنــة بســنة 2017حيــث بلــغ نســبة  % 49,9ويعــود ذلــك الخنفــاض نســق تطــور األعبــاء العمليــة
( )% 15مقارنــة بنســق تطــور النــاجت البنــي الصــايف (.)% 23,7
 -جســل خــال ســنة  2018تراجعــا يف نســبة الديــون املصنفــة حيــث بلغــت % 20,7مقابــل  % 24,4ســنة  2017و % 28,2ســنة  2016ومتثــل ديــون القطــاع الســيايح
اجلــزء األمه مــن الديــون املصنفــة للبنــك.
 -تراجــع مــؤرش املــاءة املاليــة خــال ســنة  2018ليبلــغ نســبة  % 10,4مقابــل % 11,5ســنة  2017و % 12,1ســنة  2016مقرتبــا بذلــك مــن النســبة الدنيــا القانونيــة (،)% 10
مكــا تراجــع مــؤرش ( TIER 1نســبة دنيــا  )% 7ليبلــغ  % 7,5ســنة  2018مقابــل % 7,7
ســنة  2017و  % 8,5ســنة .2016
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 -بلــغ مــؤرش تغطيــة الســيولة قصــر املــدى (  )LCRنســبة  % 96,9يف هشــر ديمســر 2018مقابــل نســبة  % 88,3يف هشــر ديمســر  2017و  % 199,3يف هشــر ديمســر
 2016ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع نســق تطــور األصــول الســائلة عاليــة اجلــودة مقارنــة
بنســق تطــور صــايف التدفقــات النقديــة املدفوعــة.

التقرير حول المنشآت العمومية

 - 2البنك الوطني الفالحي:
تأســس يف  31مــاي
البنــك الوطــي الفــايح هــو رشكــة خفيــة االمس بنكيــة تونســية ّ
 ،1959رأس مالــه  176م.د .يف مــوىف ســنة  2018وتبلــغ مســامهة الدولــة واملســامهني
العموميــن فيــه نســبة .% 50,2
 .1.2أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -جســل عــدد األعــوان ســنة  2018اخنفاضــا بنســبة  % 4,2مقارنــة بســنة  2017وبنســبة % 8,2مقارنــة بســنة  2016ويعــود ذلــك إىل املغــادرات يف إطــار التقاعــد.
 -جسلــت أعبــاء األعــوان ســنة  2018ارتفاعــا بنســبة  % 9,6مقارنــة بســنة  2017وبنســبة % 20,9مقارنــة بســنة  .2016ويعــود ذلــك إىل الزيــادات القانونيــة يف األجــور.
 .2.2أمه املؤرشات املالية:

 -بلــغ مجمــوع أصــول البنــك خــال ســنة  2018مــا قميتــه  11538م.د مجســا بذلــكتطــورا بنســبة  % 7,8مقارنــة بســنة  2017وبنســبة  % 22,2مقارنــة بســنة 2016
ويعــود ذلــك باألســاس إىل ارتفــاع قميــة التعهــدات الــي بلغــت ســنة  2018مــا قميتــه
 9259م.د أي بتطــور بنســبة  % 6,1مقارنــة بســنة  2017وبنســبة  % 25,6مقارنــة
بســنة .2016
 -بلغــت الودائــع ســنة  2018مــا قميتــه  7800م.د مجسلــة بذلــك ارتفــاع بنســبة % 2,2مقارنــة بســنة  2017وبنســبة  % 11مقارنــة بســنة .2016
 -بلــغ النــاجت البنــي الصــايف لســنة  2018مــا قميتــه  553م.د ليجســل زيــادة بـــقمية 109م.د أي بنســبة  % 24,5مقارنــة بســنة  2017ويعــود باألســاس إىل تطــور مجيــع
مكوناتــه وخاصــة اهلامــش الصــايف للفوائــد.
 -رمغ التطــور النــاجت البنــي الصــايف ،فقــد تراجعــت النتيجــة الصافيــة للبنــك خــالســنة  2018بنســبة  % 12,0مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ  175م.د نظــرا لعــدم تجسيلهــا
ملرابيــح اســتثنائية.
 .3.2أمه الكسور املالية:

 -تراجــع مــؤرش االســتغالل ســنة  2018ليبلــغ نســبة  % 48مقارنــة بنســبة % 49,7ســنة  2017ويعــود ذلــك الخنفــاض نســق تطــور األعبــاء العمليــة ( )% 19,8مقارنــة
بنســق تطــور النــاجت البنــي الصــايف (.)% 24,5
 -جســل خــال ســنة  2018تراجعــا يف نســبة الديــون املصنفــة حيث بلغــت  % 17,2مقابل % 18,4ســنة  2017و % 20,4ســنة  2016ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع املســتحقات
املنتجــة وتراجــع املســتحقات غــر املنتجــة.
 -ارتفــع مــؤرش املــاءة املاليــة خــال ســنة  2018ليبلــغ نســبة  % 14,7مقابــل % 12,4ســنة  2017و % 11,2ســنة  2016مبتعــدا بذلــك عــن النســبة الدنيــا القانونيــة .ويعــود
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ذلــك إىل حتســن جــودة التعهــدات إضافــة إىل التطــور اإلجيــايب يف األمــوال الذاتيــة
للبنــك .مكــا ارتفــع مــؤرش  TIER 1ليبلــغ  % 9,9ســنة  2018مقابــل  % 8,0ســنة 2017
و  % 7,3ســنة .2016
 -بلــغ مــؤرش تغطيــة الســيولة القصــر املــدى (  )LCRنســبة  % 181,2يف أواخــر هشــرديمســر  2018مقابــل نســبة  % 107,1يف هشــر ديمســر  2017و % 102,0يف هشــر
ديمســر  2016ويفــر تغــر هــذا املــؤرش الهشــري بتطــور األصــول الســائلة عاليــة
اجلــودة بنســق أرفــع مــن تطــور التدفقــات النقديــة املدفوعــة.
 - 3بنك اإلسكان:
بنــك اإلســان هــو رشكــة خفيــة االمس بنكيــة تونســية تأسســت ســنة  1974يف شــل
صنــدوق وطــي لالدخــار الســكين قبــل أن يتحــول إىل بنــك ســنة  .1989ويبلــغ رأس مــال بنــك
اإلســان  238م.د وتســامه الدولــة وبــايق املســامهني العموميــن فيــه بـــ.% 56,7
 .1.3أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -جســل عــدد األعــوان ســنة  2018اخنفاضــا بنســبة  % 2,2مقارنــة بســنة  2017وبنســبة % 3,7مقارنــة بســنة  2016ويعــود ذلــك إىل تقــدم برنــاجم التــرحي اإلرادي لملوظفــن
حيــث مت تــرحي دفعــة أوىل بعنــوان ســنة  2016هتــم  169موظفــا مكــا أن البنــك بصــدد
اســتمكال إجــراءات تــرحي  40موظــف بعنــوان  2018و 20موظــف بعنــوان .2019
 -جسلــت أعبــاء األعــوان خــال ســنة  2018ارتفاعــا بنســبة  % 0,8مقارنــة بســنة 2017وبنســبة  % 24,9مقارنــة بســنة  2016ويفــر هــذا التطــور باحتســاب منحــة املغــادرة
مضــن أعبــاء أعــوان البنــك والزيــادات القانونيــة يف األجــور.
 .2.3أمه املؤرشات املالية:

 -بلــغ مجمــوع أصــول البنــك ســنة  2018مــا قميتــه  11912م.د مجســا بذلــك تطــورابنســبة  % 19,3مقارنــة بســنة  2017وبنســبة  % 44,6مقارنــة بســنة  2016ويعــود
هــذا التطــور باألســاس إىل ارتفــاع قميــة التعهــدات الــي بلغــت ســنة  2018مــا قميتــه
 9118م.د مجسلــة تطــورا بنســبة  % 17,9مقارنــة بســنة  2017وبنســبة % 45,5
مقارنــة بســنة .2016
 -هشــدت قميــة الودائــع ســنة  2018تطــورا بنســبة  % 10,2مقارنــة بســنة  2017وبنســبة % 26,1مقارنــة بســنة .2016
 -بلــغ النــاجت البنــي الصــايف ســنة  2018مــا قميتــه  456م.د ليجســل زيــادة بـــ 71م.د مقارنــة بســنة  .2017ومشــل هــذا التطــور امللحــوظ مجيــع مك ّونــات النــاجت البنــي
الصــايف وخاصــة اهلامــش الصــايف للفوائــد.
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 -ارتفعــت النتيجــة الصافيــة لســنة  2018بنســبة  % 18,3مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ 136م.د وزع مهنــا  28,5م.د حكصــص أربــاح وبلــغ نصيــب الدولــة وبــايق املســامهني
العموميــن  16م.د.

التقرير حول المنشآت العمومية

 .3.3أمه الكسور املالية:

 -بلــغ مــؤرش االســتغالل ســنة  2018نســبة  % 41,5مجســا تراجعــا مقارنــة بســنة 2017حيــث بلــغ نســبة  % 43,0ويعــود ذلــك الخنفــاض نســق تطــور األعبــاء العمليــة
( )% 14,5مقارنــة بنســق تطــور النــاجت البنــي الصــايف (.)% 18,4
 -جســل خــال ســنة  2018تراجعــا يف نســبة الديــون املصنفــة حيــث بلغــت % 11,4مقابــل  % 13,0ســنة  2017و % 16,0ســنة  2016ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع غــر
متــوازي يف النســق بــن الديــون املصنفــة ومجمــوع التعهــدات (نســبة تطــور الديــون
املصنفــة أقــل مــن نســبة تطــور التعهــدات).
 -تراجــع مــؤرش املــاءة املاليــة خــال ســنة  2018ليبلــغ نســبة  % 10,5مقابــل % 10,9ســنة  2017ليقــرب بذلــك مــن النســبة الدنيــا القانونيــة ويعــود ذلــك باألســاس إىل
تطــور نســق التعهــدات .مكــا تراجــع مــؤرش  TIER 1ليبلــغ  % 7,6ســنة  2018مقابــل
 % 7,86ســنة .2017
 -بلــغ مــؤرش تغطيــة الســيولة القصــر املــدى ( )LCRنســبة  % 101,7يف أواخــر هشــرديمســر  2018مقابــل نســبة  % 87,4يف هشــر ديمســر  2017و  % 82,6يف هشــر
ديمســر  2016ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع نســق تطــور األصــول الســائلة عاليــة اجلــودة
مقارنــة بنســق تطــور صــايف التدفقــات النقديــة املدفوعــة.
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 - IIالمنشآت العمومية األخرى الناشطة في القطاع شبه المالي:
يــرز اجلــدول التــايل أمه املــؤرشات املتعلقــة بنشــاط الديــوان الوطــي للربيــد وصنــدوق
القــروض ومســاعدة امجلاعــات احملليــة.
جــدول  :2أمه مــؤرشات النشــاط واملــؤرشات املاليــة لملنشــآت العموميــة األخــرى الناشــطة يف
القطــاع شــبه املــايل:
املؤرش
املنشأة الوحدة

الديوان
الوطين
للربيد
صندوق
القروض
ومساعدة
امجلاعات
احمللية

املوارد البرشية

املؤرشات املالية

عدد
األعوان

أعباء
األعوان

9759

370,2 353,6 281,7

-16,6

104,7

-7,3

220,6 - 71,0

-15,6

م.د

16,7

64,4

405,0 374,2 304,7

-30,8

108,2

-78,3

194,4

-

40,4

83,9

440,8 406,0 329,2

-34,8

-93,9 - 20,0 108,6

226,7

35

38,1

69,8

2016

170

5,4

30,7

19,3

11,5

62,9

20,7

107,9 308,3 200,8

31,4

145,8

2017

159

5,6

29,9

20,4

9,5

68,2

22,6

59,2

70,4

128

2018

175

6,3

30,6

16,8

13,8

54,9

31,4

157,5 361,8 241,4

45,7

119,2

وقيت
2017
احملمتل
9331
2018
9601

م.د

م.د

م.د

%

م.د.

األموال
الذاتية

مجموع
قمية
منح
االستمثار االستمثارات املديونية

م.د.

2016

عون

م.د

نتيجة
أعباء
إيرادات
األعباء/
االستغالل االستغالل االستغالل اإليرادات

النتيجة
الصافية

م.د.

النتاجئ
املؤجلة

االستمثارات

املديونية
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م.د.

330,4

10

م.د

 - 1الديوان الوطني للبريد
الربيــد التونــي هــو مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة تعتــر منشــأة معوميــة
أحــدث مبقتــى األمــر عــدد  1305لســنة  1998املــؤرخ يف  15جــوان  1998ومت تنقيحــه
باألمــر عــدد  681لســنة  2016املــؤرخ يف  3جــوان  .2016خيضــع نشــاط الربيــد التونــي
إىل جملــة الربيــد احملدثــة بالقانــون عــدد  38لســنة  1998املــؤرخ يف  2جــوان .1998
وينقســم نشــاط الديــوان إىل:
 -األنشــطة الربيديــة :مجتيــع ونقــل وتوزيــع املراســات والطــرود ،مجتيــع ونقــل وتوزيــعبعائــث الربيــد الرسيــع ،تأمــن خدمــات الطباعــة والربيــد الالمــادي ( ،)Editiqueصنــع
الطوابــع الربيديــة.
  -األنشــطة املاليــة :إيــداع وحســب األمــوال :احلســابات الربيديــة اجلاريــة وحســاباتاالدخــار ،حتويــل األمــوال ،توفــر خدمــات رصف العملــة ،توفــر خدمــات الوســاطة يف
جمــال التأمــن.
 .1.1أمه مؤرشات النشاط:
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 -بلــغ عــدد بطاقــات الدفــع للربيــد التونــي  1017,9ألــف بطاقــة خــال ســنة 2017مقابــل  784ألــف بطاقــة ســنة  2016أي بزيــادة  233,9ألــف بطاقــة ويعــود هــذا
االرتفــاع خاصــة إىل اعمتــاد بطاقــات الدينــار اإللكــروين مــن قبــل اكفــة مؤسســات
المتويــل الصغــر وتطويــر خدمــات جديــدة عــر األنرتنــات وعــر اهلاتــف اجلـ ّوال ،ومــن

التقرير حول المنشآت العمومية

احملمتــل أن يبلــغ عــدد بطاقــات الدفــع  1692,2ألــف بطاقــة ســنة  2018أي بزيــادة
بنســبة  % 66,2باملقارنــة مــع ســنة .2017
 -بلــغ عــدد حســابات االدخــار  3755ألــف خــال ســنة  2017مقابــل  3982ألــف حســابســنة  2016أي بنقصــان قــدره  227ألــف حســاب أي مــا يعــادل  ،% 5,7ومــن احملمتــل
أن يبلــغ عــدد حســابات االدخــار  3893ألــف ســنة  2018أي بزيــادة نســبهتا % 3,7
باملقارنــة مــع ســنة .2017
 .2.1أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد أعــوان الديــوان ســنة  2017حــوايل  9601عونــا مجســا بذلــك اخنفاضــاطفيفــا بنســبة  % 1,6مقارنــة بســنة  ،2016ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع عــدد املتقاعديــن
مقارنــة بعــدد املنتدبــن .ومــن احملمتــل أن ينخفــض عــدد األعــوان مــن ســنة  2017إىل
ســنة  2018ليبلــغ  9331عونــا نظــرا الخنفــاض عــدد األعــوان املتعاقديــن واإلحــاالت
عــى التقاعــد.
 -يف املقابــل جسلــت أعبــاء األعــوان لســنة  2017ارتفاعــا هامــا بنســبة  % 8,2مقارنــةبســنة  .2016ومــن احملمتــل أن تهشــد أعبــاء األعــوان ســنة  2018ارتفاعــا بنســبة
 % 8,0مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ  329,2م.د .ويفــر هــذا االرتفــاع اهلــام يف أعبــاء
أعــوان الديــوان خــال الفــرة  2018 - 2016باألســاس بالزيــادات القانونيــة يف األجــور
نتيجــة املفاوضــات االجمتاعيــة والزيــادات يف املنــح اخلصوصيــة والرتقيــات واالحداثات
اجلديــدة باهليــل التنظيمي.
 .3.1أمه املؤرشات املالية:

 -بلغــت نتيجــة االســتغالل ســنة  2017مــا قميتــه  - 30,8م.د مجسلــة بذلــك اخنفاضــابنســبة  % 85,5مقارنــة بســنة  2016يعــود باألســاس إىل ارتفــاع نســق تطــور أعبــاء
االســتغالل مقارنــة مــع نســق تطــور إيــرادات االســتغالل ،ومــن احملمتــل أن تبلــغ نتيجــة
االســتغالل  - 34,8م.د ســنة  2018أي باخنفــاض بنســبة  % 13,0مقارنــة بســنة .2017
 -جسلــت إيــرادات االســتغالل خــال ســنة  2017تطــورا بنســبة  % 6,0مقارنــة بســنة 2016حيــث بلغــت  374,2م.د .ويعــود ذلــك باألســاس إىل ارتفــاع أســعار أمه
املنتجــات واخلدمــات الربيديــة باإلضافــة لتطــور عــدد بطاقــات الدفــع للربيــد التونــي.
ومــن املنتظــر أن تتطــور إيــرادات االســتغالل ســنة  2018بنســبة  % 8,5مقارنــة بســنة
 2017لتبلــغ 406م.د.
 -بلــغ مجمــوع أعبــاء االســتغالل ســنة  2017مــا قميتــه  405م.د مجسلــة بذلــك ارتفاعــابنســبة  % 9,4مقارنــة بســنة  2016ومــن املنتظــر أن تبلــغ أعبــاء االســتغالل خــال
ســنة  2018مــا قميتــه  440,8م.د.
 -بلغــت النتيجــة الصافيــة خــال ســنة  2017مــا قميتــه  - 15,6م.د مجسلــة بذلك اخنفاضابنســبة  % 113,7مقارنــة بســنة  2016ومــن احملمتــل أن تكــون النتيجــة الصافيــة
ســنة  2018يف حــدود  -20م.د.
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 .4.1االستمثارات:

هشــدت الدفوعــات املاليــة املتعلقــة باســتمثارات الديــوان تطــورا إجيابيــا حيــث بلغــت قميهتا
ســنة  2016مبلــغ  16,7م.د ومــن املنتظــر أن تبلــغ ســنة  2017مــا قميتــه  40,4م.د وســنة
 2018مــا قميتــه  38,1م.د مــع العــم وأن متويــل االســتمثارات يــم عــن طريــق صنــدوق
تمنيــة املواصــات وتكنولوجيــات املعلومــات.
 .5.1املديونية:

بلغــت ديــون الديــوان ســنة  2016مــا قميتــه  64,4م.د مــن أمههــا الديــون جتــاه الصناديــق
االجمتاعيــة العموميــة الــي متثــل نســبة  % 33,8مــن مجمــوع ديوهنا ومــن املتوقــع أن تبلــغ
ســنة  2017مــا قميتــه 83,9م.د وســنة  2018مــا قميتــه 69,8م.د.
 - 2صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية:
صنــدوق القــروض ومســاعدة امجلاعــات احملليــة هــو مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة
إداريــة تعتــر منشــأة معوميــة أحدثــت مبقتــى القانون عــدد  37املــؤرخ يف  14ماي ،1975
وينشــط الصنــدوق يف قطــاع التمنيــة احملليــة مــن خــال متويــل املخططــات االســتمثارية
للجامعــات احملليــة عــن طريــق إســناد القــروض والتــرف يف املســاعدات يف إطــار تنفيــذ
برنــاجم التمنيــة احلرضيــة واحلومكــة احملليــة.
 .1.2أمه مؤرشات النشاط:

 -بلــغ عــدد املشــاريع الــي حتصلــت عــى املوافقــات املبدئيــة  401خــال ســنة 2017مقابــل  389خــال  2016أي بزيــادة  12مــروع ،ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع عــدد
املشــاريع الــي حتصلــت عــى املوافقــات املبدئيــة يف شــل قــرض ومســاعدات موظفــة،
وهــو مــا يفــر ارتفــاع قميــة هــذه املوافقــات مــن  103,3م.د خــال ســنة  2016إىل
 120,5م.د ســنة  .2017وقــد جسلــت هــذه املوافقــات خــال ســنة  2018ارتفاعــا قــدره
 % 7,1باملقارنــة مــع ســنة  2017لتبلــغ  129م.د.
 -بلــغ عــدد املشــاريع الــي حتصلــت عــى املصادقــات الهنائيــة  460خــال ســنة 2017مقابــل  273خــال  2016أي بزيــادة  187مــروع ،ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع عــدد
املشــاريع الــي حتصلــت عــى املصادقــة الهنائيــة يف شــل قــرض ومســاعدات موظفة،
وهــو مــا يفــر ارتفــاع قميــة هــذه املصادقــات مــن  32,5م.د خــال ســنة  2016إىل
 141,1م.د ســنة  .2017وقــد جسلــت هــذه املصادقــات خــال ســنة  2018ارتفاعــا قــدره
 % 5,0باملقارنــة مــع ســنة  2017لتبلــغ  134م.د.
 .2.2أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:
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 -بلــغ عــدد األعــوان  159عــون ســنة  2017مجســا بذلــك اخنفاضــا بنســبة % 6,5مقارنــة بســنة  2016ويعــود ذلــك إىل إهنــاء عقــود األعــوان املتعاقديــن واإلحــاالت
عــى التقاعــد .ومــن احملمتــل أن يرتفــع خــال ســنة  2018ليبلــغ  175عونــا نتيجــة
اجنــاز بــراجم االنتدابــات الســابقة.

التقرير حول المنشآت العمومية

 -رمغ اخنفــاض عــدد األعــوان فــإن أعبــاء األعــوان جسلــت خــال ســنة  2017ارتفاعــابنســبة  % 3,7مقارنــة بســنة  2016حيــث بلغــت قميهتــا  5,6م.د وذلــك نتيجــة الزيــادات
يف األجــور والرتقيــات ومــن احملمتــل أن تهشــد أعبــاء األعــوان ســنة  2018ارتفاعــا
بنســبة  % 12,5مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ  6,3م.د وذلــك نتيجــة االنتدابــات املربجمــة
والزيــادات يف األجــور والرتقيــات.
 .3.2أمه املؤرشات املالية:

 -اخنفضــت إيــرادات االســتغالل خــال الفــرة  2017 - 2016بنســبة  % 2,6لمتــرمــن  30,7م.د ســنة  2016اىل  29,9م.د ســنة  2017وذلــك بســبب الرتاجــع الطفيــف
يف فوائــد القــروض املســندة للجامعــات احملليــة ،ومــن احملمتــل أن تهشــد إيــرادات
االســتغالل ســنة  2018ارتفاعــا بنســبة  % 2,3مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ قميهتــا  30,6م.د.
 -مــن ناحيــة أخــرى ارتفعــت أعبــاء االســتغالل لســنة  2017بنســبة  % 5,7مقارنــة بســنة 2016حيــث بلغــت  20,4م.د ويعــود ذلــك باألســاس إىل ارتفــاع خمصصــات املدخــرات
عــى القــروض املســندة للجامعــات احملليــة .ومــن احملمتــل أن تجسل أعباء االســتغالل
خــال ســنة  2018تراجعــا بنســبة  % 17,6لتبلــغ  16,8م.د نتيجــة الرتاجــع املرتقــب
ملخصصــات املدخــرات عــى القــروض املســندة للجامعــات احملليــة.
 -بلغــت نتيجــة االســتغالل ســنة  2017مــا قميتــه  9,5م.د مجسلــة بذلــك اخنفاضــا بنســبة % 17,4مقارنــة بســنة  2016ومــن احملمتــل أن تبلــغ نتيجــة االســتغالل ســنة 2018
مــا قميتــه  13,8م.د مجسلــة بذلــك تطــورا إجيابيــا بنســبة .% 45,3
 -جسلــت النتيجــة الصافيــة لســنة  2017ارتفاعــا بنســبة  % 9,2مقارنــة بســنة 2016لتبلــغ 22,6م.د ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع فوائــد التوظيــف خــال ســنة  2017واملســامهة
الظرفيــة االســتثنائية لفائــدة الدولــة خــال ســنة  ،2016ومــن احملمتــل أن تبلــغ النتيجــة
الصافيــة لســنة  2018مــا قميتــه  31,4م.د أي بزيــادة مرتقبــة قدرهــا  8,8م.د وبنســبة
.% 38,9
 .4.2االستمثارات:

عرفــت الدفوعــات املاليــة املتعلقــة باالســتمثار خــال ســنة  2017تطــور هامــا بنســبة
 % 124,2مقارنــة بســنة  2016حيــث بلغــت قميهتــا  70,4م.د وذلــك نظــرا لملســامهة
يف قــرض رقــاع خزينــة قابلــة للتنظــر بقميــة  30م.د .إال أن جحــم املســامهات ســيهشد
تراجعــا إىل مســتواه العــادي خــال ســنة  2018واملقــدرة  45,7م د.
 .5.2املديونية:

بلغــت ديــون الصنــدوق خــال ســنة  2017مــا قميتــه  128م.د مقابــل  145,8م.د خــال ســنة
 2016مجسلــة بذلــك اخنفاضــا بنســبة  .% 12,2ومــن املنتظــر أن تبلــغ الديــون خــال ســنة
 2018مــا قميتــه  119,2م.د أي برتاجــع بنســبة  % 6,9مقارنــة بســنة  .2017ويعــود ذلــك
إىل اخنفــاض قميــة القــروض املتحصــل علهيــا مقارنــة بالدفوعــات املتعلقــة بتســديد القــروض
املتحصــل علهيــا ســابقا.
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الباب الثاني :الصناديق االجتماعية
تــرف وزارة الشــؤون االجمتاعيــة عــى ثالثــة صناديــق اجمتاعية ويه الصنــدوق الوطين
للضــان االجمتــايع والصنــدوق الوطــي للتقاعــد واحليطــة االجمتاعيــة والصنــدوق الوطــي
للتأمــن عــى املرض.
وسيتطرق هذا الباب إىل الوضعية املالية والتشغيلية للثالثة صناديق االجمتاعية.
جدول  :3جدول أمه مؤرشات النشاط واملؤرشات املالية للصناديق االجمتاعية:
مؤرشات النشاط
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عدد املؤجرين املنخرطني
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 - Iالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
الصنــدوق الوطــي للضــان االجمتــايع ،مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة
تعتــر منشــأة معوميــة ،مت إحداثــه مبقتــى القانــون عــدد  30لســنة  1960املــؤرخ يف14
ديمســر  ،1960وتمتثــل مهــام الصنــدوق الوطــي للضــان االجمتــايع أساســا يف:
 -استخالص املسامهات املتعلقة بأنمظة الضامن االجمتايع يف القطاع اخلاص، -إسداء املنافع االجمتاعية اكجلرايات واملنح.24

التقرير حول المنشآت العمومية

 - 1أهم مؤشرات النشاط:
جســل الصنــدوق خــال ســنة  2017ارتفاعــا لعــدد املؤجريــن املنخرطــن يف الصنــدوق
وجســل عــدد النشــيطني األجــراء
بنســبة  % 5,8مقارنــة بســنة  2016ليبلــغ  165ألــف مؤجــر،
ّ
املنخرطــن زيــادة بنســبة  % 2,9ليبلــغ  2345ألــف مــن بيهنــم  1229ألــف أجــر يف القطــاع
غــر الفــايح ،وهشــد عــدد املنتفعــن جبرايــة شــيخوخة والعجــز والباقــن عــى قيــد احليــاة
ارتفاعــا بنســبة  % 7,8ليبلــغ  763ألــف.
 - 2أهم المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية:
 -يقــدر عــدد أعــوان الصنــدوق مــوىف ســنة  2017بــــ  5198عونــا مجســا بذلــك اخنفاضــا طفيفــابـــ  6أعــوان مقارنــة بســنة  2016ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع عــدد املتقاعديــن مقارنــة باملنتدبــن،
و مــن احملمتــل أن يســتقر عــدد األعــوان يف مــوىف  2018يف حــدود  5673عونــا أي بزيــادة
تقــدر بنســبة  % 9,1أي  475عونــا مقارنــة بســنة  2017وذلــك نتيجــة إجنــاز برنــاجم االنتدابــات.
 -جسلــت أعبــاء األعــوان ســنة  2017مقارنــة بســنة  2016ارتفاعــا بنســبة  % 11,5أي بـــ 13,7م.دحيــث مــر مــن  119,6م.د ســنة  2016إىل  133,3م.د ســنة  2017نتيجــة الزيــادات يف األجــور
واملنــح اخلصوصيــة واللكفــة الناجتــة عــن الرتقيــات والتمسيــات ,ومــن احملمتــل أن تهشــد أعبــاء
األعــوان ســنة  2018زيــادة بــــ  10م.د مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ  143,3م.د أي بنســبة .% 7,5
 - 3أهم المؤشرات المالية:
 -بلــغ جحــم إيــرادات االســتغالل الفنيــة ســنة  2017مــا قميتــه  2794م.د مقابــل  2520م.د ســنة 2016أي بزيــادة قدرهــا  274م.د أي بنســبة  ،% 10,9ويعــود هــذا االرتفــاع أساســا إىل تطــور
عــدد النشــطني األجــراء املنخرطــن بنســبة  % 2,9ليبلــغ  2345ألــف منخــرط ،و مــن احملمتــل
أن تبلــغ إيــرادات االســتغالل الفنيــة مــوىف ســنة  2018مــا قــدره  3115م.د أي بارتفــاع قــدره
 321م.د وبنســبة .% 11,5
 -بلــغ جحــم أعبــاء االســتغالل الفنيــة لســنة  2017مــا قميتــه  3088م.د مقابــل  2789م.د ســنة 2016مجســا بذلــك تطــورا بـــ  299م.د أي بنســبة  % 10,7يعــود أساســا إىل الرتفيــع يف
اجلرايــات نتيجــة الزيــادة يف األجــر األدىن املهــي املضمــون وارتفــاع عــدد املنتفعــن جبرايــات
الشــيخوخة والعجــز والباقــن عــى قيــد احليــاة بنســبة  % 7,8ليبلــغ  763ألــف منتفــع ,ومــن
احملمتــل أن تبلــغ األعبــاء الفنيــة مــوىف ســنة  2018مــا قــدره  3448م.د أي بارتفــاع بنســبة
 % 11,7وبقميــة  360م.د.
 -بلغــت نتيجــة االســتغالل ســنة  2017مــا قميتــه  - 527م.د مقابــل  - 477م.د ســنة  2016أيباخنفــاض قــدره  50م.د بنســبة  % 10,5يعــود أساســا إىل تدهــور النتيجــة الفنيــة ،ومــن
احملمتــل أن تبلــغ ســنة  2018حــوايل  - 553م.د أي باخنفــاض قــدره  26م.د وبنســبة . % 4,9
 -بلغــت النتيجــة الصافيــة ســنة  2017مــا قميتــه  - 525م.د مقابــل  - 475م.د ســنة  2016أياملجســل عــى مســتوى
باخنفــاض قــدره  50م.د بنســبة  % 10,5يفــر أساســا بتطــور العجــز
ّ
النتيجــة الفنيــة اخلــام ،ومــن احملمتــل أن تبلــغ النتيجــة الصافيــة  - 550م.د مــوىف ســنة 2018
أي باخنفــاض قــدره  25م .د وبنســبة .% 4,8
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 - 4االستثمارات:
بلغــت االســتمثارات املنجــزة  8,9م.د ســنة  2017مجسلــة بذلــك تراجعــا قــدره  3,4م د أي بنســبة
 % 27,6مقارنــة بإجنــازات ســنة  ,2016ومــن احملمتــل أن تبلــغ مزيانيــة االســتمثار لســنة  2018مــا
قميتــه  15,7م.د بزيــادة تقــدر بـــــ  6,8م.د أي بنســبة  % 76,4ســتخصص باألســاس القتنــاء وهتيئــة
بنــاءات وجتهــزات إداريــة ومكتبيــة.
 - 5المديونية:
تتعلــق مديونيــة الصنــدوق أساســا بعــدم قدرتــه ،بدايــة مــن ســنة  ،2016عــى حتويــل اكمــل
االشــرااكت املســتخلصة لفائــدة الصنــدوق الوطــي للتأمــن عــى املــرض وذلــك قصــد توفــر الســيولة
الرضوريــة خلــاص جرايــات املتقاعديــن ،حيــث بلــغ جحــم املديونيــة جتــاه الصنــدوق الوطــي للتأمــن
مجســا بذلــك ارتفاعــا بقميــة  748م د مقارنــة بســنة  2016أي
عــى املــرض  1247م.د ســنة 2017
ّ
بنســبة  ،% 149,9ومــن احملمتــل أن ترتفــع مســتحقات الصنــدوق الوطــي للتأمــن عــى املــرض ســنة
 2018إىل مــا قميتــه  1712م.د أي بزيــادة قدرهــا  465م.د وبنســبة  % 37,3مقارنــة بســنة .2017

 - IIالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية
الصنــدوق الوطــي للتقاعــد واحليطــة االجمتاعيــة مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة تعتــر
منشــأة معوميــة أحدثــت منــذ ســنة  1976لتحــل حمــل الصنــدوق القــويم للتقاعــد وصنــدوق احليطــة
االجمتاعيــة احملدثــن ســنة  ،1959ويف مــاي  1998أدجم معــه صنــدوق التقاعــد ملســتخديم املصــاحل
العموميــة لقطاعــات الكهربــاء والغــاز والنقــل.
تمتثل املهام األساسية للصندوق يف :

 -متابعة احلياة املهنية وتسوية املسار املهين.- -الترصف يف جرايات التقاعد وتوابعها.

 -التــرف يف أنمظــة اجلرايــات احملدثــة لفائــدة بعــض األصنــاف غــر منخرطــة بالصنــدوقوممولــة مــن قبــل مزيانيــة الدولــة.
 - 1أهم مؤشرات النشاط:
 -بلــغ عــدد املبارشيــن املنخرطــن بالصنــدوق مــع هنايــة ســنة  2017مــا قــدره  782ألــف منخــرطمقابــل  780ألــف منخــرط ســنة  2016أي بزيــادة بنســبة  ،% 0,3ومــن املتوقــع أن يبلــغ مــوىف
 2018مــا قــدره  779ألــف منخــرط أي باخنفــاض بنســبة  % 0,4مقارنــة بســنة .2017
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  -وجســل العــدد امجلــي لملنتفعــن جبرايــة  359ألــف منتفــع ســنة  2017مقابــل  343ألــف ســنة 2016أي بزيــادة قدرهــا  16ألــف منتفــع وبنســبة  ،% 4,7ومــن املتوقــع أن يبلــغ ســنة 2018
مــا قــدره  382ألــف منتفعــا أي بارتفــاع قــدره  23ألــف منتفــع جديــد وبنســبة  % 6,4مقارنــة
بســنة  ،2017ويعــود هــذا االرتفــاع خــال الفــرة  2018 - 2016إىل عوامــل هيلكيــة متصلــة
بتغيــر الرتكيبــة العمريــة لملنخرطــن واجتاههــا حنــو الهتــرم (وصــول رشاحئ كبــرة إىل ســن
التقاعــد) ،وإىل حتســن مؤمــل احليــاة حبيــث أصبحــت مــدة االنتفــاع جبرايــة أطــول ممــا اكنــت
هيلع ســابقا.

التقرير حول المنشآت العمومية

 - 2أهم المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية:
 -يقــدر عــدد أعــوان الصنــدوق مــوىف ســنة  2017بــــ  1512عونــا مجســا بذلــك اخنفاضــا طفيفــابنســبة  % 1باملقارنــة مــع ســنة  2016ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع عــدد املتقاعديــن مقارنــة
باملنتدبــن اجلــدد .و مــن املتوقــع أن يســتقر عــدد األعــوان يف مــوىف ســنة  2018يف حــدود
 1459عونــا أي بنقــص يقــدر بــــ  53عونــا مقارنــة بســنة  2017أي بنســبة  % 3,5وذلــك نتيجــة
تواصــل ارتفــاع عــدد املتقاعديــن وتأخــر إجنــاز برنــاجم االنتدابــات.
 -جسلــت أعبــاء األعــوان ســنة  2017مقارنــة بســنة  2016ارتفاعــا مبــا قــدره  4,7م.د لتبلــغ 52,9م.د أي بنســبة  ،% 9,8ويعــود ذلــك إىل الزيــادات يف األجــور واملنــح اخلصوصيــة واللكفــة
الناجتــة عــن الرتقيــات والتمسيــات ,ومــن احملمتــل أن تهشــد أعبــاء األعــوان ســنة  2018مقارنــة
بســنة  2017اخنفاضــا طفيفــا بقميــة  1,9م.د أي بنســبة  % 3,6لتبلــغ  51م.د .
 - 3أهم المؤشرات المالية:
 -بلــغ جحــم إيــرادات االســتغالل الفنيــة ســنة  2017مــا قميتــه  3629م.د مقابــل  3522م.د ســنة 2016أي بتطــور قــدره  107م.د أي بنســبة  % 3ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع عــدد املبارشيــن
املنخرطــن بالصنــدوق ســنة  ،2017ومــن احملمتــل أن تبلــغ إيــرادات االســتغالل الفنيــة ســنة
 2018مــا قميتــه  3772م.د أي بتطــور بقميــة  143م د وبنســبة  % 3,9مقارنــة بســنة .2017
  -بلــغ جحــم أعبــاء االســتغالل الفنيــة ســنة  2017مــا قميتــه  4380م.د مقابــل  3744م.د ســنة 2016مجســا بذلــك تطــورا بقميــة  636م.د بنســبة  % 17يرجــع باألســاس إىل تطــور عــدد
املنتفعــن جبرايــة الــذي بلــغ  359ألــف منتفــع ســنة  2017مقابــل  343ألــف منتفــع خــال ســنة
 ،2016و مــن احملمتــل أن تبلــغ أعبــاء االســتغالل الفنيــة مــوىف ســنة  2018مــا قــدره  4738م.د
بارتفــاع قــدره  358م.د وبنســبة  % 8,2مقارنــة بســنة .2017
 -بلغــت نتيجــة االســتغالل ســنة  2017مــا قميتــه  - 811م د مقابــل  - 275,9م د ســنة 2016مجسلــة بذلــك اخنفاضــا قميتــه  535,1م.د أي بنســبة  % 193,9يعــود أساســا إىل ارتفــاع
األعبــاء الفنيــة بنســق يتجــاوز بكثــر تطــور اإليــرادات الفنيــة ،ومــن احملمتــل أن تتعمــق نتيجــة
االســتغالل الســلبية لتبلــغ ســنة  2018حــوايل  - 973,5م.د بتقلــص قــدره  162,5م.د أي
بنســبة .% 20
 -بلغــت النتيجــة الصافيــة ســنة  2017مــا قميتــه  - 182,8م.د مقابــل  37,5م.د ســنة  2016باخنفاضقــدره  220,3م.د وذلــك رمغ متتــع الصنــدوق مبنحــة الدولــة يف شــل دمع مــايل مبــارش خــال
ســنة  2017بقميــة  500م.د و بـــــ  300م.د ســنة  ،2016ومــن احملمتــل أن تبلــغ النتيجــة الصافيــة
 - 770,2م.د ســنة  2018أي باخنفــاض مهــم قــدره  587,4م.د وبنســبة  % 321وذلــك بالــرمغ
مــن حتصــل الصنــدوق عــى  200م.د خــال ســنة  2018بعنــوان منابــه مــن املســامهة االجمتاعيــة
التضامنيــة احملدثــة مبقتــى الفصــل  53مــن قانــون املاليــة لســنة .2018
 - 4االستثمارات :
بلغــت قميــة االســتمثارات خــال ســنة  2017مــا قميتــه  26,9م.د مجسلــة ارتفــاع طفيــف بــــ 1,1م.د
أي بنســبة  % 4,3مقارنــة بســنة  ,2016وتتكــون أساســا مــن االســتمثارات املاليــة الــي بلغــت نســبهتا
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 % 95مــن االســتمثارات امجلليــة ،والــي تمتثــل يف القــروض الخشصيــة املمنوحــة لملنخرطــن ،حيــث
توجــه الصنــدوق حنــو االســتمثار عــى املــدى القصــر نظــرا حملدوديــة الســيولة املتوفــرة وملردوديهتــا
اآلنيــة باعتبــار اســرجاعها يف غضــون الســنة ومــن املتوقــع ســنة  2018أن تســتقر قميــة االســتمثارات
يف حــدود  27م.د.
 - 5المديونية :
خــال ســنة  2017بلــغ مجمــوع ديــون الصنــدوق الوطــي للتقاعــد واحليطــة االجمتاعيــة 2190,1
م.د مقابــل  1947,7م.د ســنة  2016أي بارتفــاع قــدره  242,4م.د وبنســبة  % 12,4ويعــود ذلــك
إىل تدهــور الوضعيــة املاليــة للصنــدوق منــذ ســنة  2012أدت إىل عــدم قدرتــه عــى تســديد ديونــه
جتــاه الصنــدوق الوطــي للتأمــن عــى املــرض والــي بلغــت ســنة  2017مــا قــدره  1872م.د أي
بنســبة  % 85,4مــن مجمــوع الديــون لنفــس الســنة ومــن احملمتــل أن تبلــغ الديــون امجلليــة ســنة
 2018مــا قميتــه  2879,1م.د أي بزيــادة قدرهــا  689م.د وبنســبة  % 31,5مقارنــة بســنة .2017

 - IIIالصندوق الوطني للتأمين على المرض
الصنــدوق الوطــي للتأمــن عــى املــرض هــو مؤسســة معومية ال تكتــي صبغة إدارية تعترب منشــأة
معوميــة أحــدث مبقتــى القانــون عــدد  71لســنة  ،2004وتمتثــل مهــام الصنــدوق يف إدارة األنمظــة
التاليــة :النظــام القاعــدي للتأمــن عــى املــرض ،نظــام تمكيــي بصفــة اســتثنائية وعنــد االقتضــاء،
األنمظــة القانونيــة جلــر األرضار الناجتــة عــن حــوادث الشــغل واألمــراض املهنيــة يف القطاعــن
العمــويم واخلــاص وإســناد منــح املــرض والوضــع الــي ختوهلــا أنمظــة الضــان االجمتــايع.
 - 1أهم مؤشرات النشاط:
 -بلــغ عــدد املضمونــن االجمتاعيــن مــع هنايــة ســنة  2017مــا قــدره  3613ألــف مقابــل 3583ألــف ســنة  2016بزيــادة بـــــ 30ألــف مضمــون اجمتــايع جديــد بنســبة  ,% 0.8ومــن املتوقــع
أن يبلــغ مــوىف  2018مــا قــدره  3713ألــف مضمــون اجمتــايع بارتفــاع قــدره  100ألــف
وبنســبة  % 2,8مقارنــة بســنة  ،2017مــع تجسيــل ارتفــاع ملحــوظ يف نســبة تطــور املضمونــن
املجسلــن يف املنظومــة العالجيــة العموميــة ابتــداء مــن ســنة  2017مقابــل اخنفــاض يف نســبة
تطــور املضمونــن املجسلــن يف املنظومــة اخلاصــة خــال نفــس الفــرة.
 -و يهشــد العــدد امجلــي لملنتفعــن ارتفاعــا ،حيــث بلــغ ســنة  2017حــوايل  8144ألــف منتفــعمقابــل  7959ألــف منتفــع ســنة  2016أي بزيــادة قدرهــا  185ألــف منتفــع وبنســبة  ,% 2,3ومــن
املتوقــع أن يبلــغ ســنة  2018مــا قــدره  8064ألــف منتفــع أي باخنفــاض بـــ 80ألــف منتفع وبنســبة
 % 0,8مقارنــة بســنة .2017
 - 2أهم المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية:
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 -يقــدر عــدد أعــوان الصنــدوق مــوىف ســنة  2017بــــ  2933عونــا مجســا بذلــك ارتفاعــا طفيفــابنســبة  % 0,4باملقارنــة مــع ســنة  2016ويعــود ذلــك إىل اســتمكال اجنــاز برنــاجم انتــداب
ســابق ،و مــن املتوقــع أن يســتقر عــدد األعــوان يف مــوىف  2018يف حــدود  2876عونــا أي
بنقــص يقــدر بــــ  57عــون ونســبة  % 1,9مقارنــة بســنة  2017وذلــك نتيجــة تواصــل ارتفــاع عــدد
املتقاعديــن وتأخــر إجنــاز برنــاجم االنتدابــات.

التقرير حول المنشآت العمومية

 -جسلــت أعبــاء األعــوان ســنة  2017مقارنــة بســنة  2016ارتفاعــا بنســبة  % 8,7أي مــاقميتــه  8,2م.د حيــث مــر مــن  94,5م.د ســنة  2016إىل 102,7م.د ســنة  2017نتيجــة
الزيــادات يف األجــور واملنــح اخلصوصيــة واللكفــة الناجتــة عــن الرتقيــات والتمسيــات ,ومــن
احملمتــل أن تهشــد أعبــاء األعــوان ســنة  2018ارتفاعــا بنســبة  % 0,4مقارنــة بســنة
 2017لتبلــغ  103,1م.د وذلــك رمغ اخنفــاض عــدد األعــوان.
 - 3أهم المؤشرات المالية:
 -بلــغ مجمــوع إيــرادات االســتغالل الفن ّيــة ســنة  2017مــا قميتــه  2835م.د مقابــل  2615م.د خــالســنة  2016أي بزيــادة قدرهــا  220م.د وبنســبة قدرهــا  % 8,4وترجــع هــذه الزيــادة خاصــة
إىل تطــور عــدد املضمونــن االجمتاعيــن الــذي بلــغ ســنة  2017حــوايل  3,6مليــون مضمــون
اجمتــايع مقابــل  3,5مليــون ســنة  ،2016ومــن املتوقــع أن تبلــغ اإليــرادات الفنيــة ســنة  2018مــا
قميتــه  3027م.د أي بارتفــاع قــدره 192م.د وبنســبة قميهتــا  % 6,8مقارنــة بســنة .2017
  -بلــغ مجمــوع أعبــاء االســتغالل الفنيــة خــال ســنة  2017مــا قميتــه  2191م.د مقابــل 2074م.د ســنة  2016أي بزيــادة قدرهــا  117م.د وبنســبة قدرهــا  % 5,6و يعــود
هــذا االرتفــاع أساســا إىل ارتفــاع مصاريــف األدويــة اخلصوصيــة و املصاريــف املتعلقــة
باألمــراض املزمنــة ,ومــن املتوقــع أن يبلــغ مجمــوع األعبــاء الفنيــة لســنة  2018مــا قميتــه
 2244م.د أي بزيــادة قدرهــا  53م.د وبنســبة قدرهــا  % 2,4مقارنــة بســنة .2017
 -بلغــت النتيجــة الصافيــة ســنة  2017مــا قميتــه  393,9م.د مقابــل  324,4م.د ســنة  2016أيبزيــادة قدرهــا  69,5م.د وبنســبة  % 21,4يفــر أساســا بتطــور النتيجــة الفنيــة اخلــام ،ومــن
املتوقــع أن تبلــغ النتيجــة الصافيــة  547,4م.د مــوىف ســنة  2018أي بارتفــاع قميتــه  153,5م.د
بنســبة  % 39مقارنــة بســنة .2017
 - 4االستثمارات:
مجســا اخنفــاض قــدره  8,9م د أي
بلــغ جحــم االســتمثارات ســنة  2017مــا يقــارب 13,6م.د
ّ
بنســبة  % 39,6نتيجــة تأخــر اجنــاز مجلــة مــن املشــاريع اجلديــدة ،فميــا ســتبلغ قميــة االســتمثارات
خــال ســنة  2018مــا قميتــه  28,8م.د أي بزيــادة هامــة تتجــاوز  % 100مقارنــة بســنة  2017باعتبــار
برجمــة اجنــاز منظومــة التبــادل االلكــروين لملعلومــات يف إطــار رمقنــة خدمــات الصنــدوق الوطــي
للتأمــن عــى املــرض.
 - 5المديونية :
تتكــون ديــون الصنــدوق أساســا مــن ديــون جاريــة قصــرة املــدى بلغــت قميهتــا  2043م.د ســنة
 2017مجسلــة بذلــك ارتفاعــا بقميــة  842م.د أي بنســبة  % 70مقارنــة بســنة  ,2016وتتكــون
باألســاس مــن ديــون جتــاه القطــاع الصحي العمــويم ( 952م.د) وجتــاه القطــاع الصحي اخلــاص
( 665م.د) ،ومــن املتوقــع أن تجســل الديــون اجلاريــة خــال ســنة  2018اخنفاضــا بنســبة % 2,7
مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ  1987م.د عملــا بــأن خصــوم الصنــدوق ال حتتــوي عــى قــروض بنكيــة أو
ديــون طويلــة ومتوســطة املــدى.
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الباب الثالث :الوضعية المالية لـ  23منشأة عمومية:
جدول  :4قامئة الـ  23منشأة معومية املختارة وفق عدد من املؤرشات:
املنشأة

الواكلة الوطنية للتبغ والوقيد
مصنع التبغ بالقريوان
رشكة اخلطوط التونسية
ديوان الطريان املدين واملطارات
الرشكة التونسية لملالحة
ديوان البحرية التجارية واملوانئ
رشكة نقل تونس
الرشكة الوطنية للسكك احلديدية التونسية
الرشكة التونسية للكهرباء والغاز
الرشكة الوطنية لتوزيع البرتول
املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية
الرشكة التونسية لصناعات التكرير
رشكة فسفاط قفصة
املجمع الكمييايئ التونيس
الرشكة التونسية لصناعة احلديد «الفوالذ»
الرشكة الوطنية لعجني احللفاء والورق
ديوان احلبوب
ديوان األرايض الدولية
الديوان الوطين للزيت
الرشكة الوطنية إلستغالل وتوزيع املياه
الصيدلية املركزية التونسية
رشكة تونس للطرقات السيارة
الديوان الوطين للتطهري

سلطة اإلرشاف

قطاع
النشاط

وزارة املالية

التبغ
النقل اجلوي

وزارة النقل

النقل البحري
النقل الربي
الطاقة

وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى
واملتوسطة

املنامج
الصناعة

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد
البحري
وزارة الصحة
وزارة التجهزي واإلساكن والهتيئة
الرتابية
وزارة الشؤون احمللية والبيئة

الفالحة
خدمات
معومية
حصة
هتيئة ترابية
خدمات
معومية

*املــؤرشات املعمتــدة الختيــار الـــ  23منشــأة معوميــة :عــدد األعــوان – إيــرادات االســتغالل  -منــح االســتغالل – أعبــاء االســتغالل –

أعبــاء األعــوان  -نتيجــة االســتغالل اإلجيابيــة – نتيجــة االســتغالل الســلبية  -النتيجــة الصافيــة اإلجيابيــة – النتيجــة الصافيــة الســلبية.
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168.1

174.9

مليون
علبة

240.7

178

165.1 244.6

131.9 245.7

مليون
دينار

رمق املعامالت

283

20

4 055

3 709 21.5

3 453 22.3

دينار

معدل األجور بالهشر  /للعون
3 239 60.4 1554

411

483

541

عون

مليون
دينار

أعباء األعوان

إيرادات االستغالل
290

182

169

136

مليون
دينار

أعباء االستغالل

مليون
دينار

مليون
دينار

األموال الذاتية
-54.5 344.5

-30.1 212.1

- 262

-217.1 -250.5 -49.6

-167.6 -186.3 -63.3

-300.1 -44.8 - 11.4 -34

-11

-10

-23

-45

-172

- 187.9

-146.0 -137.2 -38.3 -5.8 -31.9 200.9

-107.6 -108.2 -28.9 -5.5 -23.3 159.3

مليون
دينار

النتيجة الصافية
مليون مليون مليون
دينار دينار دينار

األعباء املالية

26.2

5.4

13.2

15.4

7.3

10.6

مليون
دينار

الدولة

3.1

0.08

2.2

1.1

1.05

271.9

257.4

277.7

275

261.45

0

0

3.4

4.2

0.7

75.3

59.8

43

18.5

10.6

9.7

1.05

215.05

مجموع املديونية

12.1 193.5

197.5

232.5

252

245.6

204.2

مليون
دينار

مليون مليون مليون
دينار دينار دينار

مليون
دينار

البنوك

الصناديق االجمتاعية

املديونية

املنشآت العمومية

االستمثارات

قمية االستمثارات

املؤرشات املالية

نتيجة االستغالل

املوارد البرشية

عدد األعوان

-38.8 378.4 339.6 3 305 57.4 1447 1141.5 338.4 497.8 233.5

1072

521.4

512.8

440.3

مليون
دينار

عائدات جباية التبغ

وقيت420.1 386.1 3 568 62.6 1462 1235.7 385.1 525.9 244.9 294.2 2018

2017

2016

73.6

83.5

62.6

مليون
علبة

مليون
علبة

املبيعات

مؤرشات النشاط

الرشاءات

289.8 503.9 227.4 278.4

وقيت158.9 2018

2017

2016

الوحدة

املؤرشات

طبيعة
املؤرشات

اإلنتاج

جدول  :5أمه مؤرشات النشاط واملؤرشات املالية لملنشآت العمومية الناشطة يف قطاع التبغ:

الواكلة الوطنية للتبغ والوقيد

مصنع التبغ بالقريوان

النتاجئ املؤجلة

 - Iأهم المؤشرات المالية ومؤشرات النشاط للمنشآت العمومية الخاضعة إلشراف وزارة المالية:

املنشأة
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 - 1الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
الواكلــة الوطنيــة للتبــغ والوقيــد يه مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة تعتــر
منشــأة معوميــة أحدثــت مبقتــى القانــون عــدد  57لســنة  1964املــؤ ّرخ يف  28ديمســر
 1964وتمتثــل مهمهتــا األساســية يف اســتغالل االختصــاص اجلبــايئ لفائــدة الدولــة ويف
هــذا اإلطــار فهــي ملكفــة بالوظائــف التاليــة :تصنيــع وتوزيــع خمتلــف مــواد التبــغ احملــي
(الجسائــر والنفــة والســيجار) ،توريــد وتســويق الجسائــر األجنبيــة واإلرشاف عــى زراعــة
التبــغ وتطويــر البحــوث املتصلــة هبــا.
 .1.1أمه مؤرشات النشاط:

 -جسلــت ســنة  2017مقارنــة بســنة  2016تطــورا يف عائــدات مزيانيــة الدولــة ﺑ + 69,5م.دويف رمق معامــات الواكلــة ﺑ + 48,6م.د ويعــزى هــذا التطــور لالنعــاس املــايل للرتفيــع
يف أســعار البيــع للعمــوم والــي مت إقرارهــا ابتــداء مــن غــرة جويليــة  2017وارتفــاع
حصــة مبيعــات الجسائــر األجنبيــة وذلــك بالــرمغ مــن اســتقرار احلجــم امجلــي ملبيعــات
الجسائــر
 -ومــن املتوقــع أن تهشــد ســنة  2018ارتفاعــا يف عائــدات جبايــة التبــغ ﺑ 94,2م.د ويفرمق معامــات الواكلــة ﺑ + 46,7م.د نتيجــة االنعــاس املــايل للرتفيــع يف أســعار
البيــع للعمــوم املذكــور أعــاه عــى مبيعــات اكمــل ســنة  2018مــن جهــة وتطــور جحــم
املبيعــات حبــوايل  + 28,1م .علبــة مــن جهــة أخــرى وذلــك مقارنــة بأرقــام ســنة .2017
 .2.1أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد أعــوان الواكلــة يف مــوىف ســنة  2017حــوايل  1447عونــا مجســا بذلــكاخنفاضــا بنســبة  % 6,9باملقارنــة مــع ســنة  2016ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع نســبة
اإلحــاالت عــى التقاعــد القانــوين والنســي وتأخــر تنفيــذ برنــاجم اإلنتدابــات باعتبــار
طــول إجــراءات فــرز امللفــات وإجــراء االختبــارات الكتابيــة والشــفاهية (حــوايل 5000
مطلــب تــرحش لـــ 162خطــة) .وقــد مت خــال ســنة  2018اســتمكال اكفــة مراحــل
مناظــرات اإلنتدابــات ســالفة الذكــر والتــرحي الهنــايئ بالنتــاجئ.
 -بالــرمغ مــن اخنفــاض عــدد األعــوان للفــرة  2018 - 2017مقارنــة بســنة  2016إال أنأعبــاء األعــوان جسلــت ارتفاعــا بنســبة % 9,1خــال ســنة  2018مقارنــة بســنة 2017
وبـــ  % 3,6مقارنــة بســنة  2016نتيجــة الزيــادات يف األجــور واملنــح والرتفيــع يف قميــة
االمتيــازات العينيــة.
 .3.1أمه املؤرشات املالية:
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 -جسلــت ســنة  2017ارتفاعــا يف إيــرادات االســتغالل بــــ  % 17,1لتبلــغ  339,6م.دمقابــل  290م.د ســنة  2016نتيجــة الرتفيــع يف أســعار بيــع منتجــات االختصــاص
خــال هشــر جويليــة مــن ســنة  .2017فميــا هشــدت أعبــاء االســتغالل مــوىف ســنة 2017
ارتفاعــا بـــ  % 9,8لتبلــغ  378,4م.د مقابــل  344,5م.د ســنة  2016تعــزى باألســاس
إىل ارتفــاع رشاءات الجسائــر األجنبيــة ﺑ 30,2م.د لتبلــغ اخلســائر احملاســبية

التقرير حول المنشآت العمومية

لملؤسســة حــوايل  49,6م.د مقابــل  63,3م.د ســنة  2016ويعــزى احلــد مــن خســائر
املؤسســة إىل أن نســبة هامــة مــن الرتفيــع يف ســعر البيــع للعمــوم مت ختصيصــه
لفائــدة مؤسســي القطــاع قصــد حتســن توازناهتــا املاليــة.
 -يف حــن جسلــت النتــاجئ الســلبية املؤجلــة مــوىف ســنة  2017ارتفاعــا بـــ % 34,4لتبلــغ  - 250.5م.د مقابــل  - 186.3م.د مــوىف ســنة  2016تعــزى أساســا للخســائر
املرتامكــة املجسلــة عــى مبيعــات الجسائــر األجنبيــة نتيجــة ارتفــاع مبيعاهتــا وارتفــاع
أســعار رشاءاهتــا وأســعار الــرف .ومــن املتوقــع أن تهشــد املــؤرشات املاليــة للواكلــة
خــال ســنة  2018اســتقرارا يف نفــس مســتوى أرقــام ســنة  2017باعتبــار اســتقرار
نشــاط اإلنتــاج واملبيعــات امجلليــة.
 .4.1االستمثارات:

بلغــت القميــة امجلليــة للدفوعــات املاليــة املتعلقــة باالســتمثار خــال الفــرة 2018 - 2016
مــا قــدره  44,8م.د ويه دفوعــات تتعلــق باقتنــاء معــدات خمتصــة لتعزيــز ورشــات اإلنتــاج
مهنــا ثــاث ( )03جمامــع لصنــع وتعليــب جسائــر « 20مــارس ذهــي» بلكفــة  49,5م.د
وآلــة لصنــع جسائــر الكريســتال بلكفــة  9م.د وآالت جديــدة يف إطــار برنــاجم تأهيــل ورشــة
التحضــرات العامــة بلكفــة  10م.د.
 .5.1املديونية :

 -بلغــت مديونيــة الرشكــة ســنة  2017مــا قميتــه  257,4م.د مقابــل  277,7م.د ســنة 2016مجسلــة اخنفاضــا طفيفــا بنســبة  % 7,0نتيجــة خــاص حــوايل  70م.د مــن
مســتحقات الدولــة بعنــوان األداء عــى االســهالك واألداء عــى القميــة املضافــة
ومســتحقات الصنــدوق الوطــي للتقاعــد واحليطــة االجمتاعيــة مقابــل ارتفــاع رصيــد
التســبقات عــى مزيانيــة الدولــة بـــ 35م.د .يف حــن هشــدت ديــون الواكلــة الوطنيــة
للتبــغ والوقيــد اجتــاه مصنــع التبــغ بالقــروان مــوىف ســنة  2017ارتفاعــا بـــ  16,8م.د
مقارنــة بســنة  .2016ويه مســتحقات لفائــدة مصنــع التبــغ بالقــروان بعنــوان مناولــة
تصنيــع جسائــر  20مــارس دويل لفائــدة الواكلــة الوطنيــة للتبــغ والوقيــد.
 -وتواجــه الواكلــة الوطنيــة للتبــغ والوقيــد صعوبــات ماليــة عــى مســتوى الســيولة تعــزىباألســاس إىل اخلســائر املرتامكــة نتيجــة اهلوامــش الســلبية املجسلــة بعنــوان تــروجي
الجسائــر األجنبيــة ،حيــث بلــغ رصيــد اخلســائر املرتامكــة يف مــوىف ســنة 2017
حــوايل  250,5م.د ومــن بــن احللــول الــي مت اعمتادهــا لــدمع ســيولة املؤسســة،
متكيهنــا مــن تســبيقات عــى حســاب اخلزينــة العامــة مبــا يضمــن هلــا خــاص مزودهيــا
وخاصــة مصنــي الجسائــر األجنبيــة .وقــد بلــغ رصيــد التســبقات املقيــد حبســابات
الواكلــة حــوايل  197,5م.د مــوىف ســنة  2017مــا ميثــل نســبة  % 77,0مــن املديونيــة
امجلليــة لملؤسســة.
 -ومــن احملمتــل أن تعــرف ديــون الواكلــة ســنة  2018ارتفاعــا بـــ  14,5م.د .مقارنة بســنة 2017متــأيت أساســا مــن قــروض بنكيــة حتصلــت علهيــا الواكلــة مببلــغ  12,1م.د
بعنــوان متويــل جــزء مــن اســتمثاراهتا.
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 - 2مصنع التبغ بالقيروان
مصنــع التبــغ بالقــروان هــو مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة تعتــر منشــأة
معوميــة أحدثــت مبقتــى القانــون عــدد  14لســنة  1981ملعاضــدة جمهــود الواكلــة الوطنيــة
للتبــغ يف إنتــاج الجسائــر وتوزيــع مــواد االختصــاص وتعبئــة مــوارد مزيانيــة الدولــة.
 .1.2أمه مؤرشات النشاط:
 -جسلــت ســنة  2017مقارنــة بســنة  2016تطــورا يف رمق معامــات مصنــع التبــغبالقــروان بـــ  + 33,2م.د ويف عائــدات جبايــة التبــغ بـــ  + 72,5م.د ويعــزى هــذا التطور
لالنعــاس املــايل للرتفيــع يف أســعار البيــع للعمــوم ابتــداء مــن غــرة جويليــة .2017
 -ومــن املتوقــع أن تهشــد ســنة  2018ارتفاعــا يف عائــدات جبايــة التبــغ ﺑ 8,6م.د ويفرمق معامــات املصنــع ﺑ 12,9م.د نتيجــة االنعــاس املــايل للرتفيــع يف أســعار البيــع
للعمــوم املذكــور أعــاه عــى مبيعــات اكمــل ســنة  2018وذلــك مقارنــة بأرقــام ســنة
.2017
 .2.2أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد أعــوان املصنــع  411عونــا يف مــوىف ســنة  2018مجســا بذلــك اخنفاضــابنســبة  % 24,0باملقارنــة مــع ســنة  2016و % 14,9مقارنــة بســنة  2017ويعــود
ذلــك إىل ارتفــاع نســبة اإلحــاالت عــى التقاعــد القانــوين والنســي وتأخــر تنفيــذ
برنــاجم االنتدابــات املصــادق علهيــا خــال ســنة .2017
 -وقــد مت خــال ســنة  2019اســتمكال اكفــة مراحــل مناظــرات االنتدابــات ســالفة الذكــروالتــرحي الهنــايئ بالنتــاجئ وانتــداب حــوايل  100عــون.
 -ونتيجــة تقلــص عــدد أعــوان املصنــع خــال الفــرة  2018 - 2016عرفــت أعبــاء األعــوانتراجعــا بـــ  2,3م.د لتبلــغ مــا قميته  20م.د ســنة .2018
 .3.2أمه املؤرشات املالية:

جسلــت ســنة  2017ارتفاعــا يف إيــرادات االســتغالل بـــ  % 24,3لتبلــغ  169م.د مقابــل
 136م.د ســنة  2016نتيجــة الرتفيــع يف أســعار بيــع منتجــات االختصــاص .فميــا هشــدت
أعبــاء االســتغالل ارتفاعــا بـــ % 10,3لتبلــغ  200,9م.د مقابــل  159,3م.د ســنة  2016تعــزى
باألســاس إىل إرتفــاع رشاءات الجسائــر األجنبيــة ﺑ 40,9م.د .يف حــن جسلــت النتــاجئ
املؤجلــة الســلبية ارتفاعــا بـــ  % 26,8لتبلــغ  137,2م.د مــوىف ســنة  2017مقابــل 108,2
م.د مــوىف ســنة  2016والــي تعــزى أساســا للخســائر املرتامكــة املجسلــة عــى مبيعــات
الجسائــر األجنبيــة نتيجــة ارتفــاع مبيعاهتــا وارتفــاع أســعار رشاءاهتــا وأســعار الــرف.
 .4.2االستمثارات:
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بلغــت القميــة امجلليــة للدفوعــات املاليــة املتعلقــة باالســتمثار خــال الفــرة 2018 - 2016
مــا قــدره  33,3م.د ويه دفوعــات تتعلــق باقتنــاء معــدات خمتصــة لتعزيــز ورشــات اإلنتــاج
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مهنــا مجمــع لصنــع وتعليــب جسائــر ‹‹الســفري›› وآلــة لصنــع جسائــر الكريســتال بلكفــة
مجليــة بـــ  25م.د وآالت جديــدة يف إطــار برنــاجم تأهيــل ورشــة التحضــرات العامــة بلكفــة
 10م.د.
 .5.2املديونية :

مثملــا هــو الشــأن بالنســبة للواكلــة الوطنيــة للتبــغ والوقيــد يواجــه مصنــع التبــغ بالقــروان
صعوبــات ماليــة عــى مســتوى الســيولة تعــزى باألســاس إىل اخلســائر املرتامكــة نتيجــة
تــروجي الجسائــر األجنبيــة ،حيــث بلــغ رصيــد اخلســائر املرتامكــة يف مــوىف ســنة 2017
حــوايل  137,2م.د ولــدمع ســيولة املؤسســة ،مت كذلــك متكيهنــا مــن تســبيقات عــى حســاب
اخلزينــة العامــة بلــغ رصيدهــا املقيــد حبســاباهتا مــوىف ســنة  2018حــوايل  210م.د مــا
ميثــل نســبة  % 76,0مــن املديونيــة امجلليــة.

 - IIأهــم المؤشــرات الماليــة ومؤشــرات النشــاط للمنشــآت العموميــة
الخاضعــة إلشــراف وزارة النقــل
يضــم القطــاع  25منشــأة معوميــة تنشــط يف جمــاالت النقــل واجلــوالن بــرا وحبــرا وجــوا
واللوجســتية وكــراء العربات ،ومــن بيهنــا وقــع االختيــار عــى  6منشــآت معوميــة ليــم
تقدميهــا بصفــة دقيقــة ويه اكآليت:
منشآت معومية ناشطة يف قطاع النقل اجلوي:
 -رشكة اخلطوط التونسية، -ديوان الطريان املدين واملطارات،منشآت معومية ناشطة يف قطاع النقل البحري:
 -الرشكة التونسية لملالحة، -ديوان البحرية التجارية واملوانئ،منشآت معومية ناشطة يف قطاع النقل الربي:
 -رشكة نقل تونس،- -الرشكة الوطنية للسكك احلديدية التونسية.
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جدول  : 6تطور أمه املؤرشات املالية ومؤرشات النشاط ألمه املنشآت العمومية اخلاضعة إلرشاف وزارة النقل:
النقل اجلوي
النقل البحري
النقل الربي

املنشأة

**2018

*2017

**2018

*2017

-

-

-

-

-

-

-

511

412

341

202,8 60,7 1298

141,8 54,2 1363

122,1 48,1 1423

464,9 66,8 1195

418,5 59,7 1176

360,3 54,6 1119

188 3870

162 3971 35797,1

136 4033 29646

-

1686 253,5 3781

1395 240,3 3765

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,6

* القوامئ املالية املصادق علهيا  ** /الوثيقة التوجهيية - /

الرشكة
الوطنية
للسكك
احلديدية
157,8 116,3 4612 1700000 39,98 **2018
التونسية

رشكة
نقل
تونس

0,7

0,7

0,7

0,3

0,3

0,3

8,4

7,3

6,4

3,8

3,5

-

-

1086 220,2 3594

م.د.

م.د.

118,2

103,7

97,3

441,7

386,2

323,4

468

383

300

1760

1492

1205

م.د.

إيرادات
االستغالل
منح
االستغالل
أعباء
االستغالل

84,8

38,2

24,8

23,2

32,3

36,9

43

29

41

- 73

- 97

- 119

م.د.

15

5

0,3

24,9

- 85,8

- 144,7
- 167,3
- 187
- 73,2
- 81,3

72

42,2

23,9

- 31,3 - 53,4

486,5

416,5

400,8

-

61,8

81,5

519

474

468

- 433

- 287

26,4

44,9

22,1

18,6

19,3

9,9

46,8

34,7

31,2

138

126,9

- 577

436

125

49
- 545 - 914,8
41,7 - 571,5 - 1059,5
44,6
96,2 591,7 - 422
84 529,7 - 496

40,9

0

29,3

-

- 48,8

- 55,3

- 12

- 25

- 30

- 861

- 671,5

- 506

م.د.

0

0

0

-

-

-

262

195

128

0

0

0

-

333,6

321,5

0

0

0

1065,7 23,9

0

0

0

-

-

-

20

14,5

14,2

-

551,5 1059,3 30

40

424,2 959,5

-

-

0

0

0

-

-

-

1179,5

1195,7
1112,5
1218,7
1028,5
1076,7

0

0

0

-

333,6

321,5

305,1 23,1

239,6 30,1

23

-

165,2

1089,6

2414,9 774,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2426,6 1002,9

مجموع
املديونية

21,6

931,8 10,6

128

109

137,6 152,1 688,9 217,1 23,3
198,8 31,3 630,9 251,5 13,8
243,6 60,6 624 290,5 14,2
84,3 234,7 707,7 1,8
28
118
68 886,5 4,2 37,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

م.د.

م.د.

البنوك

م.د.

م.د.

م.د.

م.د.

آخرون

م.د.

املنشآت
العمومية
الصناديق
االجمتاعية

االستمثارات

الدولة

قمية
االستمثارات
منح
االستمثار
130,6 - 94,3

م.د.

األموال
الذاتية

مل يمت توفري البيانات خبصوصها من قبل الرشكة.

- 61,8 219,6

6,6

52,6

26,6

22,09

- 146

- 190

- 165

م.د.

م.د.

النتاجئ
املؤجلة

النتيجة
الصافية
- 18,7 - 50,3

- 29,9

32,4

22,7

8,9

- 22

- 17

- 19

م.د.

النتيجة املالية

املؤرشات املالية
نتيجة
االستغالل

19,9 - 128 333,2 126 205,2 215,8 7813
242,1 *2016
33,2 - 139,1 353,7 140,6 214,6 239,4 7529
232,5 *2017
28,1 - 163,7 369,3 130 205,6 252,9 7555
244,3 **2018
17,2 - 57,8 223,6 59,7 165,8 117,9 4627 2300000 40,95 *2016
17,8 - 64,4 228,5 57,5 164,1 119,2 4518 2400000 40,99 *2017

*2016

ديوان
البحرية
*2017
التجارية
واملوانئ **2018

الرشكة
التونسية
لملالحة

*2016

*2016

ديوان
الطريان
*2017
املدين
واملطارات **2018

رشكة
اخلطوط
التونسية

*2016

3

الوحدة

م.
مسافر

طن

عون

م.د.

أعباء األعوان

طبيعة
املؤرشات

عدد
املسافرين

املوارد
البرشية
عدد األعوان

مؤرشات
النشاط
البضائع
املنقولة

املؤرشات

املديونية
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قطاع النشاط

 - 1شركة الخطوط التونسية:
أحدثــت رشكــة اخلطــوط التونســية مبقتــى أمــر عــي بتــارخي  21أكتوبــر  ،1948ويه رشكــة
معوميــة خفيــة االمس بــرأس مــال  106م.د .تســامه فيــه الدولــة بنســبة  % 64,9ويمتثــل نشــاط
الرشكــة أساســا يف النقــل اجلــوي لألخشــاص والبضائــع.
 .1.1مؤرشات النشاط:

 -هشــد نشــاط رشكــة اخلطــوط التونســية حتســنا ملحوظــا خــال ســنة  2017باملقارنــةمــع ســنة  ،2016حيــث عــرف نشــاط نقــل املســافرين ارتفاعــا هامــا خــال نفــس الفــرة
بنســبة تقــارب  % 16,7ليبلــغ العــدد امجلــي لملســافرين ســنة  2017حــوايل  3,5مليــون
مســافر ،مكــا عــرف نشــاط الحشــن والربيــد حتســنا ملحوظــا ســنة  2017حيــث بلغــت
المكيــة املحشونــة حــوايل  7266طــن ســنة  2017مقارنــة بـــ  5766طــن فقــط ســنة 2016
مجسلــة بذلــك ارتفاعــا هامــا بنســبة .% 26,0
 -ومــن املتوقــع أن تواصــل الرشكــة حتســن أغلــب مــؤرشات نشــاطها خــال ســنة ،2018حيــث حيمتــل أن يبلــغ عــدد املســافرين  3,8مليــون مســافر أي بزيــادة قدرهــا  300ألــف
مســافر وبنســبة  % 8,6باملقارنــة مــع ســنة  ،2017فميــا يتوقــع تجسيــل اخنفــاض طفيــف
يف نشــاط الحشــن والربيــد وذلــك بنســبة  % - 2,4باملقارنــة مــع ســنة  2017لتبلــغ المكيــة
املحشونــة ســنة  2018حــوايل  7091طــن.
 .2.1املوارد البرشية:

 -هشــد عــدد أعــوان رشكــة اخلطــوط التونســية ســنة  2017ارتفاعــا باملقارنــة مــع ســنة 2016وذلــك بنســبة  % 4,8ليبلــغ  3765عونــا مقارنــة بـــ  3594عونــا ســنة  2016ويعــود
ذلــك باألســاس الســتمكال برنــاجم إنتدابــات الرشكــة (تعويــض اإلحــاالت عــى التقاعــد)،
وواصــل عــدد األعــوان ارتفاعــه ســنة  2018لكــن بنســق منخفــض ليبلــغ  3781عونــا أي
بزيــادة  16عونــا.
  -مــن جهــة أخــرى ،واصلــت أعبــاء أعــوان الرشكــة ســنة  2017تجسيــل ارتفاعــا هامــالتبلــغ مــا قميتــه 240,3م.د مقارنــة بـــ220,2م.د ســنة  ،2016أمــا ســنة  2018فقــد بلغــت
تقديــرات مجمــوع أعبــاء األعــوان مــا قميتــه 253,5م.د مجسلــة بذلــك زيــادة قدرهــا 13,2
خاصــة إىل الزيــادة يف األجــور يف
م.د و بنســبة قدرهــا  5,5%و يعــود هــذا االرتفــاع
ّ
إطــار املفاوضــات االجمتاعية واســتمكال برنــاجم االنتدابــات واالنعــاس املــايل للرتقيــات.
 .3.1املؤرشات املالية:

 -بلغــت نتيجــة اســتغالل رشكــة اخلطــوط التونســية ســنة  2017مــا قميتــه  97-م.د مجسلــةحتســنا مقارنــة بســنة  2016وذلــك بنســبة  % 18,5وبقميــة  22م.د ،وذلــك بفعــل النســق
اهلــام الرتفــاع إيــرادات اســتغالل الرشكــة خــال نفــس الفــرة بنســبة  % 28,5وذلــك
نتيجــة تطــور نشــاط الرشكــة مــن ناحيــة وتطــور ســعر رصف مــن ناحيــة أخــرى ،مقابــل
نســق ارتفــاع بنســبة  % 23,8ألعبــاء االســتغالل خــال نفــس الفــرة.
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 -ومــن احملمتــل أن تجســل الرشكــة خــال ســنة  2018ارتفاعــا هامــا يف نتيجــة اســتغالهلابنســبة تقــارب  % 25,0وبقميــة  24م.د مقارنــة بســنة  2017وذلــك بتقليــص اخلســائر
املجسلــة لتبلــغ مــا قميتــه  - 73م.د بفعــل التطــور االجيــايب املجسل يف إيرادات اســتغالهلا
بنســبة  % 20,9وبقميــة  291م.د خــال نفــس الفــرة لتبلــغ مــا قميتــه  1686م.د نتيجــة
تطــور نشــاط نقــل املســافرين ،مــع ارتفــاع أعبــاء االســتغالل بنســق أقــل بنســبة % 18,0
وبقميــة 268م.د مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ مــا قميتــه  1760م.د نتيجــة االرتفــاع اهلــام
احملمتــل يف أعبــاء األعــوان بقميــة 13,2م.د و بنســبة .% 5,5
 -هشــدت النتيجــة الصافيــة اخنفاضــا حــادا بــن ســنة  2016وســنة  2017بــــ  25م.دوبنســبة  % 15,2لتبلــغ مــا قميتــه  - 190م.د ،ويعــود هــذا االخنفــاض باألســاس
لالرتفــاع املشــط يف خســائر الــرف بنســبة  % 82,1مقارنــة بســنة  2016لتبلــغ مــا
قميتــه  113م.د مــع مــوىف ســنة .2017
 -ومــن احملمتــل أن تجســل الرشكــة ســنة  2018ارتفاعــا هامــا يف نتيجهتــا الصافيــةبقميــة  44م.د مقارنــة بســنة  2017مــع حمافظهتــا عــى العالمــة الســالبة لتبلــغ مــا قميتــه
 - 146م.د ويعــود ذلــك باألســاس لتحســن نتيجــة اســتغالهلا بنســبة  % 25,0باملقارنــة مــع
ســنة .2017
 -جسلــت مجمــوع األمــوال الذاتيــة لرشكــة اخلطــوط التونســية اخنفاضــا هامــا بنســبة % 204,3مقارنــة بســنة  2016حيــث بلغــت قميهتــا  - 287م.د ســنة  2017مقارنــة بـــ
 -94,3م.د ســنة  2016وذلــك بســبب تــرامك اخلســائر الــي مــا فتئــت الرشكــة تجسلهــا مــن
ســنة ألخــرى .هــذه الوضعيــة تضــع الرشكــة حتــت طائلــة الفصــل  388مــن جملــة الــراكت
التجاريــة حيــث بلغــت قميــة األمــوال الذاتيــة أقــل مــن  % 50,0مــن رأس مــال الرشكــة.
 -هــذا ومــن احملمتــل أن تواصــل األمــوال الذاتيــة للرشكــة ســنة  2018تراجعهــا ،حيــثيتوقــع أن تجســل اخنفاضــا هامــا بنســبة  % 51,0وبقميــة تناهــز  - 146م.د .لتصــل إىل
مســتوى  - 433م.د .وذلــك نتيجــة مواصلــة الرشكــة حتقيــق نتــاجئ ســلبية.
 .4.1االستمثارات:

 -بلــغ جحــم الدفوعــات املتعلــق مبشــاريع االســتمثار لرشكــة اخلطــوط التونســية لســنة 2017مــا قميتــه 126,9م.د مقابــل 130,6م.د ســنة  ،2016وقــد مت توجيــه هــذه االســتمثارات مــن
قبــل الرشكــة يف أغلهبــا ألشــغال إصــاح الطائــرات الــي قــدرت قميهتــا حبــوايل 118
م.د ســنة .2017
 -مكــا جسلــت الرشكــة خــال ســنة  2018ارتفاعــا يف قميــة اســتمثاراهتا بـــ  11,1م.د أي مايعــادل  % 8,7لتصــل قميهتــا حلــوايل  138م.د مهنــا  131,5م.د اســتمثارات يف أشــغال
إصــاح الطائــرات و  6,5م.د موجهــة الســتمثارات خمتلفــة.
 .5.1املديونية:
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بلــغ مجمــوع ديــون رشكــة اخلطــوط التونســية ســنة  2017مــا قــدره  2414,9م.د مجســا
بذلــك اخنفاضــا طفيفــا بنســبة ال تتجــاوز  % - 0,5باملقارنــة مــع ســنة  2016الــي بلغــت فهيــا
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قميــة املديونيــة  2426,6م.د فقــط .وتتــوزع ديــون الرشكــة باخلصــوص عــى الديــون جتــاه
املــزودون وخاصــة مهنــم الــراكت الفرعيــة ،وديــوان الطــران املــدين واملطــارات الــذي ترامكــت
ديــون الرشكــة جتاهــه لتبلــغ حــوايل  553م.د ،والديــون جتــاه البنــوك الــي بلغــت قميهتــا حــوايل
 1060م.د ســنة  2017والديــون جتــاه الدولة .ومــن احملمتــل أن تواصــل مديونيــة الرشكــة خــال
ســنة  2018ارتفاعهــا.
 - 2ديوان الطيران المدني والمطارات:
ديــوان الطــران املــدين واملطــارات مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة وتعتــر منشــأة
معوميــة أحــدث مبقتــى القانــون عــدد  30لســنة  1970املــؤرخ يف  3جويليــة  1970بأمــوال
خمصصــة مــن الدولــة قميهتــا  64,5م.د ،وعهــد لــه عديــد املهــام مــن أمههــا اســتغالل وتطويــر
ســبعة مطــارات دوليــة (تونــس قرطــاج  -جربــة جرجيــس  -صفاقــس طينــة  -تــوزر نفطــة  -طربقة
عــن درامه  -قفصــة قــر  -قابــس ممطاطــة) ومطــار بــرج العامــري.
 .1.2مؤرشات النشاط:

 -بلــغ إمجــايل جحــم حركــة املســافرين عــر الرحــات الدوليــة والداخليــة  7,3مليــون مســافرســنة  2017مقابــل  6,4مليــون مســافر ســنة  ،2016أي نســبة منــو بـــ  ،% 14,1وجسلــت
حركــة الطائــرات عــر املطــارات التونســية تطــورا بنســبة  % 21,7باملقارنــة مــع ســنة
 ،2016حيــث مت تجسيــل حــوايل  115ألــف رحلــة ســنة  2017مقابــل أقــل مــن  95ألــف
رحلــة ســنة  ،2016مكــا عــرف نشــاط الحشــن اجلــوي منــوا بنســبة  % 21,0حيــث بلــغ
جحــم البضائــع املحشونــة ســنة  2017حــوايل  35,8ألــف طــن مقابــل  29,6ألــف طــن ســنة
.2016
 -ومــن املتوقــع أن يبلــغ إمجــايل جحــم حركــة املســافرين ســنة  2018حــوايل  8,4مليــونمســافر مقابــل  7,3مليــون مســافر ســنة  ،2017أي بنســبة منــو تقــدر بـــ . % 15,1
 .2.2املوارد البرشية:

 -هشــد عــدد أعــوان ديــوان الطــران املــدين واملطــارات ســنة  2017اخنفاضــا طفيفــاباملقارنــة مــع ســنة  2016ليبلــغ  3971عونــا مقارنــة بـــ  4033عونــا ســنة  ،2016ومــن
احملمتــل أن يتواصــل تراجــع عــدد األعــوان ليبلــغ ســنة  2018حــوايل  3870عونــا مجســا
اخنفاضــا بـــ  101عــون أي مــا يعــادل .% 2,5
  -مــن جهــة أخــرى ،واصلــت أعبــاء أعــوان الديــوان ســنة  2017تجسيــل ارتفاعــا هامــالتبلــغ مــا قميتــه  162م.د مقارنــة بـــ  136م.د ســنة  ،2016أمــا ســنة  2018فقــد بلغــت
تقديــرات مجمــوع أعبــاء األعــوان مــا قميتــه 188م.د مقابــل مبلــغ  162م.د خــال ســنة
 2017أي بزيــادة قدرهــا  26م.د وبنســبة  % 16,0ويعــود هــذا االرتفــاع يف أعبــاء األعــوان
خاصــة إىل الزيــادة يف األجــور واملنــح يف إطــار املفاوضــات
خــال الفــرة 2018 - 2016
ّ
االجمتاعيــة ،واالنعــاس املــايل للرتقيــات.
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 .3.2املؤرشات املالية:

 -بلغــت نتيجــة اســتغالل ديــوان الطــران املــدين واملطــارات ســنة  2017مــا قميتــه  29م.دمجسلــة تراجعــا حــادا مقارنــة بســنة  2016وذلــك بنســبة  % 29,3وبقميــة  12م.د ،وذلــك
بفعــل النســق اهلــام الرتفــاع أعبــاء اســتغالل الديــوان بنســبة تســاوي  % 27,7مقابــل
نســق ارتفــاع إليــرادات االســتغالل أقــل خــال نفــس الفــرة بنســبة  % 21,0خــال نفــس
الفــرة.
 -ومــن احملمتــل أن تجســل نتيجــة اســتغالل الديــوان ســنة  2018ارتفاعــا هامــا بنســبة % 48,3وبقميــة  14م.د مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ مــا قميتــه  43م.د وذلــك بفعــل التطــور
االجيــايب املجســل يف إيــرادات اســتغالله بنســبة  % 24,0وبقميــة  99م.د خــال نفــس
الفــرة لتبلــغ مــا قميتــه  511م.د نتيجــة تطــور النشــاط وارتفــاع قميــة األورو مقارنــة
بالدينــار مــع ارتفــاع أعبــاء االســتغالل بنســق أقــل وذلــك بنســبة  % 22,0وبقميــة  85م.د
مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ مــا قميتــه  468م.د.
 -أمــا بالنســبة للنتيجــة الصافيــة فقــد هشــدت ارتفاعــا بــن ســنة  2016وســنة  2017بــــ 4,5مليــون دينــار وذلــك بالــرمغ مــن تراجــع نتيجــة االســتغالل مبــا قميتــه  12,9م.د ،ويرجــع
هــذا االرتفــاع أساســا إىل ارتفــاع اإليــرادات املاليــة الصافيــة مبــا قميتــه  11,2م.د
والرتفــاع إيــرادات التوظيفــات مبــا قميتــه  2,8م.د.
 -ومــن احملمتــل أن يجســل الديــوان ســنة  2018ارتفاعــا هامــا يف نتيجتــه الصافيــة بقميــةتتجــاوز 26م.د مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ مــا قميتــه  52,6م.د.
 -ارتفعــت قميــة األمــوال الذاتيــة للديــوان ليبلــغ مجموعهــا  474م.د ســنة  2017مقابــل 468م.د ســنة  ،2016ويعــود هــذا االرتفــاع باألســاس للنتيجــة الصافيــة االجيابيــة الــي
جسلهــا الديــوان ســنة  2017والبالغــة  26,6م.د.
 -هــذا وواصلــت األمــوال الذاتيــة لديــوان الطــران املــدين واملطــارات ســنة  2018نســقهاالتصاعــدي ،حيــث جسلــت ارتفاعــا هامــا بنســبة تتجــاوز  % 9,5وبقميــة تناهــز  45م.د
لتصــل اىل مســتوى  519م.د.
 .4.2االستمثارات:

 -بلــغ جحــم الدفوعــات املتعلــق مبشــاريع االســتمثار لســنة  2017مــا قميتــه  34,7م.د مقابــل 31,2م.د ســنة  ،2016هــذا وقــد حــرص الديــوان منــذ ســنوات مــن خــال االســتمثارات
املنجــزة عــى حتســن البنيــة التحتيــة لملطــارات التونســية.
 -مكــا جســل الديــوان خــال ســنة  2018ارتفاعــا هامــا يف اســتمثاراته بقميــة تتجــاوز 12,1م.د وبنســبة  % 34,9باملقارنــة مــع ســنة  2017لتصــل قميهتــا حلــوايل  46,8م.د.
 .5.2املديونية:
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 -بلــغ مجمــوع ديــون ديــوان الطــران املــدين واملطــارات ســنة  2017مــا قــدره 239,6م.دمجســا بذلــك ارتفاعــا هامــا بنســبة  % 45,0باملقارنــة مــع ســنة  2016الــي بلغــت فهيــا
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قميــة املديونيــة  165,2م.د ويعــود هــذا االرتفــاع باألســاس الرتفــاع ديــون الرشكــة جتــاه
الدولــة ويه باألســاس ديــون متخلــدة بذمــة رشكــة اخلطــوط التونســية عــى غــرار األداء
عــى القميــة املضافــة و األداء عــى املســافرين.
 -حافــظ ديــوان الطــران املــدين واملطــارات ســنة  2018عــى النســق التصاعــديملديونيتــه ،حيــث بلغــت مســتوى قيــايس بتجاوزهــا لـــ  305م.د .مجسلــة بذلــك ارتفــاع
بقميــة  65,5م.د وبنســبة  % 27,0وذلــك بســبب تــرامك ديوهنــا جتــاه الدولــة الــي بلغــت
 262م.د مقابــل  195م.د فقــط ســنة .2017
 - 3الشركة التونسية للمالحة:
الرشكــة التونســية لملالحــة يه رشكــة خفيــة االمس احدثــت ســنة  ،1959بــرأس مــال قــدره
 126م.د تســامه فيــه الدولــة بنســبة  .% 86,2ويمتثــل نشــاط الرشكــة أساســا يف النقــل البحــري
لملســافرين عــى خــي مرســيليا وجنــوة ونقــل البضائــع بواســطة املجــرورات واحلاويــات عــى
مــن ســفن الدحرجــة .وتعمتــد الرشكــة لتأمــن هــذه الســفرات عــى أســطول يتكــون مــن 06
ســفن مملوكــة وســفينتني مســتأجرتني.
 .1.3مؤرشات النشاط:

 -هشــد نشــاط الرشكــة التونســية لملالحــة حتســنا ملحوظــا خــال ســنة  2017باملقارنــةمــع ســنة  ،2016ويــرز هــذا التحســن خاصــة مــن خــال ارتفــاع عــدد املســافرين بـــ2711
مســافرا لميــر مــن  292396مســافرا إىل  295107مســافرا وارتفــاع عــدد الســيارات بـــ70
ســيارة لميــر مــن  117313ســيارة خــال ســنة  2016اىل  117383ســيارة ســنة ،2016
مكــا عــرف نشــاط نقــل املجــرورات ارتفاعــا بســيطا خــال نفــس الفــرة بنســبة تقــارب
 % 3,5فميــا عــرف نشــاط نقــل البضائــع عــر احلاويــات بــدوره ارتفاعــا ضئيــا بنســبة
ال تتجــاوز  % 1,3ليصــل عــدد احلاويــات الــي مت نقلهــا حلــوايل  26,8ألــف حاويــة ســنة
 2017مقابــل  26,4ألــف حاويــة ســنة .2016
 -ومــن املتوقــع أن تجســل الرشكــة تراجعــا يف نشــاطها خــال ســنة  ،2018حيــث يتوقــع أنيجســل نشــاط نقــل املســافرين ونقــل الســيارات اخنفاضــا هامــا بنســب متتاليــة بـــ % 7,8
و % 11,4خــال نفــس الفــرة ،وحيمتــل أن يبلــغ عــدد احلاويــات املحشونــة  25128حاوية ســنة
 2018أي بنقصــان بـــ  1650حاويــة وبنســبة  % 6,2باملقارنــة مــع ســنة  2017نتيجــة لكــرة
األعطــاب يف أســطول الرشكــة املخصــص لنقــل البضائــع ،وكــرة التحــراكت االجمتاعيــة
باإلضافــة حلــادث الســفينة أوليــس يف هشــر أكتوبــر  2018الــذي أدى لتوقفهــا عــن النشــاط،
فميــا يتوقــع أن تجســل الرشكــة منــوا اجيابيــا ضئيــا بنســبة ال تتجــاوز  % 3,5يف نشــاط
نقــل املجــرورات ليبلــغ عددهــا امجلــي حــوايل  84150جمــرورة.
 .2.3املوارد البرشية:

 -هشــد عــدد أعــوان الرشكــة التونســية لملالحــة ســنة  2017ارتفاعــا هامــا باملقارنــة مــعســنة  2016وذلــك بنســبة  % 5,0ليبلــغ  1176عونــا مقارنــة بـــ  1119عونــا ســنة
 ،2016وواصــل عــدد األعــوان ارتفاعــه ســنة  2018ليبلــغ  1195عونــا أي بزيــادة  19عونــا
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وذلــك بســبب اســتمكال برنــاجم انتدابــات الرشكــة بعنــوان ســنيت  2015و( 2016تعويــض
اإلحــاالت عــى التقاعــد).
  -مــن جهــة أخــرى ،واصلــت أعبــاء أعــوان الرشكــة ســنة  2017تجسيــل ارتفاعــا هامــا لتبلــغمــا قميتــه  59,7م.د مقارنــة بـــ  54,6م.د ســنة  ،2016ويعــود ذلــك خاصــة إىل ارتفــاع أعبــاء
األعــوان البحريــن مبــا قميتــه  3,7م.د نتيجــة الزيــادة يف األجــور و الرتفيــع يف املنحــة
اخلصوصيــة و منحــة اإللــزام اإلضافيــة ،أمــا ســنة  2018فقــد بلغــت تقديــرات مجمــوع
أعبــاء األعــوان مــا قميتــه 66,8م.د مجسلــة بذلــك زيــادة قدرهــا  7,1م.د أي بنســبة .% 12,0
 .3.3املؤرشات املالية:

 -بلغــت نتيجــة اســتغالل الرشكــة التونســية لملالحــة ســنة  2017مــا قميتــه  32,3م.دمجسلــة تراجعــا حــادا مقارنــة بســنة  2016وذلــك بنســبة  % 12,5وبقميــة  4,6م.د ،وذلــك
بفعــل النســق اهلــام الرتفــاع أعبــاء اســتغالل الرشكــة خــال نفــس الفــرة بنســبة % 19,4
نتيجــة االرتفــاع املجســل خاصــة يف نفقــات احملروقــات بنســبة  % 54,0وكذلــك حســاب
أعبــاء األعــوان مقابــل نســق ارتفــاع إليــرادات االســتغالل أقــل خــال نفــس الفــرة بنســبة
 % 16,2وذلــك بفعــل تطــور نشــاط الرشكــة وتطــور ســعر رصف األورو.
 -ومــن احملمتــل أن تجســل الرشكــة التونســية لملالحــة خــال ســنة  2018اخنفاضــا هامــايف نتيجــة اســتغالهلا بنســبة  % 28,2وبقميــة  9,1م.د مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ مــا
قميتــه 23,2م.د ،وذلــك بفعــل االرتفــاع اهلــام ألعبــاء اســتغالهلا بنســبة  % 14,4وبقميــة
 55,5م.د مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ مــا قميتــه  441,7م.د وذلــك نتيجــة الزيــادة
الكبــرة احملمتلــة يف نفقــات احملروقــات مبــا قــدره  31,8م.د و يف نفقــات املوانــئ
بقميــة  8,1م.د ويف أعبــاء األعــوان بنســبة  % 11,9وبقميــة  7,1م.د ،مــع تطــور اجيــايب
بنســق أقــل يف إيــرادات اســتغالهلا بنســبة  % 11,1وبقميــة  46,4م.د خــال نفــس
الفــرة لتبلــغ مــا قميتــه  464,9م.د بالــرمغ مــن الرتاجــع احملمتــل يف نشــاطها.
  -أمــا بالنســبة للنتيجــة الصافيــة فقــد هشــدت اخنفاضــا حــادا بــن ســنة  2016وســنة 2017بنســبة تتجــاوز  % 383,0لتبلــغ مــا قميتــه  - 18,7م.د ،ويعــود هــذا االخنفــاض باألســاس
لالرتفــاع املشــط يف األعبــاء املاليــة الصافيــة للرشكــة بنســبة  % 68,2باملقارنــة مــع ســنة
 2016لتبلــغ مــع مــوىف ســنة  2017مــا قميتــه  50,3م.د وللرتاجــع اهلــام يف نتيجــة
اســتغالل الرشكــة بنســبة  % - 12,5خــال نفــس الفــرة.
 -ومــن احملمتــل أن تجســل الرشكــة ســنة  2018اخنفاضــا هامــا يف نتيجهتــا الصافيــةباملقارنــة مــع ســنة  2017وذلــك بقميــة تتجــاوز 12,6م.د مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ مــا
قميتــه  - 31,3م.د وذلــك بفعــل الرتاجــع الكبــر املجســل يف نتيجــة اســتغالهلا بقميــة
 28,2م.د باملقارنــة مــع ســنة  2017وارتفــاع أعباهئــا املاليــة خــال نفــس الفــرة بنســبة
 % 6,2لتبلــغ مــا قميتــه  53,4م.د ســنة  2018مقارنــة بـــ  50,3م.د ســنة .2017
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 -مــن جهــة أخــرى ،اخنفضــت قميــة األمــوال الذاتيــة للرشكــة ليبلــغ مجموعهــا  61,8م.د ســنة 2017مقابــل  81,5م.د ســنة  ،2016ويعــود هــذا االخنفــاض باألســاس للنتيجــة الصافيــة
الســلبية الــي جسلهتــا الرشكــة ســنة  2017والبالغــة  - 18,7م.د.

التقرير حول المنشآت العمومية

 -هــذا ومــن احملمتــل أن تواصــل األمــوال الذاتيــة للرشكــة التونســية لملالحــة ســنة 2018تراجعهــا ،وذلــك بفعــل تــرامك خســائرها مــن ســنة ألخــرى .وتــرامك هــذه اخلســائر جيعــل
الرشكــة حتــت طائلــة الفصــل  388مــن جملــة الــراكت التجاريــة باعتبــار أن األمــوال
الذاتيــة للرشكــة اخنفضــت ملــا دون نصــف رأس ماهلــا.
 .4.3االستمثارات:
بلــغ جحــم الدفوعــات املتعلــق مبشــاريع االســتمثار لســنة  2017مــا قميتــه  19,3م.د مقابــل
 9,9م.د ســنة  2016أي ارتفــاع بنســبة  % 94,9هــذا ،وقــد مت توجيــه هــذه االســتمثارات مــن
قبــل الرشكــة يف أغلهبــا ألشــغال التوقــف الفــي للســفن الــي قــدرت قميهتــا حبــوايل  11م.د
ســنة .2017
مكــا جسلــت الرشكــة خــال ســنة  2018اخنفاضــا بســيطا يف قميــة اســتمثاراهتا بقميــة ال
تتجــاوز  0,7م.د .وبنســبة  % 3,6لتصــل قميهتــا حلــوايل  18,6م.د ويه خاصــة اســتمثارات
يف أشــغال التوقــف الفــي للســفن البالغــة قميهتــا  12,5م.د واســتمثارات خمتلفــة بقميــة مجليــة
تناهــز  6,1م.د.
 .5.3املديونية:

بلــغ مجمــوع ديــون الرشكــة التونســية لملالحــة ســنة  2017مــا قــدره  333,6م.د مجســا بذلــك
ارتفاعــا بنســبة  % 3,8باملقارنــة مــع ســنة  2016الــي بلغــت فهيــا قميــة املديونيــة  321,5م.د.
ويعــود هــذا االرتفــاع باألســاس الرتفــاع ديــون الرشكــة جتــاه البنــوك األجنبيــة بعنــوان اقتنــاء
ســفينة تانيــت بقميــة  11,9م.د باملقارنــة مــع ســنة  2017نتيجــة لتدهــور ســعر رصف الدينــار
مقابــل العمــات األجنبيــة الرئيســية.
 - 4ديوان البحرية التجارية والموانئ:
ديــوان البحريــة التجاريــة واملوانــئ (ديــوان املوانــئ القوميــة ســابقا) مؤسســة معوميــة ال
تكتــي صبغــة إداريــة تعتــر منشــأة معوميــة أحــدث مبقتــى القانــون عــدد  2لســنة 1965
املــؤرخ يف  12فيفــري  ،1965ومبقتــى القانــون عــدد  109لســنة  1998املــؤرخ يف 28
ديمســر  ،1998املتعلــق بديــوان البحريــة التجاريــة و املوانـــئّ ،
مت إدمـــاج الســلطة البحريــة
التجارية ،اليت اكنت تابعة لوزارة النقل ،بالـــديوان ل ُتصبح تمسيتـــه اجلديـــدة «ديـــوان البحريـــة
التجاريـــة و املوانـــئ» ،وخصصــت لــه الدولــة أمــواال بقميــة  15,5م.د وعهــد لــه مهمــة مضــان
تســيري وصيانــة وإمنــاء نشــاط املوانــئ البحريــة التجاريــة باإلضافــة لتــويل املهــام املوكولــة إىل
الســلطة واإلدارة البحريــة.
 .1.4مؤرشات النشاط:

 -عــى مســتوى نقــل البضائــع عــر املوانــئ التونســية ،جسلــت ســنة  2017اخنفاضــابنســبة  ،% 2,0حيــث بلغــت مكيهتــا حــوايل  28,6مليــون طــن مقابــل  29,2مليــون طــن
ســنة  2016ويعــود هــذا االخنفــاض باألســاس لرتاجــع نشــاط نقــل الســوائب الســائلة عــر
املوانــئ التونســية بنســبة  % 8,5ليبلــغ  10,1مليــون طــن ســنة  .2017مــن جهــة أخــرى،
بلــغ عــدد احلاويــات الــي مت نقلهــا عــر املوانــئ التونســية  480620حاويــة ســنة 2017
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مجســا بذلــك اخنفاضــا بـــ  9050حاويــة وبنســبة .% 1,8
 -أمــا خبصــوص نشــاط نقــل املســافرين وحشــن الســيارات ،فقــد عــرف عــدد املســافرينارتفاعــا ســنة  2017وذلــك بنســبة  % 2,6باملقارنــة مــع ســنة  2016ليبلــغ 741093
مســافر ســنة  ،2017مكــا جســل عــدد الســيارات املــارة عــر املوانــئ التونســية ســنة
 2017ارتفاعــا بســيطا بنســبة ال تتجــاوز  % 2,7باملقارنــة مــع ســنة  2016ليبلــغ عددهــا
 139257ســيارة.
 -هــذا ومــن احملمتــل أن تجســل احلركــة البحريــة باملوانــئ التونســية ســنة  2018منــوإجيــايب بنســبة  ،% 11,9حيــث أن مكيــة البضائــع املحشونــة عــر املوانــئ التونســية مــن
احملمتــل أن تبلــغ  32مليــون طــن ســنة  2018مقابــل  28,6مليــون طــن ســنة ،2017
أمــا فميــا يتعلــق بعــدد املســافرين فيتوقــع أن يبلــغ عــددمه حــوايل  718000مســافر ســنة
 2018ليجســل بذلــك اخنفاضــا بســيطا بنســبة  ،% 3,1يف حــن حيمتــل أن يجســل عــدد
الســيارات املحشونــة ارتفاعــا هامــا بنســبة تتجــاوز  % 8,0خــال نفــس الفــرة ليصــل
عددهــا إىل  150474ســيارة.
 .2.4املوارد البرشية:
 -هشــد عــدد أعــوان ديــوان البحريــة التجاريــة واملوانئ ســنة  2017اخنفاضا طفيفــا باملقارنةمــع ســنة  2016وذلــك بنســبة  % 4,2ليبلــغ  1363عونــا مقارنــة بـــ  1423عونــا ســنة
 ،2016مكــا واصــل عــدد األعــوان اخنفاضــه ســنة  2018حيــث بلــغ عــددمه حــوايل 1298
عونــا مجســا بذلــك تراجعــا بنســبة تتجــاوز  ،% 4,7ويعــود هــذا الرتاجــع باألســاس
لإلحــاالت عــى التقاعــد.
 -مــن جهــة أخــرى ،وبالــرمغ مــن تراجــع عــدد األعــوان ،واصلــت أعبــاء أعــوان الديــوان ســنة 2017تجسيــل ارتفاعــا هامــا لتبلــغ مــا قميتــه  54,2م.د مقارنــة بـــ  48,1م.د ســنة 2016
أي بزيــادة قدرهــا  6,1م.د ،أمــا ســنة  2018فقــد بلغــت تقديــرات مجمــوع أعبــاء األعــوان
مــا قميتــه 60,7م.د مقابــل  54,2م.د خــال ســنة  2017أي بزيــادة قدرهــا  6,5م.د و بنســبة
خاصــة
قدرهــا  12%ويعــود هــذا االرتفــاع يف أعبــاء األعــوان خــال الفــرة 2018 - 2016
ّ
إىل الزيــادات يف األجــور يف إطــار املفاوضــات االجمتاعيــة واالنعــاس املــايل للرتقيــات
وإحــداث منــح جديــدة لفائــدة أعــوان الديــوان عــى غــرار منحــة املوازنــة ومنحــة قيــادة
اجلـ ّرارات البحريــة ومنحــة التــداول ومنحــة احلركــة البحريــة.
 .3.4املؤرشات املالية:
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 -بلغــت نتيجــة اســتغالل ديــوان البحريــة التجاريــة واملوانــئ ســنة  2017مــا قميتــه38,2م.د مقارنــة بـــ 24,8م.د .ســنة  2016مجسلــة بذلــك ارتفاعــا كبــرا بنســبة تتجــاوز
 ،% 54,0ويعــود ذلــك باألســاس لالرتفــاع اهلــام إليــرادات اســتغالل الديــوان بنســبة
 % 16,1مقارنــة بســنة  2016بفعــل تطــور نشــاط الديــوان ســنة  2017مــن جهــة
وارتفــاع ســعر رصف األورو (العملــة املعمتــدة لفوتــرة  % 70مــن خدمــات الديــوان)
مقابــل الدينــار مــن جهــة أخــرى ،وباملقابــل فقــد عرفــت أعبــاء اســتغالل الديــوان خــال
نفــس الفــرة ارتفاعــا بســيطا بقميــة 6,4م.د وبنســبة .6,6%
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  -هــذا ومــن احملمتــل أن يواصــل الديــوان تجسيــل ارتفــاع هــام يف نتيجــة اســتغالله ســنة 2018حيــث مــن املتوقــع أن تبلــغ  84,8م.د لتجســل بذلــك منــوا اجيابيــا بقميــة  46,6م.د
وبنســبة تتجــاوز  % 122بفعــل االرتفــاع اهلــام احملمتــل إليــرادات اســتغالله ســنة ،2018
حيــث يتوقــع أن تجســل ارتفاعــا بقميــة  61م.د باملقارنــة مــع ســنة  2017وذلــك نتيجــة
المنــو االجيــايب يف احلركــة البحريــة باملوانــئ التونســية ،يف حــن يتوقــع تجسيــل ارتفاعــا
يف أعبــاء االســتغالل خــال نفــس الفــرة بقميــة  14,5م.د.
 -بلغــت النتيجــة الصافيــة للديــوان ســنة  2017مــا قميتــه  42,2م.د مجسلــة بذلــك ارتفاعــاهامــا بقميــة 18,3م.د وبنســبة  % 76,6مقارنــة بســنة  2016ويعــود ذلــك باألســاس
لالرتفــاع اهلــام لنتيجــة اســتغالل الديــوان بنســبة تتجــاوز  % 54,0مــن جهــة والرتفــاع
إيراداتــه املاليــة الصافيــة الــي بلغــت مــا قميتــه 5م.د ســنة  2017مقابــل  0,3م.د ســنة
 2016مــن جهــة أخــرى ،مكــا حيمتــل أن تهشــد ســنة  2018مواصلــة الديــوان حتقيــق
النتــاجئ االجيابيــة حيــث يتوقــع أن تبلــغ مــا قميتــه 72م.د لتجســل بذلــك منــوا اجيابيــا
بنســبة  % 70,6وبقميــة  29,8م.د وذلــك بفعــل االرتفــاع اهلــام املتوقــع لنتيجــة اســتغالله
بنســبة  % 122,0مقارنــة بســنة  2017والحمتــال تضاعــف إيراداتــه املاليــة ثــاث مــرات
لتصــل مســتوى  15م.د.
 -ارتفعــت قميــة األمــوال الذاتيــة للديــوان ليبلــغ مجموعهــا  416,5م.د ســنة  2017مقابــل 400,8م.د ســنة  ،2016ويعــود هــذا االرتفــاع باألســاس للنتيجــة الصافيــة االجيابيــة الــي
جسلهــا الديــوان ســنة  2017والبالغــة  42,2م.د.
 -هــذا وواصلــت األمــوال الذاتيــة لديــوان البحريــة التجاريــة واملوانــئ ســنة  2018نســقهاالتصاعــدي ،حيــث جسلــت ارتفاعــا هامــا بنســبة  % 16,8وبقميــة تناهــز 70م.د .لتصــل
اىل مســتوى  486,5م.د.
 .4.4االستمثارات:
 -بلــغ جحــم الدفوعــات املتعلــق مبشــاريع االســتمثار لســنة  2017مــا قميتــه  44,9م.دمقابــل  22,1م.د ســنة  2016مجســا بذلــك ارتفاعــا هامــا بقميــة  22,8م.د وبنســبة
تتجــاوز ،% 103,0هــذا وقــد حــرص الديــوان منــذ ســنوات من خــال االســتمثارات املنجزة
عــى حتســن البنيــة التحتيــة لملوانــئ التونســية حيــث تتــوزع اســتمثارات الديــوان خــال
ســنة  2017باخلصــوص عــى أشــغال جهــر املوانــئ بقميــة  27م.د .وأشــغال إصــاح
األرصفــة خاصــة مبينــاء قابــس بقميــة تناهــز  5,3م.د.
 -جســل الديــوان خــال ســنة  2018اخنفاضــا هامــا يف قميــة اســتمثاراته بقميــة تتجــاوز 18,5م.د وبنســبة  % 41,2لتصــل قميهتــا حلــوايل  26,4م.د ويعــود هذا الرتاجع باألســاس
لضعــف نســبة االجنــاز ممــا اجنــر عنــه ترحيــل أغلــب االســتمثارات لســنة .2019
 .5.4املديونية:
يعمتد ديوان البحرية التجارية واملوانئ لكيا عىل موارده الذاتية لمتويل استمثاراته.
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 - 5شركة نقل تونس:
رشكــة النقــل بتونــس مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة تعتــر منشــأة معوميــة
أحدثــت مبقتــى القانــون عــدد  33لســنة  2003املــؤرخ يف  28أفريــل  2003بعــد دجم الرشكــة
الوطن ّيــة للنقــل ورشكــة املــرو اخلفيــف ملدينــة تونــس .وتؤمــن الرشكــة حــوايل  % 80مــن نشــاط
النقــل العمــويم امجلــايع املنتظــم يف منطقــة تونــس الكــرى مســتغلة أســطول يتكــون يف
مــوىف ســنة  2017مــن  1263حافلــة و  18قاطــرة عــى خــط ت ج م و 189عربــة مــرو.
 .1.5مؤرشات النشاط:

 -جســل عــدد املســافرين ســنة  2017تراجعــا بنســبة  % 4,0باملقارنــة مــع ســنة  2016ليبلــغ 232,5مليــون مســافر ســنة  2017ويعــود ذلــك إىل تقلــص عــدد املســافرين مــن التالميــذ
و الطلبــة بنســبة  ،% 9,7يف حــن جســل عــدد املســافرين خالــي األجــر دون التالميــذ و
الطلبــة ارتفاعــا طفيفــا بنســبة  % 0,4نتيجــة ارتفــاع مبيعــات التذاكــر عــى مــن احلافــات
بنســبة  % 3,8ومبيعــات البطاقــات األســبوعية و االشــرااكت الهشريــة عــى التــوايل
بنســبة  % 4,6و . % 7,3
 -ومــن احملمتــل أن يهشــد عــدد املســافرين ســنة  2018ارتفاعــا طفيفــا يقــدر بـــ 11,8مليــون مســافر مقارنــة بســنة  2017ليصبــح عــدد املســافرين امجلــي  244,3مليــون
مســافر ( 124,4مليــون مســافر مــن رشحيــة مســافرين خالــي املعلــوم دون التالميــذ
والطلبــة و  74,9مليــون مســافر مــن التالميــذ والطلبــة و 45مليــون مســافر بعنــوان النقــل
امجلــايع).
 .2.5املوارد البرشية:
 -بلــغ عــدد أعــوان ســنة  2017لرشكــة نقــل تونــس  7529عونــا مجســا بذلــك اخنفاضــاطفيفــا بنســبة  % 3,6باملقارنــة مــع ســنة  2016نتيجــة اإلحــاالت عــى التقاعــد .ومــن
احملمتــل أن يســتقر عــدد األعــوان ســنة  2018يف حــدود  7555عونــا أي بزيــادة بـــ 26
عونــا مقارنــة بســنة  2017وذلــك نتيجــة لإلجنــاز اللكــي لربنــاجم االنتدابــات.
 -بالــرمغ مــن اخنفــاض يف عــدد األعــوان ســنة  2017مقارنــة بســنة  2016إال أن أعبــاءاألعــوان جسلــت ارتفاعــا هامــا بنســبة  % 10,9ســنة  2017باملقارنــة مــع ســنة 2016
أي مــا قميتــه  23,6م.د نتيجــة الزيــادات يف األجــور واملنــح اخلصوصيــة والرتفيــع
يف قميــة وصــوالت األلك ومــن احملمتــل أن تهشــد أعبــاء األعــوان ســنة  2018ارتفاعــا
بنســبة  % 5,6مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ  252,9م .د .
 .3.5املؤرشات املالية:
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 -عرفــت رشكــة نقــل تونــس ســنة  2017اخنفاضــا ملحوظــا عــى مســتوى نتيجــة اســتغالهلاباملقارنــة مــع ســنة  2016وذلــك بنســبة  % 8,6وبقميــة 11,1م.د ويعــود ذلــك أساســا لكــون
نســق ارتفــاع إيــرادات اســتغالل الرشكــة أقــل مــن تطــور أعبــاء اســتغالهلا حيــث بلــغ
مجمــوع أعبــاء اســتغالل رشكــة نقــل تونــس ســنة  2017مــا قميتــه  353,7م.د مجسلــة
بذلــك ارتفاعــا باملقارنــة مــع ســنة  2016بنســبة  % 6,0أي مــا قميتــه 20,5م.د يف حــن بلــغ
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مجمــوع إيــرادات اســتغالل رشكــة نقــل تونــس ســنة  2017مــا قميتــه  214,6م.د .مجسلــة
بذلــك ارتفاعــا باملقارنــة مــع ســنة  2016وذلــك بنســبة  % 4,6أي مــا قميتــه 9,4م.د ويعــود
ذلــك باألســاس إىل ارتفــاع منــح اســتغالل الرشكــة املمنوحــة مــن الدولــة الــي بلغــت
140,6م.د ســنة  130( 2017م.د منحــة اســتغالل و 10,6م.د محتــل الدولــة لديــون الرشكــة
اجتــاه رشكــة جعيــل )مقابــل  126م.د ســنة .2016
 -ومــن احملمتــل أن تبلــغ نتيجــة االســتغالل  - 163,7م.د ســنة  2018مجسلــة تدهــورابنســبة  % 17,7مقارنــة بســنة  2017ويعــود ذلــك إىل تراجــع منحــة االســتغالل لمتــر مــن
 140,6م.د ســنة  2017اىل  130م.د ســنة  2018باعتبــار أنــه مت تجسيــل مبلــغ  10,6م.د
بعنــوان محتــل الدولــة لديــون الرشكــة جتــاه رشكــة جعيــل ســنة  ،2017فميــا هشــدت أعبــاء
االســتغالل ارتفاعــا بنســبة  % 4,4خــال نفــس الفــرة لتبلــغ  369,3م.د ســنة . 2018
 -وتبعــا ملــا ســبق فــان النتيجــة الصافيــة لســنة  2017جسلــت تدهــور ملحوظــا بنســبة % 15,6مقارنــة بســنة  2016ومــن احملمتــل أن يســمر نزيــف الرتاجــع إىل غايــة 2018
لتبلــغ النتيجــة الصافيــة مــا قميتــه  - 187م.د ويعــود ذلــك أساســا لالخنفــاض اهلــام
املجســل عــى مســتوى نتيجــة اســتغالل الرشكــة خــال نفــس الفــرة والرتفــاع أعباهئــا
املاليــة الناجتــة باألســاس عــن خســائر الــرف احململــة عــى خــاص القــروض بالعملــة
الصعبــة وتطــور مــؤرشي تضخم األجــور وتضخم أســعار احملروقــات مقابــل مجتيــد
التعريفــات منــذ ســنة  2010ممــا أثــر ســلبا عــى التوازنــات املاليــة للرشكــة.
 -مكــا جسلــت مجمــوع األمــوال الذاتيــة لرشكــة نقــل تونــس اخنفاضــا بنســبة % 4,9مقارنــة بســنة  2016حيــث بلغــت يف مــوىف ســنة  2017مــا قميتــه  - 571,5م.د
مقابــل  - 545م.د ســنة  2016ويرجــع هــذا االخنفــاض أساســا لــرامك اخلســائر
الــي جسلهتــا الرشكــة يف الســنوات األخــرة والــي بلغــت مــع مــوىف ســنة  2017مــا
مجموعــه  - 1059,5م.د هــذا وجتــدر اإلشــارة أنــه مت الرتفيــع يف األمــوال املخصصــة
للرشكــة مبــا قميتــه  4,5م.د لتبلــغ  111,4م.د ســنة  2017مقابــل  106,9م.د ســنة
 2016وذلــك نتيجــة معليــة حتويــل األقســاط املتبقيــة مــن القــروض احملولــة واملتعلقــة
بمتويــل اقتنــاء معــدات املــرو اخلفيــف مضــن األمــوال املخصصــة بعنــوان ســنة .2017
 .4.5االستمثارات:
عرفــت الدفوعــات املاليــة املتعلقــة باالســتمثار تتطــور ســنويا خــال الفــرة 2018 - 2016
نتيجــة اقتنــاء  144حافلــة جديــدة و  94حافلــة مســتعملة ممــا ســامه يف حتســن مســتوى
العــرض حبســاب عــدد احلافــات املتجولــة مــن  495حافلــة ســنة  2016إىل  529حافلــة ســنة
 ، 2017أمــا خبصــوص البنيــة األساســية احملمولــة عــى اكهــل الدولــة فــان معــدل نســبة
اإلجنــاز ال يتجــاوز  % 50,0مــن االعمتــادات املرصــودة يف نفــس الفــرة.
 .5.5املديونية:

 -بلغــت مديونيــة الرشكــة ســنة  2017مــا قميتــه  1112,5م.د مقابــل  1195,7م.د ســنة 2016مجسلــة اخنفاضــا بنســبة  % 7,0حيــث مثلــت مديونيــة الرشكــة جتــاه البنــوك
األجنبيــة  % 47,2مــن مجمــوع مديونيهتــا ســنة  2017بقميــة مجليــة تســاوي 524,7
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م.د مكــا جسلــت مديونيــة الرشكــة جتــاه املنشــآت العموميــة (خاصــة الرشكــة الوطنيــة
لتوزيــع البــرول) اخنفاضــا كبــرا ســنة  2017باملقارنــة مــع ســنة  2016بنســبة % 79,0
وبقميــة إمجاليــة تســاوي  120,8م.د نتيجــة محتــل الدولــة لديــون الرشكــة جتــاه الرشكــة
الوطنيــة لتوزيــع البــرول الــي بلغــت  145,3م.د إىل غايــة  2017 /06/ 30يف املقابــل
ارتفعــت مديونيــة الرشكــة جتــاه الصناديــق االجمتاعيــة لتبلــغ  198,8م.د ســنة 2017
مقابــل  137,6م.د ســنة  2016مجسلــة ارتفــاع بنســبة  % 44,4ومــن احملمتــل أن تبلــغ
مديونيــة الرشكــة  1218,7م.د ســنة  2018مجسلــة ارتفاعــا بنســبة  % 9,5مقارنــة
بســنة . 2017
 -مكــا تمتتــع الرشكــة بضامنــات الدولــة الــي بلغــت  146,4م.د ســنة  2017مقابــل53,6م.د ســنة  2016ومــن احملمتــل أن تبلــغ مضانــات الدولــة  51,6م.د ســنة .2018
 - 6الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية:
الرشكــة الوطنيــة للســكك احلديديــة التونســية مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة
تعتــر منشــأة معوميــة أحدثــت مبقتــى أمــر صـــدر يف  27ديمســر  ،1956ويمتثــل نشــاط
الرشكــة خاصــة يف اســتغالل الشــبكة احلديديــة الوطنيــة لنقــل املســافرين و البضائــع الــي
متتــد عــى طــول  2165لكــم وتتواجــد هبــا  200حمطــة و خطــوط ترابــط باحلافلــة بــن
الســكة احلديديــة و بعــض املــدن اجلنوبيــة ،مســتغلة أســطول يف مــويف ســنة  2017يتكــون
مــن  138قاطــرة و  30قطــار كهربــايئ و  129عربــة و  30قطــار ذايت اجلــر و 3455عربــة
لنقــل البضائــع و الفســفاط و 1461حاويــة.
 .1.6مؤرشات النشاط:
 -أمنــت الرشكــة الوطنيــة للســكك احلديديــة ســنة  2017نقــل  40,99مليــون مســافرمقابــل  40,95مليــون مســافر ســنة  ،2016ومــن احملمتــل أن يســمر هــذا االســتقرار
إىل غايــة  2018ليبلــغ حــوايل  40مليــون مســافر.
 -بيمنــا هشــد نشــاط نقــل الفســفاط عــى خطــوط الشــبكة احلديديــة التونســية ســنة 2017ارتفاعــا طفيفــا بنســبة  % 4,0مقارنــة بســنة  2016حيــث بلــغ  2,4مليــون طــن
ســنة  2017مقابــل  2,3مليــون طــن ســنة  ،2016ومــن احملمتــل أن يبلــغ نشــاط نقــل
الفســفاط  1,7مليــون طــن ســنة  2018مجســا اخنفاضــا بنســبة  % 29,2مقارنــة
بســنة  2017ويعــود هــذا االخنفــاض أساســا إىل تواصــل التحــراكت االحتجاجيــة
مبنطقــة احلــوض املنجمي واســتعامل الشــاحنات لنقــل الفســفاط و...اخل.
 .2.6املوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد أعــوان الرشكــة الوطنيــة للســكك احلديديــة التونســية  4518عونــا ســنة 2017مجســا اخنفاضــا بنســبة  % 2,4أي مــا يعــادل  109عونــا باملقارنــة مــع ســنة 2016
ومــن احملمتــل أن يهشــد عــدد األعــوان ارتفاعــا طفيفــا ســنة  2018بنســبة % 2
مقارنــة بســنة  2017ليصبــح  4612عونــا.
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- -بالــرمغ مــن اخنفــاض عــدد األعــوان ســنة  2017مقارنــة بســنة  2016إال أن أعبــاء
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األعــوان جسلــت ســنة  2017ارتفاعــا بلغــت قميتــه  1.3م.د وبنســبة  % 1,0باملقارنــة
مــع ســنة  2016حيــث مــرت مــن  117,9م.د ســنة  2016إىل  119,2م.د ســنة 2017
ومــن احملمتــل أن تهشــد أعبــاء األعــوان ســنة  2018اخنفاضــا بنســبة  % 2,4مقارنــة
بســنة  2017لتصبــح 116,3م.د وذلــك نتيجــة إحالــة  25إطــار و11عــون تســيري عــى
التقاعــد مقابــل انتــداب  130عــون تنفيــذ يف منتصــف الســنة مبــا جيعــل االنعــاس
املــايل هلــذه االنتدابــات منخفضــا باملقارنــة مــع االنعــاس املــايل ملغــادرة اإلطــارات
وأعــوان التســيري يف بدايــة الســنة.
 .3.6املؤرشات املالية:
 -جسلــت نتيجــة االســتغالل ســنة  2017تراجعــا بنســبة  % 11,4مقارنــة بســنة 2016حيــث بلغــت مــا قميتــه  - 64,4م.د مقابــل  - 57,8م.د .ســنة  ،2016ويعــود ذلــك أساســا
إىل ارتفــاع أعبــاء اســتغالل الرشكــة مقابــل اخنفــاض إيــرادات اســتغالهلا حيــث بلــغ
مجمــوع أعبــاء اســتغالل الرشكــة ســنة  2017مــا قميتــه  228,5م.د مجســا ارتفاعــا
بنســبة  % 2,2مقارنــة بســنة  ،2016يف حــن بلــغ مجمــوع إيــرادات اســتغالل الرشكــة
ســنة  2017مــا قميتــه  164,1م.د مقابــل  165,8م.د ســنة  2016مجســا بذلــك
اخنفاضــا بنســبة  % 1,0ويعــود ذلــك باألســاس الخنفــاض مداخيــل نقــل املســافرين
بنســبة  % 3,0باملقارنــة مــع ســنة  2016حيــث مــر مــن  51م.د ســنة  2016اىل
 49,2م.د ســنة  ،2017نتيجــة ارتفــاع عــدد األســاك املســتفيدة مــن النقــل املجــاين
وتفــي ظاهــرة النقــل العشــوايئ و تفــامق ظاهــرة االمتنــاع عــن خــاص ســندات
الســفر واخنفــاض تعويضــات النقــل الــي تســند يف شــل منــح اســتغالل (42,5
مليــون دينــار ســنة  2017مقابــل  44,6مليــون دينــار ســنة  )2016واســتقرار يف
منحــة الدولــة بعنــوان الصيانــة الكــرى للشــبكة احلديديــة بقميــة  15م.د بيمنــا هشــدت
مداخيــل نقــل الفســفاط ارتفاعــا بنســبة  % 36خــال الفــرة  2017 - 2016حيــث
مــرت مــن  16,8م.د ســنة  2016إىل  22,7م.د ســنة .2017
 -أمــا خبصــوص ســنة  2018مفــن احملمتــل أن تبلــغ نتيجــة االســتغالل  - 61,8م.دمجسلــة حتســنا طفيفــا مقارنــة بســنة  2017لكهنــا تبــى ســلبية ودون املطلــوب.
 -بلغــت النتيجــة الصافيــة ســنة  2017مــا قميتــه  - 81,3م.د مقابــل  - 73,2م.د ســنة 2016نتيجــة تراجــع نتيجــة االســتغالل مبــا قــدره  6,6م.د وارتفــاع األعبــاء املاليــة
والــي قــدرت ســنة  2017مبــا قميتــه  17,8م.د وهــو مــا ميثــل نســبة  % 10,8مــن
مداخيــل الرشكــة ومــن احملمتــل أن تبلــغ النتيجــة الصافيــة ســنة  2018مــا قميتــه
 - 85,8م.د ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع األعبــاء املاليــة الــي مــن احملمتــل أن تبلــغ ســنة
 2018مــا قميتــه  24,9م.د نتيجــة ارتفــاع ســعر رصف االورو واألعبــاء املتخلــدة مــن
القــروض األجنبيــة والقــروض احملليــة.
 -مكــا جســل مجمــوع األمــوال الذاتيــة للرشكــة ســنة  2017اخنفاضــا هامــا بنســبة % 10,5مقارنــة بســنة  2016لتبلــغ مــوىف ســنة  2017مــا قميتــه  529,7م.د ومــن
احملمتــل أن تهشــد قميــة األمــوال الذاتيــة اخنفاضــا خــال ســنة  2018مقارنــة بســنة
 2017بنســبة  % 17,7لتبلــغ  436م.د.
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 .4.6االستمثارات:

 -بلغــت قميــة االســتمثارات املنجــزة مــن الرشكــة الوطنيــة للســكك احلديديــة التونســية 84م.دمــع مــوىف ســنة  2017مجسلــة بذلــك اخنفاضــا ملحوظــا بنســبة  % 50,0باملقارنــة مــع ســنة
 ،2016ويعــود ذلــك باألســاس إىل اخنفــاض االســتمثارات املاديــة بقميــة  48,2م.د مكــا
بلغــت قميــة االســتمثارات املنجــزة ســنة  2018مــا قميتــه  125م.د مقمســة مكــا يــي :
 -االســتمثارات يف البنيــة األساســية عــى اكهــل الدولــة :بقميــة  31,2مليــون دينــار مقابــل 65,8مليــون دينــار مربجمــة باملزيانيــة أي بنســبة إجنــاز بـــ .% 47,0
 -االســتمثارات عــى اكهــل الرشكــة بقميــة  93,9مليــون دينــار مقابــل  104,1مليــون دينــارمربجمــة أي بنســبة إجنــاز بـــ .% 90,0
 -هــذا و تبلــغ نســبة اإلجنــاز امجلليــة باحتســاب االســتمثارات يف عربــات الشــبكة احلديديــةالرسيعــة  % 55,0والــي وقــع التأخــر يف اســتالمها نظــرا للتأخــر املجســل يف إجنــاز
البنيــة األساســية لملــروع.
 .5.6املديونية:

بلغــت مديونيــة الرشكــة ســنة  2017مــا قميتــه  1076,7م.د مقابــل  1028,5م.د ســنة 2016
مجسلــة ارتفاعــا بنســبة  % 4,7حيــث مثلــت مديونيــة الرشكــة جتــاه البنــوك  % 82,3مــن
مجمــوع مديونيهتــا ســنة  2017بقميــة مجليــة تســاوي  886,5م.د مكــا ارتفعــت مديونيــة
الرشكــة جتــاه الصناديــق االجمتاعيــة لتبلــغ  118م.د ســنة  2017مقابــل  84,3م.د ســنة 2016
مجسلــة ارتفــاع بنســبة  % 40يف املقابــل جسلــت مديونيــة الرشكــة جتــاه املنشــآت العموميــة
(خاصــة الرشكــة الوطنيــة لتوزيــع البــرول) اخنفاضــا كبــرا ســنة  2017باملقارنــة مــع ســنة
 2016وذلــك بنســبة  % 71,0ومــن احملمتــل أن تبلــغ مديونيــة الرشكــة  1179,5م.د ســنة 2018
مجسلــة ارتفاعــا بنســبة  % 9,5مقارنــة بســنة  2017حيــث ارتفعــت مديونيــة الرشكــة جتــاه
الدولــة بنســبة  % 152,0مكــا جسلــت مديونيــة الرشكــة جتــاه املنشــآت العموميــة يه األخــرى
ارتفاعــا بنســبة  % 88,2لتبلــغ  128م.د ســنة  2018يف حــن هشــدت مديونيــة الرشكــة جتــاه
الصناديــق االجمتاعيــة اخنفاضــا بنســبة  % 7,6لتبلــغ  109م.د ســنة . 2018
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 -IIIأهــم المؤشــرات المالية ومؤشــرات النشــاط للمنشــآت العمومية
الخاضعــة إلشــراف وزارة الصناعة والمؤسســات الصغرى والمتوســطة:
جدول  :7أمه مؤرشات النشاط واملؤرشات املالية لملنشآت العمومية الناشطة يف قطاع املنامج:
طبيعة
املؤرشات
املنشأة

اإلنتاج

املبيعات

رمق املعامالت

عدد األعوان

أعباء األعوان

معدل األجور

إيرادات االستغالل

أعباء االستغالل

نتيجة االستغالل

األعباء املالية

النتيجة الصافية

النتاجئ املؤجلة

األموال الذاتية

قمية االستمثارات

الدولة

البنوك

املنشآت العمومية

الصناديق االجمتاعية

الوحدة

مليون طن مليون طن

املوارد البرشية

االستمثارات

مجموع املديونية

املؤرشات

مؤرشات النشاط

املؤرشات املالية

املديونية

م,د,

عون

م,د,

دينار

م,د,

م,د,

م,د,

م,د,

م,د,

م,د,

م,د,

م,د,

م,د,

م,د,

م,د,

م,د,

م,د,

رشكة فسفاط قفصة املجمع الكمييايئ التونيس

2016

3,3

3,4

450,9

6619

207,5

838,0 -67,4 -109,8 13,8 -62,1 544,5 482,4 2612,0

64,1

89,6 11,4 19,0 47,9 11,3

2017

3,9

3,4

471,5

6320

231,2

-80 566,8 486,8 3048,0

710,0 -177,2 -128,9 11,8

116,4

105,7 11,9 18,9 60,2 14,7

وقيت2018

2,8

3

504,9

6098

236,6

616,3 -306,1 -94,2 18,5 -19,8 537,6 517,8 3233,0

39,5

128,3 12,0 22,5 80,2 13,6

2016

1,6

1,6

1329,0

6225

235,0

11,0 -12,0 1383,0 1371,0 3146,0

616,0 -306

76,1

682,1 21,6 154,6 335,7 170,2

2017

1,7

1,5

1288,0

6227

256,0

618,0 -378 -122,2 90,0 38,0 1276,0 1314,0 3426,0

68,8

974,1 23,1 345,5 434,0 171,5

وقيت2018

1,3

1,2

1186,0

5852

268,0

497,0 -500 -100,4 49,0 17,0 1188,0 1205,0 3816,0

87,7

1231,8 24,2 505,1 529,9 172,6
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 - 1شركة فسفاط قفصة :
رشكــة فســفاط قفصــة يه منشــأة معوميــة يف شــل رشكــة خفيــة االمس أحدثــت بتــارخي
 08فيفــري  1897وتبلــغ مســامهة الدولــة يف رأس ماهلــا نســبة  .% 99,92وتمتثــل مهمهتــا
األساســية يف اســتغالل وتــروجي الفســفاط.
 .1.1أمه مؤرشات النشاط:

هشــدت ســنة  2017تطـ ّورا يف اإلنتــاج ﺑ 600ألــف طــن ويف رمق معامــات الرشكــة ﺑ  20,6م.د
مقارنــة بســنة  2016ويعــزى هــذا التطــور إىل حتســن عــدد ســاعات العمــل وجاهزيــة املغاســل.
وبالــرمغ مــن التحســن الطفيــف ســالف الذكــر إال أن مــؤرشات أداء املؤسســة ال تــزال ضعيفــة
مقارنــة بســنة  2010وذلــك نتيجــة تواصــل االضطرابــات االجمتاعيــة باجلهــة منــذ الثــورة والــي
اكنــت عائقــا يف اســمرارية العمــل بطريقــة عاديــة .ومــن املتوقــع أن تجســل ســنة  2018تراجعــا
هامــا يف اإلنتــاج بـــ 1,1مليــون طــن مقارنــة بســنة  2017وبالــرمغ مــن ذلــك ســيهشد رمق معامــات
الرشكــة تطــورا بـــ 33.4م.د نتيجــة االنعــاس املــايل للرتفيــع يف ســعر البيــع بـــ 5,47دوالر إضافــة
الرتفــاع ســعر رصف الــدوالر.
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 .2.1أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد أعــوان رشكــة فســفاط قفصــة مــوىف ســنة  2017حــوايل 6320عونــا مجســا بذلــكاخنفاضــا بنســبة  % 4,5باملقارنــة مــع ســنة  2016ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع نســبة اإلحــاالت
عــى التقاعــد القانــوين.
 -بلــغ جحــم األجــور واملنــح إىل مــوىف ســنة  ،2017حــوايل  231,2م.د ممثــا ارتفاعــابـــ  % 11,4باملقارنــة مــع نفــس الفــرة مــن ســنة  207,5( 2016مليــون دينــار) والــي
تعــزى للزيــادات العامــة يف األجــور والرتقيــات الداخليــة.
 .3.1أمه املؤرشات املالية:

 -جسلــت ســنيت 2016و 2017اســتقرارا يف إيــرادات اســتغالل املؤسســة نتيجــة ارتفــاع معــدلســعر رصف الــدوالر ليبلــغ 2,4د مقابــل  2,1د لســنة  2016وذلــك بالــرمغ مــن تراجــع ســعر
البيــع بنســبة  % 8,7مقارنــة بســنة  2016واســتقرار جحــم املبيعــات امجلــي يف حــدود 3,4
مليــون طــن ســنويا .
 -ومــن املتوقــع أن تهشــد املــؤرشات املاليــة للرشكــة خــال ســنة  2018حتســنا طفيفــا مقارنــةمبســتوى أرقــام ســنيت  2016و 2017نتيجــة االنعــاس املــايل للرتفيــع يف ســعر البيــع بـــ 5,47
دوالر ليبلــغ ســعر الطــن الواحــد حــوايل  63,32دوالر مقابــل  56,85دوالر بعنــوان ســنة 2017
إضافــة الرتفــاع ســعر رصف الــدوالر بنســبة  % 8,3وذلــك بالــرمغ مــن الرتاجــع املجســل بـــ400
ألــف طــن يف جحــم املبيعــات.
 .4.1االستمثارات:

بلغــت القميــة امجلليــة للدفوعــات املاليــة املتعلقــة باالســتمثار خــال ســنة الفــرة  2018 - 2016مــا
قــدره  220م.د و تمتثــل أمه مشــاريع الرشكــة يف مواصلــة تنفيــذ مــرويع منجمي أم اخلشــب
واملكنــايس بـــلفة  150م.د والنقــل اهليدروليــي للفســفاط التجــاري بـــ 10م.د وإخــراج املغاســل مــن
مناطــق العمــران بـــ 17م.د ومشــاريع بنيــة حتتيــة بـــ 7م.د ومشــاريع متعلقــة بتأهيــل وتطويــر جهــاز
اإلنتــاج بـــ 64م.د.
 .5.1املديونية :

بلغــت مديونيــة الرشكــة ســنة  2017مــا قميتــه  105,7م.د مقابــل  89,6م.د ســنة  2016مجسلــة
ارتفاعــا بنســبة  % 18,0نتيجــة ارتفــاع جحــم القــروض البنكيــة .ومــن املتوقــع أن تهشــد مديونيــة
رشكــة فســفاط قفصــة خــال ســنة  2018ارتفاعــا بـــ 22,7م.د تبعــا ملواصلــة ارتفــاع جحــم القــروض
البنكيــة (داخليــة وخارجيــة) هــذا إضافــة لتطــور جحــم مســتحقات املنشــآت العموميــة (أساســا املجمــع
الكمييــايئ التونــي والرشكــة الوطنيــة لتوزيــع البــرول والرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز ليبلــغ
رصيدهــا حــوايل  17,3م.د مــوىف ســنة .)2018
 - 2المجمع الكيميائي التونسي :
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املجمــع الكمييــايئ التونــي منشــأة معوميــة يف شــل رشكــة خفيــة االمس تبلــغ مســامهة
الدولــة يف رأس مالــه نســبة  .% 99,99وتمتثــل مهمتــه األساســية يف تمثــن الفســفاط مــن خــال
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اســتعامله لتصنيــع احلامــض الفســفوري املر ّكــز  ،% 54ثــاين أمونيــا الفســفاط ( ،)DAPأحــادي
أمونيــا الفســفاط (،)MAPثــايث الفســفاط الرفيــع (،)TSPأحــادي الفســفاط الرفيــع ( ،)SSPثــاين
موجهــة باألســاس للتصديــر لــل األســواق العامل ّيــة.
الفســفاط البيلكســييك( )DCPويه منتوجــات ّ
مكــا يقــوم املجمــع بإنتــاج وتســويق اكمــل حاجيــات الفالحــة الوطن ّيــة مــن مســاد األمونيــر الــزرايع.
 .1.2أمه مؤرشات النشاط :

 -إن تواصــل االضطرابــات واالحتجاجــات االجمتاعيــة واملشــالك اللوجســتية (نقــل الفســفاط)أدى لتواصــل نســق تراجــع نشــاط املجمــع الكمييــايئ التونــي خــال الفــرة .2018 - 2016
فبالــرمغ مــن املجهــودات املبذولــة لتأمــن حســن ســر نشــاط الرشكــة إىل أن تعطــل رشكــة
فســفاط قفصــة حــال دون حتقيــق األهــداف املرجــوة وتواصــل بالتــايل تكبــد املجمــع الكمييــايئ
التونــي خلســائر فادحــة عــى غــرار الســنوات الفارطــة .حيــث اكن لتواتــر توقــف وتذبــذب
اســتخراج ونقــل الفســفاط األثــر الســليب عــى نشــاط املجمــع الكمييــايئ التونــي وبالتــايل
تواصــل تــدين مســتوى حتويــل الفســفاط ليبلــغ  3مليــون طــن ســنة  2017و 2,3مليــون طــن
ســنة  2018وهــو مــا ميثــل نســبة  % 34,0كنســبة اســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة لملجمــع ،عملــا
وأن ســنة  2010هشــدت حتويــل حــوايل  6,6مليــون طــن مــن الفســفاط.
 -ومثــل النقــص يف الــزود بالفســفاط للســنة الثامنــة عــى التــوايل العامــل الســليب األمه عــىمســتوى نشــاط املجمــع الكمييــايئ التونــي .وقــد اكتــى املجمــع بتحويــل المكيــات الــي
أمكــن لرشكــة فســفاط قفصــة توفريهــا وبالتــايل مل يكــن باإلمــان تأمــن خمــزون مــرحي مــن
مــادة الفســفاط مبــا يضمــن ترشــيد اســتغالل مصانــع الرشكــة وميكــن مــن تفــادي التوقفــات
االضطراريــة لوحــدات اإلنتــاج.
 .2.2أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد أعــوان املجمــع الكمييــايئ التونــي مــوىف ســنة  2017حــوايل 6227عونــا مجســابذلــك اســتقرارا باملقارنــة مــع ســنة  2016ومــن املتوقــع أن تهشــد ســنة  2018مقارنــة بســنة
 2017تراجعــا بنســبة  % 8,0يف عــدد األعــوان ليبلــغ حــوايل  5852عونــا باعتبــار برنــاجم
اإلحــاالت عــى التقاعــد القانــوين واالختيــاري.
 -بلــغ جحــم األجــور واملنــح إىل مــوىف ســنة  ،2018حــوايل268م.د مقابــل  256م.د ســنة 2017و 235م.د ســنة  2016والــي تعــزى للزيــادات العامــة يف األجــور والرتقيــات الداخليــة.
 .3.2أمه املؤرشات املالية:

 -جسلــت ســنة  2017تراجعــا يف رمق معامــات املؤسســة بنســبة  % 3,0مقارنــة بســنة 2016وذلــك نتيجــة تراجــع المكيــات املباعــة بـــ 100ألــف طــن ليبلــغ االنعاكس املايل الســليب حبســاب
المكيــات حــوايل  89م.د هــذا إضافــة لالنعــاس املــايل الســليب لتــدين أســعار بيــع مــواد
األمســدة عــى املســتوى العاملــي بـــ 104م.د والــي مت احلــد مهنــا مــن خــال املفعــول املــايل
اإلجيــايب لتطــور ســعر رصف الــدوالر مقابــل الدينــار ليبلــغ االنعــاس حــوايل  + 150م.د.
 -ومــن املتوقــع أن يهشــد رمق معامــات املجمــع خــال ســنة  2018تراجعــا بنســبة  % 8,0ليبلــغحــوايل  1186مليــون دينــار مقابــل  1288مليــون دينــار مــوىف ســنة  2017أي باخنفــاض قــدره
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 102مليــون دينــار ويعــزى ذلــك لرتاجــع مســتوى المكيــات املباعــة ألغلــب املنتوجــات ليبلــغ
االنعــاس املــايل الســليب حبســاب المكيــات حــوايل  279م.د وذلــك رمغ املفعــول اإلجيــايب
لســعر البيــع حبــوايل  69مليــون دينــار نتيجــة حتســن أســعار األمســدة عــى املســتوى العاملــي
خــال الســدايس األول لســنة  2018واملفعــول اإلجيــايب لســعر رصف الــدوالر بـــ + 108م.د.
 .4.2االستمثارات:

بلغــت الدفوعــات املاليــة املتعلقــة باســتمثارات املجمــع خــال الفــرة  2018 - 2016حــوايل 232,6
م.د .وتمتثــل أمه مشــاريع الرشكــة باألســاس يف اســتمكال إجنــاز مصنــع املظيلــة  ،2هــذا إضافــة
لالســتمثارات املتعلقــة باحملافظــة عــى البيئــة وبالرتفيــع يف مردوديــة جهــاز اإلنتــاج.
 .5.2املديونية :

 -إن القــروض البنكيــة املمنوحــة لملجمــع لمتويــل االســتمثارات االســراتيجية متثــل % 43,0مــن مجمــوع تعهــدات املجمــع ســنة  2018مقابــل  % 49,0ســنة  .2016مــن جهــة أخــرى ،تمتثــل
متخلــدات املجمــع جتــاه الدولــة أساســا يف مبلــغ  160م.د بعنــوان أربــاح األهســم لســنة
 2010راجعــة للدولــة طبقــا لقــرار اجللســة العامــة ومل يــم حتريرهــا بعــد نظــرا لضغوطــات
مصاريــف التــرف واالســتمثار.
  -وفميــا يتعلــق مبتخلــدات املجمــع جتــاه املنشــآت العموميــة والــي أصبحــت متثــل نســبة % 41,0مــن جحــم ديــون املجمــع فهــي تمتثــل أساســا يف مســتحقات رشكــة فســفاط قفصــة
بعنــوان رشاء الفســفاط إذ يبلــغ الرصيــد يف مــوىف ســنة  2018حــوايل  488,2م.د مقابــل
 132,9م.د ســنة .2016
جدول  :8أمه املؤرشات املالية ومؤرشات النشاط لملنشآت العمومية الناشطة يف قطاع الطاقة:
طبيعة
املؤرشات

مؤرشات
النشاط

املوارد
البرشية

املؤرشات
املالية

االستمثارات

رمق املعامالت

منحة الدمع

عدد األعوان

أعباء األعوان

معدل األجور بالهشر
 /للعون الواحد

إيرادات
االستغالل

2017

1598

-

1134

42.5

3 123

1603

1602.8

0.2

3.1

4.3

142.5

339.5

87

0

35.2

383

0

418.2

2020

2012.5

7.5

2.6

9.3

148.1

341.2

103

0

68

522.9

0

590.9

635.4

-354.4

-373.1

854.9

623

2.2

5518.1

17.2

9.5

5547

-1193.7 1039.9

-703.7

-276.1

553.2

1

6337

18.1

13.7

6369.8

1161.1 -2341.8 -1897.3 -2093.5

1

8275.2

16.3

8.4

8300.9

أعباء االستغالل

2016

1390

-

1151

38.9

2 816

1384.3 1393.2

8.9

1.8

16.9

161.4

260.3

59.2

0

43.9

555.7

0

559.8

نتيجة االستغالل

2017
وقيت2018

869.4 3641.7
1500 4989.8

626
622

29.5
32.7

3 927
4 381

-429.9 -108.3 -389.4 4900.5 4511.1
-1159.4 -347.8 -820.9 7310.7 6489.8

-0.6
-429.9

-317.6
-1477.3

7
13.8

40.9
42.2

468.7 658.3
1056.8 602.1

2.8
3

1170.7
1704.1

وقيت2018

2019

-

1105

45.6

3 439

2016

3735.6

0

12524

386.1

2 596

408.3 3343.2 3751.5

2017

593.2 4049.2

12388

428

2 879

4642.4

4647

-4.6

1200

12031

462.7

3 205

5709.5

6115

-405.5

وقيت2018

4509.5

التقرير حول المنشآت العمومية

األعباء املالية

2016

183.5 3394.8

644

27.1

3 507

3565.9 3580.9

14.9

-99.5

0

-0.6

111.3

6

46.2

332.2

652.2

2.6

1033.2

1543

النتيجة الصافية

2017
وقيت2018

1226
1646

-

811
802

30.2
37.3

3 103
3 875

371.6 880.2 1251.8
697.5 1015.5 1713

64.2
66

111.2
297

85.1
85.1

1959.1 1900.6
2214.2 2087.2

0
0

1063.7
852.9

0
0

0
0

1063.7
852.9

النتاجئ املؤجلة

2016

922

-

700

28.7

3 417

953.2

741.4

211.8

59.6

19.4

85.1

1788.1 1808.7

0

784

0

0

784

األموال الذاتية

الوحدة

م.د.

م.د.

عون

م.د.

دينار

م.د.

م.د.

م.د.

م.د.

م.د.

م.د.

م.د.

م.د.

م.د.

م.د.

م.د.

قمية االستمثارات

الدولة
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البنوك

الرشكة
التونسية
للكهرباء
والغاز

املديونية

الرشكة
التونسية
لتوزيع
البرتول

املنشآت العمومية

الرشكة
التونسية
لصناعات
التكرير

الصناديق
االجمتاعية

املؤسسة
التونسية
لألنشطة
البرتولية

املؤرشات

مجموع املديونية

املنشأة

م.د.

م.د.

 - 3المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية :
املؤسســة التونســية لألنشــطة البرتوليــة يه مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة
تعتــر منشــأة معوميــة أحدثــت مبقتــى القانون عــدد 22املؤرخ يف  10مــارس  1972وتمتثل
مهمهتــا األساســية يف متثيــل الدولــة التونســية يف اكفــة مراحــل البحــث واالستكشــاف
والتطويــر واســتغالل املــوارد الطبيعيــة الوطنيــة مــن احملروقــات.
 .1.3أمه مؤرشات النشاط:

بلــغ إنتــاج امتيــازات املؤسســة التونســية لألنشــطة البرتوليــة مــن النفــط اخلــام ســنة 2017
مــا يقــارب  11,3مليــون برميــل يف حــن بلغــت المكيــة املنتجــة ســنة  2016مــا يقــارب
ـر هــذا الرتاجــع باألســاس
 13,4مليــون برميــل مجسلــة بذلــك تراجــع بنســبة  % 15,7ويفـ ّ
لالخنفــاض الطبيــي لإلنتــاج يف عــدد هــام مــن حقــول النفــط هــذا إضافــة للرتاجــع النــاجت
عــن اإلشــاليات التقنيــة واالجمتاعيــة خاصــة باحلقــول املوجــودة بــواليت تطاويــن وقبــي.
هــذا مــع اإلشــارة بــأن إنتــاج امتيــازات املؤسســة مــن النفــط اخلــام خــال ســنة  2017ميثــل
 % 80,0مــن اإلنتــاج الوطــي البالــغ  14,1مليــون برميــل ويه نفــس احلصــة خــال ســنة
 .2016فميــا بلغــت المكيــة املنتجــة مــن الغــاز الطبيــي مــا يقــارب  1,6مليــار م 3ســنة 2017
ـر هــذا الرتاجــع
مقابــل  1,7مليــار م 3ســنة  2016مجسلــة بذلــك تراجعــا بنســبة  % 6,0ويفـ ّ
باألســاس باالخنفــاض الطبيــي لإلنتــاج يف عــدد هــام مــن احلقــول .هــذا مــع اإلشــارة
أن إنتــاج امتيــازات املؤسســة مــن الغــاز الطبيــي خــال ســنة  2017ميثــل  % 66,0مــن
اإلنتــاج الوطــي البالــغ  2,4مليــار م 3ويه نفــس احلصــة خــال ســنة .2016
 .2.3أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

بلــغ عــدد أعــوان املؤسســة التونســية لألنشــطة البرتوليــة يف مــوىف ســنة  2017حــوايل
 811عونــا مجســا بذلــك ارتفاعــا بنســبة  % 15,8باملقارنــة مــع ســنة  2016ويعــود ذلــك
لالنتدابــات اجلديــدة ،ومــن املتوقــع أن يبلــغ عــدد األعــوان مــوىف ســنة  2018حــوايل 802
عونــا مجســا بذلــك اخنفاضــا بنســبة  % 1,1باملقارنــة مــع ســنة  2017ويعــود ذلــك لإلحــاالت
عــى التقاعــد.
وقــد جسلــت أعبــاء األعــوان ســنة  2017ارتفاعــا بـــ  1,5م.د مقارنــة بســنة  2016وارتفاعــا
بـــ  7,1م.د ســنة  2018باملقارنــة مــع ســنة  2017لتبلــغ  37,3م.د رمغ اخنفــاض عــدد
األعــوان وذلــك نتيجــة الزيــادة العامــة والرتفيــع يف املنــح اخلصوصيــة واالمتيــازات العينيــة.
 .3.3أمه املؤرشات املالية:

 -بلغــت مداخيــل املؤسســة التونســية لألنشــطة البرتوليــة  1226م.د ســنة  2017مقابــل 922م.د ســنة  2016مجسلــة ارتفاعــا بقميــة  304م.د متــأيت أساســا مــن ارتفــاع
مداخيــل تســويق احملروقــات بنحــو 150م.د بالنســبة للنفــط اخلــام و 135م.د بالنســبة
للغــاز الطبيــي و 19م.د بالنســبة للغــاز الســائل.
 -ويعــود التحســن يف إيــرادات النفــط اخلــام الرتفــاع معــدل ســعر بيــع الربميــل مــن 41,5دوالر ســنة  2016إىل  52,61دوالر ســنة  2017لتجســل الرشكــة زيــادة بـــ143م.د
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وزيــادة بـــ  80م.د بعنــوان تطــور ســعر رصف الــدوالر مقابــل اخنفــاض بـــ 73م.د
نتيجــة تراجــع المكيــات املباعــة حبــوايل  808ألــف برميــل .وخبصــوص الغــاز الطبيــي
فــإن ارتفــاع املداخيــل يعــود باألســاس إىل ارتفــاع المكيــات املباعــة بـــ  10أالف طــن
ماكفــئ نفــط ولتطــور ســعر الــدوالر والرتفــاع ســعر البيــع بـــ 50,31دوالر وذلــك مقارنــة
بســنة .2016
 -ومــن املتوقــع أن تبلــغ املداخيــل خــال ســنة  2018حــوايل  1646م.د مقارنــة بـــ 1226م.د ســنة  2017مجسلــة ارتفاعــا بقميــة  420م.د نتيجــة ارتفــاع معــدل ســعر بيــع
الربميــل مــن  52,61دوالر ســنة  2017إىل  68,6دوالر ســنة .2018
 -جسلــت نتيجــة االســتغالل خــال ســنيت  2017و 2018تطــورا عــى التــوايل بـــ159,8م.د و بـــ  325,9م.د لتبلــغ  371,6م.د ســنة  2017و 697,5م.د ســنة  2018مقابــل
 211,8م.د ســنة  2016نتيجــة تطــور نســق إيــرادات االســتغالل مبعــدل ســنوي بـــ
 % 26.57تبعــا الرتفــاع أســعار النفــط مقابــل تطــور نســق أعبــاء االســتغالل مبعــدل
ســنوي .% 12,32
 -وقــد مكــن التحســن يف نتيجــة االســتغالل مــن حتقيق تطــور يف النتيجة الصافية لملؤسســةلتبلــغ  297م.د ســنة  2018مقابــل  111,2م.د ســنة  2017و 19,4م.د ســنة  2016ممــا
مكــن مــن تأمــن عائــدات ملزيانيــة الدولــة بعنــوان الفوائــض مببلــغ  100م.د بعنــوان ســنة
 2017ومــن املتوقــع أن يبلــغ هــذا الــرمق حــوايل  250م.د بعنــوان ســنة .2018
 .4.3االستمثارات:
تبعــا الرتفــاع أســعار النفــط والغــاز الطبيــي خــال ســنيت 2017و 2018مقارنــة بســنة
 2016ليبلــغ املعــدل اخلــام خــال ســنة  2018حــوايل  71دوالر مقابــل  54دوالر ســنة
 2017و 43دوالر ســنة  ،2016هشــدت االســتمثارات املنجــزة مــن قبــل الرشكــة خــال ســنة
 2018تطــورا بقميــة  + 426,1م.د أي بنســبة  % 24,0مقارنــة بســنة  2016ويعــود هــذا
باألســاس لتطــور مصاريــف التطويــر واالســتغالل املنجــزة بامتيــازات لك مــن حقــول نــوارة
وعشــطروت وصدربعــل وطرطــر.
 .5.3املديونية :
بلغــت قميــة القــروض البنكيــة يف مــويف  2017مــا قميتــه  1063,7م.د مقابــل  784م.د
مجسلــة بذلــك ارتفاعــا بنســبة  % 35,6مقارنــة بســنة  2016ويعــزى ذلــك إىل ارتفــاع
قــروض البنــوك احملليــة بقميــة  133,6م.د أي بنســبة  % 36,9مــن جهــة وارتفــاع قميــة
قــروض البنــوك األجنبيــة  146,1م.د أي بنســبة  % 34,6مــن جهــة أخــرى ويــم ختصيــص
هــذه القــروض لمتويــل اســتمثارات املؤسســة.
 - 4الشركة التونسية لصناعات التكرير :
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الرشكــة التونســية لصناعــات التكريــر يه مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة
تعتــر منشــأة معوميــة أحدثــت ســنة  1960يف إطــار اتفاقيــة مربمــة بــن الدولــة التونســية
واملجمــع اإليطــايل  ENIمصــادق علهيــا مبقتــى القانــون عــدد  11لســنة  1960املــؤرخ
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يف  26جويليــة  ،1960ويف ســنة  1975قامــت الدولــة باقتنــاء أهســم الرشيــك األجنــي
وأصبحــت رشكــة وطنيــة .وتمتثــل مهامهــا يف :تكريــر البــرول اخلــام وإنتــاج املــواد البرتولية
قصــد تلبيــة حاجيــات الســوق الداخليــة ،بيــع املــواد البرتوليــة املنتجــة إىل رشاكت التوزيــع
الداخليــة ،تصديــر املنتجــات غــر القابلــة للتســويق حمليــا وتوريــد لك املــواد البرتوليــة لتغطيــة
اكمــل حاجيــات البــاد.
 .1.4أمه مؤرشات النشاط:

 -بلغــت المكيــات املنتجــة خــال ســنة  2017مــا يناهــز  878ألــف طــن مقابــل  1152ألــفطــن خــال ســنة  2016باخنفــاض قــدره 274ألــف طــن أي بنســبة  % 24,0ويعــود ذلــك
أساســا الرتفــاع أيــام توقــف املصفــاة للقيــام بأشــغال صيانــة مربجمــة ملنشــآهتا مشلــت
تغيــر حراقــات الفــرن والعديــد مــن مكوناتــه الرئيســية .فميــا مــن املتوقــع أن تبلــغ مكيــة
اإلنتــاج لســنة  2018مــا يناهــز  1022ألــف طــن أي بارتفــاع بنســبة  % 16,4ويعــود ذلــك
الرتفــاع أيــام تشــغيل املصفــاة.
 -ولغايــة مضــان تزويــد الســوق الوطنيــة باملــواد البرتوليــة قامــت الرشكــة التونســيةلصناعــات التكريــر خــال ســنة  2018باســترياد حــوايل  3,4مليــون طــن مــن املــواد
البرتوليــة تامــة الصنــع وذلــك لتغطيــة حاجيــات االســهالك الوطــي مــن احملروقــات
والــذي بلــغ حــوايل  3,9مليــون طــن مــوىف ســنة .2018
 .2.4أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

بلــغ عــدد األعــوان  622عونــا ســنة  2018مقابــل  626عونــا ســنة  2017و 644عونــا ســنة
 2016ويعــزى االخنفــاض املجســل إىل ارتفــاع نســبة اإلحــاالت عــى التقاعــد وتأخــر تنفيــذ
برنــاجم االنتدابــات ،وبالــرمغ مــن اخنفــاض عــدد األعــوان للفــرة  2018 - 2016إال أن أعبــاء
األعــوان جسلــت ارتفاعــا مبعــدل ســنوي بنســبة  % 6,8نتيجــة الزيــادات يف األجــور واملنــح
والرتفيــع يف قميــة االمتيــازات العينيــة.
 .3.4أمه املؤرشات املالية:
 -بلغــت إيــرادات االســتغالل لســنة  2017مــا قميتــه  4511,1م.د مقابــل  3580,9م.دخــال ســنة  2016أي بارتفــاع قــدره  930,2م.د وبنســبة قدرهــا  ،% 26و يعــود هــذا
االرتفــاع إىل:
 -ارتفــاع مداخيــل املبيعــات احملل ّيــة واخلارجيــة لملــواد البرتول ّيــة مــن  3394,8م.د خــالســنة  2016إىل  3641.7م.د خــال ســنة ،2017
 -هــذا إضافــة الرتفــاع قميــة املنــح املســندة للرشكــة بعنــوان دمع منظومــة احملرقــاتلتبلــغ  869,4م.د ســنة  2017مقابــل  183,5م.د ســنة 2016
 -يف حــن مــن املتوقــع أن تبلــغ إيــرادات االســتغالل لســنة  2018مــا قميتــه  6489,8م.دمقابــل  3580,9م.د خــال ســنة  2016أي بارتفــاع قــدره  2908,9م.د وبنســبة قدرهــا
خاصــة إىل:
 ،% 81,0و يعــود هــذا االرتفــاع امللحــوظ
ّ
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 -ارتفــاع مداخيــل املبيعــات احملل ّيــة واخلارجيــة لملــواد البرتول ّيــة مــن  3394,8م.دخــال ســنة  2016إىل  4989,9م.د خــال ســنة  ،2018تبعــا ملراجعــة أســعار التســلمي
باملصفــاة بدايــة مــن تــارخي  1أفريــل  ،2018حيــث هشــدت تركيبــة األســعار اجلــاري
هبــا العمــل منــذ ذلــك التــارخي ارتفاعــا يف ثــاث مناســبات ويه عــى التــوايل 23
جــوان و 02ســبمترب و 23ديمســر .2018
 -هــذا إضافــة الرتفــاع قميــة املنــح املســندة للرشكــة بعنــوان دمع منظومــة احملرقــاتلتبلــغ  1,5مليــار دينــار ســنة  2018مقابــل  183,5م.د ســنة  2016وذلــك نتيجــة ارتفــاع
معــدل ســعر الربنــت بنســبة  % 61,4ليبلــغ  71دوالر ســنة  2018مقابــل  44دوالر ســنة
.2016
 -أمــا فميــا يتعلــق بأعبــاء االســتغالل مفــن املقــدر أن تبلــغ حــوايل  7310,7م.د مــوىفســنة  2018مقابــل  4900,5م.د ســنة  2017و 3565,9م.د ســنة  2016ويعــزى هــذا
املنحى التصاعــدي لألعبــاء لتطــور جحــم رشاءات املؤسســة مــن النفــط اخلــام واملــواد
البرتوليــة تامــة الصنــع وارتفــاع أســعار اخلــام عــى املســتوى العاملــي لمتــر مــن 44
دوالر للربميــل ســنة  2016إىل  72دوالر مــوىف ســنة .2018
 .4.4االستمثارات:

بلغــت اســتمثارات الرشكــة خــال ســنة  2018مــا قميتــه  13,8م.د مقابــل  7,0م.د خــال
ســنة  2017أي بارتفــاع بـــ  6,8م.د ،ويعــود هــذا التحســن الســتئناف إجنــاز مــروع بنــاء
مســتودع ملــا ّدة غــاز البــرول املســيل حســب مواصفــات الســامة العامل ّيــة.
 .5.4املديونية :

بلــغ جحــم مديون ّيــة الرشكــة خــال ســنة  2018مــا قميتــه  1704,1م.د مقابــل 1170,7
م.د خــال ســنة  2017أي بارتفــاع بـــ  533,4م.د ،ويعــزى ذلــك أساســا الرتفــاع مســتحقات
املؤسســة التونســية لألنشــطة البرتوليــة بعنــوان مبيعــات النفــط اخلــام احملــي لتبلــغ حــوايل
1000م.د مــوىف ســنة  2018مقابــل  650م.د ســنة  2016وذلــك نتيجــة ختلــف الرشكــة
الوطنيــة لتوزيــع البــرول عــن ســداد متخلداهتــا لــدى الرشكــة التونســية لصناعــات التكريــر
تبعــا لعــدم خــاص مســتحقاهتا لــدى رشاكت النقــل العموميــة مــا اجنــر عنــه عــدم إيفــاء
الرشكــة التونســية لصناعــات التكريــر لتعهداهتــا إزاء املؤسســة التونســية لألنشــطة البرتوليــة.
 - 5الشركة الوطنية لتوزيع البترول :
الرشكــة الوطنيــة لتوزيــع البــرول يه مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة تعتــر
منشــأة معوميــة أنشــأت مبقتــى األمــر عــدد  466لســنة  1977املــؤرخ يف  11مــاي 1977
املتعلــق بالتنظــم اإلداري واملــايل للرشكــة القوميــة لتوزيــع البرتول،وقــد مت تغيــر صيغهتــا
القانونيــة لتصبــح رشكــة خفيــة االمس حتــت االمس التجــاري «جعيــل».
 .1.5أمه مؤرشات النشاط:
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- -لقــد اتســم نشــاط الرشكــة حســب مبيعــات املــواد البرتوليــة املجسلــة خــال ســنة 2017
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باالرتفــاع حيــث بلغــت املبيعــات  1,456مليــون طــن مــري مقابــل  1,343مليــون طــن
مــري مــوىف ســنة  2016أي بنســبة منــو تقــدر بـــ  % 8,4لرتتفــع بذلــك حصــة الرشكــة
مــن الســوق بنســبة  % 0,5لتســتقر يف حــدود  % 38,2مــن املبيعــات امجلليــة للســوق
الوطنيــة لملــواد البرتوليــة .وهــذا االرتفــاع يعــود باألســاس الرتفاع مبيعــات احملروقات
وخاصــة مبيعــات نشــاط الشــبكة بـــ 48ألــف طــن مــري وارتفــاع مبيعــات الكــروزان
بـــ 38ألــف طــن مرتي.
 -إن نشــاط الشــبكة 1هــو الركــزة األساســية يف نشــاط الرشكــة وقــد حققــت خــال ســنة 2017ارتفاعــا يف جحــم املبيعــات بـــ  % 9,5وذلــك نتيجــة االعتنــاء باحملطــات مــن
الناحيــة الفنيــة والتجاريــة .وكذلــك هشــد نشــاط احلرفــاء املبارشيــن نســبة ارتفــاع بـــ
 % 3,8ويعــود باألســاس الرتفــاع مبيعــات مــادة الفيــول الثقيــل بـــ 11ألــف طــن مــري
ومبيعــات القــازوال العــادي بـــ  8أالف طــن مــري .أمــا يف خصــوص نشــاط الطــران
فقــد ارتفعــت املبيعــات ســنة  2017لتبلــغ  156ألــف طــن مــري مجسلــة نســبة منــو
تقــدر بـــ  % 32,0نتيجــة احلصــول عــى صفقــة رشكــة اخلطــوط اجلويــة التونســية يف
جــوان  .2017مكــا هشــد نشــاط غــاز البــرول املســيل ارتفاعــا يف املبيعــات ســنة 2017
بلــغ  11ألــف طــن مــري وحقــق نســبة منــو بلغــت  % 5,1مقارنــة بســنة  ،2016وقــد
مشــل هــذا االرتفــاع مبيعــات غــاز البــرول املــزيل وكذلــك مبيعــات الغــاز الصنــايع
خاصــة يف قطــاع الــزل واملطــامع .بيمنــا جسلــت مبيعــات الزيــوت يف ســنة 2017
اخنفاضــا طفيفــا بلــغ  100طــن مــري ويعــزى ذلــك باألســاس لرتاجــع مبيعــات
احلرفــاء املبارشيــن واإلدارة.
 -ومــن املتوقــع أن تبلــغ املداخيــل مــوىف ســنة  2018مــا قــدره  2021م.د مجســا بذلــك ارتفاعــابـــ  417مليــون دينــار مقارنــة بســنة  2017متــأيت أساســا مــن ارتفــاع جحــم المكيــات املباعــة
بـــ  % 5.9واالنعــاس املــايل للرتفيــع يف أســعار بيــع املــواد البرتوليــة الــذي مت إقــراره يف
ثــاث مناســبات خــال ســنة .2018
 .2.5أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد األعــوان ســنة  2017للرشكــة الوطنيــة لتوزيــع البــرول حــوايل  1134عونــا مجســابذلــك اخنفاضــا بنســبة  % 1,5باملقارنــة مــع ســنة  2016ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع نســبة
املغــادرات ( 43عــون) مقابــل انتــداب حــوايل  26عونــا ،ومــن املتوقــع أن تهشــد ســنة 2018
تراجعــا يف عــدد األعــوان ليبلــغ  1105عونــا مقابــل  1134عونــا مــوىف ســنة  2017نتيجــة
مواصلــة بــراجم املغــادرات ( 29عــون) مقابــل تأجيــل تنفيــذ برنــاجم االنتدابــات.
 -وبالــرمغ مــن اخنفــاض عــدد األعــوان للفــرة  2018 - 2017مقارنــة بســنة  2016إال أن أعبــاءاألعــوان جسلــت ارتفاعــا مبعــدل ســنوي بنســبة  % 8,6خــال ســنيت  2017و  2018نتيجــة
الزيــادات يف األجــور واملنــح اخلصوصيــة.
 .3.5أمه املؤرشات املالية

 -بلغــت إيــرادات االســتغالل خــال ســنة  2017مــا قــدره  1603م.د مقابــل  1393.2م.د ســنة1
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 2016أي بتطــور بنســبة  % 15,05نتيجــة تطــور المكيــات املباعــة .ويف نفــس هــذا الســياق
هشــدت أعبــاء االســتغالل تطــورا بـــ 218.5م.د لتبلــغ  1602.3م.د مقابــل  1384.3م.د ســنة
 2017نتيجــة ارتفــاع مشــريات املــواد البرتوليــة.
 -يف حــن مــن املتوقــع أن تبلــغ إيــرادات االســتغالل خــال ســنة  2018مــا قــدره  2020م.دمقابــل  1603م.د ســنة  2017أي بتطــور بنســبة  % 26نتيجــة تطــور المكيــات املباعــة بـــ
 86ألــف طــن مــري واالنعــاس املــايل اإلجيــايب لتحيــن أســعار البيــع للعمــوم والــي مت
إقرارهــا يف ثــاث مناســبات خــال ســنة . 2018
 -ومــن املتوقــع أن تبلــغ النتيجــة احملاســبية يف مــويف ســنة  2018مــا قــدره  9.3م.د مجسلــةبذلــك ارتفاعــا مبــا قــدره  5م.د مقارنــة بســنة .2017
 .4.5االستمثارات:

 -بلغــت الدفوعــات املاليــة املتعلقــة باســتمثارات الرشكــة الوطنيــة لتوزيــع البــرول خــال الفــرة 2018 - 2016حــوايل  254,2م.د وتنــدرج أغلبيــة االســتمثارات املنجــزة يف تدعــم الــدور
االقتصــادي للرشكــة يف توفــر املــواد البرتوليــة مــن حيــث املخــزون بالنظــر حلاجيات الســوق
الوطنيــة ومــن حيــث تطــور نقــاط البيــع ويف هــذا اإلطــار تنقســم أمه اســتمثارات الرشكــة
إىل صنفــن مكــا ييل:
 -تطويــر طاقــة اخلــزن :تعصــر وتأهيــل مســتودع حلــق الــوادي مــن خــال إجنــاز ثــاثخزانــات بســعة  22ألــف م 3ووحــدة جديــدة لتعبئــة الشــاحنات ذات الصهــارجي وجتديــد
شــبكة احلرائــق مبــا يف ذلــك بنــاء خــزان ميــاه بســعة  3,5ألــف م 3وبنــاء مركــز لتعبئــة
قواريــر الغــاز برسعــة إنتــاج قدرهــا  3200قــارورة يف الســاعة وبنــاء مســتودع لتخزيــن
قواريــر الغــاز.
 -تطويــر نقــاط البيــع :إجنــاز حمطــة جديــدة عــى ملــك الرشكــة بواليــة بــن عــروس وقــد متبتــارخي غــرة أوت  2017بدايــة اســتغالهلا .هــذا إضافــة ملواصلــة إجنــاز  05حمطــات جديــدة
عــى ملــك الغــر بــل مــن الســيجويم واملرناقيــة ورفــراف وتربســق وكركــر ،كذلــك مواصلــة
تنفيــذ برنــاجم تأهيــل وهتيئــة عــدد مــن احملطــات بــل مــن سوســة وصفاقــس وباجــة.
 .5.5املديونية :

بلغــت مديونيــة الرشكــة ســنة  2018مــا قميتــه  590,9م.د مقابــل  418,2م.د ســنة  2017مجسلــة
ارتفاعــا بنســبة  % 41,3نتيجــة ارتفــاع مســتحقات الرشكــة التونســية لصناعــات التكريــر ،عملــا
وأن هــذه املســتحقات متثــل نســبة  % 89مــن احلجــم امجلــي ملديونيــة الرشكــة الوطنيــة لتوزيــع
البــرول ويعــزى ذلــك لــرامك مســتحقات الرشكــة لــدى رشاكت النقــل.
 - 6الشركة التونسية للكهرباء والغاز :
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الرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز يه مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة تعتــر
منشــأة معوميــة مت إحداثهــا مبقتــى القانــون عــدد  8املــؤرخ يف  3أفريــل  1962ويه ملكفــة
بإنتــاج الكهربــاء و توزيــع ونقــل الطاقــة الكهربائيــة والغــاز الطبيــي وغــاز البــرول الســائل

التقرير حول المنشآت العمومية

وإجنــاز البــى التحتيــة اخلاصــة بالكهربــاء والغــاز.
 .1.6أمه مؤرشات النشاط :

هشــدت ســنة  2017تطــ ّورا يف رمق معامــات الرشكــة ﺑ + 313,6م.د مقارنــة بســنة 2016
ويعــزى هــذا التطــور للطلــب املزتايــد عــى الطاقــة مــن جهــة ولالنعــاس املــايل للتعديــات عــى
التعريفــة يف جانــي  .2017مكــا جسلــت قميــة مبيعــات الغــاز الطبيــي ومنتوجــات البــرول
الســائل تطــورا بنســبة  % 12,5نتيجــة تطــور المكيــات املباعــة وتأثــر تعديــات التعريفــة مثملــا مت
بيانــه أعــاه .ومــن املتوقــع أن تهشــد ســنة  2018ارتفاعــا يف رمق معامــات الرشكــة ﺑ 460م.د
مقارنــة بســنة  2017ويعــزى ذلــك أساســا للرتفيــع يف تعريفــات بيــع الكهربــاء والغــاز الــي مت
إقراراهــا خــال ســنة .2018
 .2.6أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد األعــوان الرشكــة مــوىف ســنة  2017حــوايل  12388عونــا مجســا بذلــكاخنفاضــا بنســبة  % 1,0باملقارنــة مــع ســنة  2016ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع نســبة اإلحــاالت
عــى التقاعــد واإلحــاالت عــى عــدم املبــارشة واإلحلــاق ( 646عــون) مقابــل انتــداب حــوايل
 510عونــا ،فميــا مــن املتوقــع أن تهشــد ســنة  2018تراجعــا يف عــدد األعــوان ليبلــغ 12031
عونــا مقابــل  12388عونــا مــوىف ســنة  2017نتيجــة مواصلــة بــراجم املغــادرات ( 673عــون)
مقابــل انتــداب حــوايل  316عونــا.
 -وبالــرمغ مــن اخنفــاض عــدد األعــوان للفــرة  2018 - 2017مقارنــة بســنة  2016إال أنأعبــاء األعــوان جسلــت ارتفاعــا مبعــدل ســنوي بنســبة  % 10,0خــال ســنيت 2017و 2018
نتيجــة الزيــادات يف األجــور واملنــح والرتفيــع يف قميــة االمتيــازات العينيــة.
 .3.6أمه املؤرشات املالية:

 -أفــرزت القــوامئ املاليــة لســنة  2017نتيجــة ســلبية قــدرت بـــ  1193,7م.د ،مقابــل نتيجة ســلبيةقــدرت بـــ  354.4م.د خــال ســنة  .2016ويعــود هــذا التدهــور إىل ارتفــاع ســعر الــرف
بالنســبة لــأورو والــدوالر األمريــي ممــا اجنــر عنــه أعبــاء ماليــة صافيــة قــدرت بـــ 1039,9
م.د ســنة  2017مقابــل  635,4م.د ســنة .2016

 -عملــا وأن جعــز منظومــي الكهربــاء والغــاز يــم تغطيهتــا عــر منــح مبــارشة مــن الدولــة،حيــث مت رصــد اعمتــادات بـــ593,2م.د خــال ســنة  2017لتغطيــة العجــز بني املداخيــل البالغة
حــوايل  4067م.د و لكفــة اإلنتــاج والنقــل والتوزيــع البالغــة حــوايل  4646م.ديف حــن وأنــه
مل يــم رصــد اعمتــادات دمع بعنــوان ســنة  2016باعتبــار وأن املداخيــل احملققــة (3751
م.د) مكنــت مــن تغطيــة اللكفــة .وبالتــايل فــإن اخلســائر احملاســبية متأتيــة أساســا مــن
األعبــاء املاليــة (فوائــد وخســائر الــرف) الــي تتحملهــا الرشكــة عــى القــروض البنكيــة
بالعملــة الصعبــة املربمــة بعنــوان متويــل رشاءاهتــا واســتمثاراهتا.
 -مــن املتوقــع أن تجســل القــوامئ املاليــة لســنة  2018نتيجــة ســلبية بـــ  2093,5م.د تبعــاالرتفــاع ســعر برميــل النفــط إىل حــدود  71,07دوالر الربميــل ســنة  2018مقابــل  54,3دوالر
الربميــل خــال ســنة  2017ممــا اجنــر عنــه ارتفــاع يف فاتــورة رشاءات الغــاز الطبيــي
حبــوايل  1408,1م.د وارتفــاع ســعر الــدوالر األمريــي إىل حــدود  2,64دينــار خــال ســنة
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 2018مقابــل  2,41دينــار خــال ســنة  ،2017مــا اجنــر عنــه أعبــاء ماليــة صافيــة مقــدرة بـــ
 1543,1م.د ســنة  2018مقابــل  1039,9م.د ســنة  ،2017ونتيجــة الرتفــاع لكفــة رشاءات
وإنتــاج الرشكــة خصصــت مزيانيــة الدولــة اعمتــادات مببلــغ  1200م.د لتغطيــة العجــز عــى
منظومــي الكهربــاء والغــاز بعنــوان ســنة .2018
 .4.6االستمثارات:

بلغــت الدفوعــات املاليــة املتعلقــة باســتمثارات الرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز خــال الفــرة
 2018 - 2016حــوايل  2337,3م.د ويه دفوعــات تتعلــق مبواصلــة إجنــاز املشــاريع الكــرى
ّ
مبحطــات إنتــاج الكهربــاء وتطويــر شــبكيت نقــل وتوزيــع الكهربــاء وبرنــاجم تزويــد املناطــق
اخلاصــة
البلد ّيــة بالغــاز ّ
الطبيــي ،إضافــة إىل مشــاريع تعزيــز ّ
الشــبكة الوطن ّيــة الِســتيعاب الكهربــاء املتأ ّتيــة
مــن مشــاريع إنتــاج الكهربــاء مــن ّ
الطاقــات املتج ـ ّددة يف إطــار اللّزمــات ،عملــا وأنــه يــم متويــل
املشــاريع الكــرى للرشكــة عــن طريــق القــروض اخلارجيــة.
 .5.6املديونية :

 -مــن املتوقــع أن تبلــغ مديونيــة الرشكــة مــوىف ســنة  2018مــا قميتــه  8300,9م.د مقابــل 6369,8م.د ســنة  2017مجسلــة ارتفاعــا بنســبة  % 30,0نتيجــة ارتفــاع جحــم القــروض
البنكيــة والنــاجت عــن  :ارتفــاع قميــة االســتمثارات املمولــة بقــروض خارجيــة وتطــور ســعر
العمــات األجنبيــة وااللتجــاء إىل القــروض عــى املــدى القصــر لــراء الغــاز الطبيــي بالعملــة
الصعبــةً ،
عملــا وأنّ الغــاز الطبيــي ميثــل نســبة  % 97,0مــن مصــادر الطاقــة إلنتــاج للكهربــاء.

 -ولتغطيــة نفقــات رشاءات الغــاز الطبيــي والــي بلغــت حــوايل  4600م.د مــوىف ســنة 2018الصعبــة ،واجنــر عــن هــذا ال ّتدايــن خســائر ها ّمــة عــى مســتوى
يــم اللّجــوء لل ّتدايــن بالعملــة ّ
ـرف نتيجــة ِانــزالق ســعر رصف ال ّدينــار وكذلــك عــى مســتوى اللكفــة املاليــة.
الـ ّ
جدول  :9أمه مؤرشات النشاط واملؤرشات املالية لبعض املنشآت العمومية الناشطة يف قطاع الصناعة:
طبيعة
املؤرشات

االستمثارات

املنشأة
الرشكة التونسية لصناعة
احلديد «الفوالذ
الرشكة الوطنية لعجني
احللفاء والورق

املؤرشات

اإلنتاج

املبيعات

رمق املعامالت

عدد األعوان

أعباء األعوان

إيرادات االستغالل

أعباء االستغالل

نتيجة االستغالل

األعباء املالية

النتيجة الصافية

النتاجئ املؤجلة

األموال الذاتية

قمية االستمثارات

الدولة

البنوك

املنشآت العمومية

الصناديق االجمتاعية

2016

190879

109226

134,3

1090

34,9

139,8

142,7

-28,7

23,7

-31,1

-209,5

-174,7

1,9

68,1

145,2

70,3

42,5

2017

172107

84993

120,9

1087

37,1

127,2

134,3

-7,1

22,5

-27,9

-240,6

-202,7

2,3

67,4

149,3

59,8

61,9

376,3

وقيت
2018

177238

79479

146,4

1046

36,7

147,6

141,4

6,2

30,5

-23,0

-268,6

-225,7

1,5

66,9

211,6

62,8

87,7

476,1

2016

10140

-

23,3

915

20,2

23,9

61,9

-38

- 6,9

- 44,5

- 228

-238,9

0

159,7

49

59,6

24,7

7,9

300,4

2017

12083

-

24,2

900

20,2

24,8

64,5

- 4,7 - 39,6

- 44,3

- 275,5

-284,1

0

185,7

51

70,4

28,9

15,1

351,1

2018

10277

-

20,1

873

23,6

21,6

71,3

- 9,9 - 49,7

- 58,4

- 317,6

- 277

1,4

215

53

80,4

33,4

16

397,8

التقرير حول المنشآت العمومية

آخرون

الوحدة

الطن

الطن

م.د

عون

م.د

م.د

م.د

م.د

م.د

م.د

م.د

م.د

م.د

م.د

م.د

م.د

م.د

مجموع أمه الديون
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مؤرشات النشاط

املوارد
البرشية

املؤرشات املالية

املديونية

م.د

م.د
360,9

 - 7الشركة التونسية لصناعة الحديد « الفوالذ »
الرشكــة التونســية لصناعــة احلديــد الفــوالذ يه رشكــة خفيــة االمس أحدثــت يف 23
جويليــة  1962ويبلــغ رأس ماهلــا  53,3م.د وتســامه الدولــة بنســبة  ،% 91.65ويمتثــل
النشــاط الرئيــي للرشكــة يف صنــع احلديــد الصلــب املســتخرج مــن اخلــردة وحتويلــه إىل
حديــد مدرفــل إضافــة إىل تصنيــع االســاك املحسوبــة واهليــالك املعدنيــة.
 .1.7أمه مؤرشات النشاط :

  -إن تقــادم معــدات إنتــاج الرشكــة وتألكهــا مــن جهــة وعــدم القيــام باالســتمثاراتالالزمــة حبــم عــدم توفــر مصــادر المتويــل أدى إىل تعــدد توقفــات وحــدات اإلنتــاج
وعــدم اســتغالل طاقــة اإلنتــاج املتاحــة حيــث أن نســبة االســتغالل ال تتجــاوز % 50
وقــد جنــم عــن هــذه الوضعيــة تراجــع جحــم اإلنتــاج خــال ســنة  2018بنســبة % 7,7
مقارنــة بســنة  2016وذلــك بالــرمغ مــن حتســنه بنســبة  % 3مقارنــة بســنة  . 2017وقــد
مشــل هــذا الرتاجــع إنتــاج العــروق الفوالذيــة ،ويه مــادة نصــف مصنعــة ذات اســتعامل
داخــي ،منــذ ســنة  2016بنســبة  % 10,3مقارنــة بســنة  2018و  % 6,6يف ســنة 2017
نتيجــة التوقفــات احلاصلــة عــى مســتوى الفــرن عــدد  1والــي تعــود إىل اإلعطــاب
الفنيــة وعــدم توفــر املــواد األوليــة املســتوردة .
 -يف املقابــل ،فــإن إنتــاج مــادة حديــد البنــاء بلــغ  78103طــن ســنة  2018مقابــل 75513طــن ســنة  2017مجســا بذلــك تطــور اجيــايب بســبة  . % 3كذلــك هشــد إنتــاج مــادة
األســاك املحسوبــة حتســن يف ســنة  2018مقارنــة بســنة  2017بنســبة % 128
ويبــي تطــور إنتــاج هــذه املــادة مرتبــط بنجــاح املــومس الفاليح ،وخبصــوص إنتــاج
مــادة اهليــالك املعدنيــة املوجــه للرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز ،فإنــه بلــغ جحــم
اإلنتــاج يف ســنة  9068 ،2018طــن مقابــل  6642طــن ســنة  2017مجســا بذلــك تطورا
بنســبة  .% 38وميكــن الزيــادة يف جحــم اإلنتــاج وذلــك يف صــورة توفــر اليــد العاملــة
املؤهلــة.
 -عــرف جحــم املبيعــات تراجعــا بنســبة  % 6بني ســنة  2018و 2017ويعود ذلك باألســاسالخنفــاض مبيعــات حديــد البنــاء (قطــر  12و  ،).. 14الــي متثــل  % 80مــن احلجــم
امجلــي لملبيعــات  ،مبــا يقــارب  10089طــن وقــد مت تجسيــل ذلــك رمغ تطــور جحــم
مبيعــات األســاك املحسوبــة بـــ  % 43واهليــالك املعدنيــة بنســبة . % 39
 .2.7أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية للرشكة:

 -جســل عــدد أعــوان الرشكــة تراجعــا خــال الفــرة  2018 - 2016بنســبة  % 4حيــثبلــغ  1046عونــا ســنة  2018مقابــل  1090عونــا ســنة .2016
 -وبالــرمغ مــن تجسيــل هــذا الرتاجــع ،فــإن جحــم األجــور بلــغ  37,1م.د ســنة  2017مقابــل 34,9م.د ســنة  2016أي بزيــادة قدرهــا  % 6,3نتيجــة الزيــادة يف األجــور والســاعات
اإلضافيــة وعرفــت ســنة  2018تراجعــا ب  0,4م.د أي باخنفــاض بنســبة  % 1مقارنــة
بســنة  2017نتيجــة اإلحــاالت عــى التقاعــد.
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 -ومعومــا فــإن الرشكــة تعمــل حنــو اســتمكال برنــاجم التــرحي االجمتــايع ،بمتويــل مــنالدولــة يف شــل قــروض ،الــذي مت إقــراره ســابقا بتــارخي  06مــارس  2013مــن خــال
التــرحي الطــويع لـــ  110عونــا مــن ذوي امللفــات الصحيــة وذلــك يف إطــار مواصلــة
الضغــط عــى كتلــة األجــور ،والرتفيــع يف نســبة التأطــر والــي ناهــزت حاليــا  % 7مــع
العمــل عــى مضاهــاة النســب العامليــة يف القطــاع والــي تتجــاوز ،% 15
 .3.7أمه املؤرشات املالية :

 -بالــرمغ مــن تراجــع جحــم املبيعــات وخاصــة يف مــادة حديــد البنــاء ،فــإن إيــراداتاالســتغالل لســنة  2018جسلــت زيــادة بنســبة  % 22مقارنــة بســنة  2017نامجــة
باألســاس عــن الرتفيــع يف أســعار حديــد البنــاء خــال ســنة  2017يف  03مناســبات
متتاليــة وكذلــك يف بدايــة ســنة  2018حيــث جتــاوزت الزيــادة امجلليــة يف األســعار
حــوايل  % 36وكذلــك أســعار اهليــالك املعدنيــة واألســاك املحسوبــة ،وقــد مكــن ذلك من
تجسيــل نتيجــة اســتغالل إجيابيــة ســنة  2018نامجــة عــن حتســن مســتوى اإليــرادات
وهــو مــا يؤكــد جــدوى االســتمثار يف القطــاع مــن خــال الرفــع يف الطاقــة اإلنتاجيــة،
بالــرمغ مــن تطــور أعبــاء االســتغالل بنســبة  % 5,3مقارنــة بســنة . 2017
 -جسلــت النتيجــة الصافيــة حتســنا خــال ســنة  2018مقارنــة بســنة  2017حيــث بلغــتمــا قميتــه  - 23م.د مقابــل  - 26,4م.د رمغ تواصــل نزيــف األعبــاء املاليــة الــي ناهــزت
 30م.د ســنة  2018مقابــل  22,5م.د ســنة  2017نتيجــة تــرامك جحــم املديونيــة وارتفــاع
مســتوى التدايــن قصــر املــدى وهــو مــا يســتديع اإلرساع بتطهــر الوضعيــة املاليــة
للرشكة،
  -هــذا وحبــم تــرامك جحــم اخلســائر الــذي بلــغ مــع مــوىف ســنة  2018حــوايل 268م د وبلــوغ األمــوال الذاتيــة  - 225م.د ممــا يضــع الرشكــة حتــت طائلــة الفصــل 388
مــن جملــة الــراكت التجاريــة.
 .4.7االستمثارات :

حبــم عــدم توفــر مصــادر المتويــل  ،فــإن جحــم االســتمثارات املنجــزة خــال الســنتني
األخريتــن  2,3م.د ممــا أدى إىل تــآلك وقــدم املعــدات وبالتــايل تراجــع اإلنتــاج إضافــة
إىل عــدم مواكبــة املســتجدات والتطــورات التكنولوجيــة املجسلــة بالقطــاع عــى غــرار تصنيــع
حديــد البنــاء  RB 500عوضــا عــن  RB 400وهــو مــا ســامه يف احلـ ّد مــن القــدرة التنافســية
لملنشــأة(.يمت متويــل االســتمثارات عــن طريــق املكشــوف البنــي) ممــا أدى إىل تراجــع هــام
حلصــة الرشكــة بالســوق احملليــة مــن حديــد البنــاء الــذي يشــل العمــود الفقــري لنشــاطها
حاليــا حيــث ميثــل مــا يفــوق  % 80مــن رمق املعامــات إىل حــدود  % 9يف مــويف ســنة
 2018مقابــل  % 40ســنة .2010
 .5.7املديونية
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 -بالــرمغ مــن املجهــود املــايل املصاحــب مــن قبــل الدولــة جتــاه الرشكــة عــر منحهــاقــروض خزينــة حيــث حتصلــت الرشكــة عــى :

التقرير حول المنشآت العمومية

 -سنة  8 :2013م.د متويل برناجم الترسحي االجمتايع ( 260عونا)، -ســنة 1,3 :2015م.د ملواصلــة برنــاجم التطهــر االجمتــايع (35عونــا) و 7م.د لتأمــنخــاص األجــور واملزوديــن،و 4م.د لتأمــن خــاص مــزودي اخلــردة،
 -سنة 3,5 :2016م .د لتأمني خالص مزودي اخلردة ،و 1,2م .د لترسحي  35عونا -ســنة  10 :2018م.د لتأمــن خــاص قســط قــرض املؤسســة الدوليــة اإلســامية لمتويــلالتجارة،
 -وأيضــا الضامنــات املمنوحــة للرشكــة والــي مكنــت الرشكــة مــن احلصــول عــىقــروض مــن البنــوك العموميــة يبلــغ رصيدهــا يف مــوىف ســنة  2018مــا قميتــه  122م
د و قــرض متويــل مــواد أوليــة ممنــوح مــن قبــل املؤسســة الدوليــة اإلســامية لمتويــل
التجــارة بقميــة  20مليــون دوالر .
 -مكــا أن قميــة القــروض املســتحقة للدولــة وغــر مــؤداة مــن قبــل الرشكــة تعــود لســنة 1982ومــا بعــد تبلــغ رصيدهــا يف مــوىف ســنة  2018مــا قميتــه  51,5م.د مقابــل 44,6
م.د يف مــوىف ســنة .2017
 -وبالــرمغ مــن هــذا املجهــود املبــذول مــن قبــل الدولــة ،فــإن الوضعيــة املاليــة للرشكــةتتســم مــن ســنة إىل أخــرى بالتدهــور وعــدم القــدرة عــى الوفــاء بالزتاماهتــا حيــث:
 -يبلــغ مجمــوع ديــون وتعهــدات رشكــة الفــوالذ إىل مــويف هشــر ســبمترب  2019حــوايل 393م.د ،مهنــا باخلصــوص ديــون جتــاه املؤسســات البنكيــة بقميــة  168م د مهنــا
مبلــغ 163م د جتــاه البنــوك العموميــة وديــون جتــاه هيــالك ومنشــآت معوميــة بقيــــمة
140م د وتعهــدات جتــاه مــزودي اخلــردة بقميــة  5م.د،
 -جــل القــروض البنكيــة مصنفــة درجــة رابعــة ممــا حيــول دون إماكنيــة االقــراض مــنالســوق املاليــة الوطنيــة.
 - 8الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
الرشكــة الوطنيــة لعجــن احللفــاء والــورق يه منشــأة معوميــة يف شــل رشكــة خفيــة
االمس تأسســت ســنة  1980بإدمــاج الرشكتــن املكونتــن لملركــب الصنــايع بالقرصيــن
ومهــا الرشكــة الوطنيــة التونســية للســيليلوز ( )SNTCالــي أنشــأت ســنة  1956لتصنيــع
جعــن نبتــة احللفــاء و الــي تغــي مســاحة كبــرة مــن مدينــة القرصيــن واملــدن املجــاورة،
والرشكــة التونســية لــورق احللفــاء ( )STPAالــي أنشــأت ســنة  1968لصناعــة ورق الطباعــة
و الكتابــة .ويبلــغ رأس ماهلــا  19,8م.د وتســامه الدولــة فيــه بـــنسبة  % 98,65ويرتكــز
نشــاطها عــى إنتــاج جعــن احللفــاء والــورق وبعــض املــواد الكميائيــة.
 .1.8أمه مؤرشات النشاط:

 -بلــغ مجمــوع اإلنتــاج  12083طــن ســنة  2017مقابــل  10140ســنة  2016لتجســل بدلــكارتفاعــا بـــ  ،% 19,2هــدا وقــد بلــغ مجمــوع اإلنتــاج  10277طــن ســنة  2018ليجســل
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أساســا إىل نقــص يف مــادة الصــودا
اخنفاضــا بـــ  % 14,9مقارنــة بســنة  ،2017ويعــود
ً
وانقطــاع تزويــد الوحــدة ببخــار املــاء  20barsمــن وحدة الطاقــة البخاريــة و تعطب املرجل
احلــراري ،مكــا أنــه إىل غايــة 31ديمســر ،2018أنتجــت وحــدة احللكبــة  457,9طــن مــن
احلامــض اللكوريدريــي مقابــل  897,4طــن أجنــزت يف نفــس الفــرة لســنة  2017أي
بنقــص قــدره  439,5طــن ،ويعــود ذلــك إىل اخنفــاض ســاعات العمــل الفعيل حبــم احلالة
املرتديــة للفرن وتــرب مياه التربيد إىل داخله.
 -بلــغ رمق املعامــات  24,2م.د ســنة  2017مقابــل  23,3م.د ســنة  2016ليجســل بذلــكارتفاعــا بـــ  ،% 3,8يف حــن بلــغ رمق املعامــات  20,1م.د ســنة  2018لتجســل اخنفاضا بـ
 % 16,9مقارنــة بســنة  ،2017ويفــر هذا الرتاجع بتوقف خمتلــف وحدات اإلنتاج لفرتات
طويلــة نســبيا بســبب توقــف املرجــل احلــراري الــذي اجنــر عنــه توقــف مصنع إنتــاج الورق
ومصنــع إنتــاج العجــن .ممــا أفــى إىل:
أساســا إىل توقــف
 -تراجــع مبيعــات الــورق بدرجــة أوىل بـــ  1,6م.د ويعــود هــذا الرتاجــعً
مصنــع إنتــاج الــورق نــاجت عن عطب املرجــل احلراري ممــا أدى إىل تراجــع مبيعات الورق
وخاصــة الــورق املعــرف اخلــاص بالكــراس املــدريس
أساسا إىل تراجع مبيعات
 -تراجع مبيعات املواد الكميياوية بـ  0,4م.د ويعود هذا الرتاجعً
احلامــض بســبب اخنفــاض نســبة الرتكــز حيــث أصبحــت اخلاصيــات الفنيــة لملنتــوج ال
تســتجيب ملتطلبــات احلريــف إضافــة إىل ظهور منافــس جديد يف الســوق الداخلية ،TAC
والتخــي لكيا عن إنتــاج مادة ماء اجلفال.
أساســا إىل توقف مصنع
 -تراجــع مبيعــات جعــن احللفــاء بـــ  1,1م.د ويعــود هــذا الرتاجــعً
إنتــاج جعــن احللفاء نــاجت عن عطب املرجــل واالخنفاض احلاد لمكيــات الصودا الصاحلة
لطبخ احللفاء.
 .2.8املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد األعــوان  900عو ًنــا ســنة  2017مقابــل  915ســنة  2016ليجســل بدلــك اخنفاضــابـــ  ،% 1,7يف حــن بلــغ عــدد األعــوان  873عو ًنــا ســنة  2018ليجســل اخنفاضــا بـــ % 3
مقارنة بــــــسنة  2017ويعود الرتاجع املتواصل منذ ســنة  2016إىل اإلحالة عىل التقاعد
العــادي لـــ  13عون ســنة  2016و 20عون ســنة .2017
 -بلغــت أعبــاء األجــور  20,2م.د ســنة  2017مقابــل  20,2م.د لتجســل بدلــك اســتقرارا ،يفحــن بلغــت أعبــاء األعــوان  23,6م.د لتجســل بدلــك ارتفاعا بـــ  % 16,8مقارنة بســنة 2017
ويعــود ذلــك إىل إســناد منــح ماكفــأة هنايــة اخلدمــة لألعوان احملالــن عىل التقاعــد وتطور
الســاعات اإلضافيــة والزيــادات القانونيــة وفقــا ملقتضيات النظام األســايس للرشكة.
 .3.8أمه املؤرشات املالية للرشكة
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 -بلغــت إيــرادات االســتغالل  24,8م.د ســنة  2017مقابــل  23,9م.د ســنة  2016لتجســلارتفاعــا بـــ  ،% 3,8يف حــن بلغــت إيــرادات االســتغالل  21,6م.د ســنة  2018لتجســل
اخنفاضــا بـــ  % 12,9مقارنــة بســنة .2017

التقرير حول المنشآت العمومية

 -بلغــت أعبــاء االســتغالل  64,5م.د ســنة  2017مقابــل  61,9م.د ســنة  2016لتجســلارتفاعــا بـــ  ،% 4,2يف حــن بلغت أعباء االســتغالل  71,3م.د ســنة  2018لتجسل ارتفاعا
أساســا إىل توريــد  8500طــن مــن األلياف
بـــ  % 10,5مقارنــة بســنة  ،2017و يعــزى دلــك
ً
بقميــة  20,3م.د خــال ســنة  2018مقابــل  11000طــن مــن األليــاف مببلــغ  18,2م.د يف
ســنة  2017إضافــة إىل خــاص األداءات الديوانيــة مبــا قدره  6م.د ســنة  2018مقابل 2,4
سنة ،2017
 -بلغــت نتيجــة االســتغالل  - 39,6م.د ســنة  2017مقابــل  - 38م.د ســنة  2016لتجســلتدهورا بـ  ،% 4,2يف حني بلغت نتيجة االستغالل  - 49,7م.د سنة  2018لتجسل اخنفاضا
بـــ  % 25,5مقارنــة بســنة  ،2017هــذا وتــم تغطية الفارق بني الدفوعــات واملقابيض بقرض
خزينــة يــم منحــه للرشكــة إذ حتصلــت ســنة  2018عــى مــا قميتــه  30م.د ،ويعــزي هــذا
االختــال إىل عــدة عوامــل مــن أمهها :
 -ارتفــاع األســعار العامليــة للعجائــن املوردة الرضوريــة إلنتاج الورق حيث تطور ســعر الطنالواحــد مــن جعــن اخلشــب أليــاف قصــرة مــن  565دوالر أمريــي بتــارخي أكتوبــر 2016
إىل  668دوالر أمريــي خــال مــوىف ســنة  2018يف حــن تطــور ســعر الطــن الواحــد مــن
جعينــة خشــب أليــاف طويلــة مــن  650دوالر للطن الواحد بتــارخي جانــي  2017ليبلغ 877
دوالر مــوىف ســنة  2018مجســا نســبة ارتفــاع تقدر بـــــــ ، % 34
 -ارتفــاع تلكفــة اقتنــاء قطــع الغيــار نتيجــة تــردي وضعيــة املعــدات وارتفــاع اســهالكالطاقــة واالســهالاكت اخلصوصيــة نتيجــة تــردي معــدات اإلنتــاج،
 -عــدم تغطيــة الســعر احملــدد مــن قبــل وزارة التجــارة بالنســبة للــورق املــدمع ( 1848دينــارللطــن الواحــد) للكفــة اإلنتــاج وهو مــا أدى إىل تكبد الرشكة خلســائر تقدر بــــــــ  15.5م.د
ســنويا.
 -بلغــت األعبــاء املاليــة  - 4,7م.د ســنة  2017مقابــل  - 6,9م.د ســنة  2016لتجســلاخنفاضــا بـــ  ،% 31,9يف حــن بلغــت األعبــاء املاليــة  - 9,9م.د ســنة  2018لتجســل
ارتفاعا بـ  % 110,6مقارنة بســنة  ،2017ويعزى دلك إىل ارتفاع ســامل الفوائض املرتتبة
عن الديون املتخلدة لدى البنك الوطين الفاليح وبنك اإلســان و ارتفاع خســائر الرصف
نتيجة تدهــور قمية الدينار.
 -بلغــت النتيجــة الصافيــة  - 44,3م.د ســنة  2017مقابــل  - 44,5م.د ســنة  2016لتجســلاخنفاضــا بـــ  ،% 0,4يف حــن بلغــت األعبــاء املاليــة  - 58.4م.د ســنة  2018لتجســل
ارتفاعــا بـــ  % 31,8مقارنــة بســنة  ،2017ويعــود هــذا خاصــة إىل تواصــل ارتفــاع أعبــاء
االســتغالل مقابــل تراجــع املداخيــل مــن جهة وارتفــاع األعبــاء املالية من جهــة ثانية.
 -بلغــت األمــوال الذاتيــة  - 336م.د ســنة  2018مقابــل  - 277م.د ســنة  2017لتجسل تدهورابـــ  ،% 21,3هــذا مــع اإلشــارة إىل أن بعــد تــرامك اخلســائر أصبحــت الرشكــة حتــت طائلة
الفصــل  388من جملة الرشاكت التجارية.
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 .4.8االستمثارات:

 -بلغــت قميــة االســتمثارات  1م.د خــال الفــرة  2018 - 2016حبــم عــدم توفــر مصــادرلمتويــل االســتمثارات الرضوريــة ،ممــا أدى إىل تقــادم معــدات اإلنتــاج وإىل ارتفاع تلكفة
اقتنــاء قطــع الغيــار والــي يمت اقتنــاء أغلهبا عن طريــق العملة الصعبــة ،إىل جانب صعوبة
إجياد قطع غيار بسبب التطور التكنولويج حيث أن املصنعني توقفوا عن إنتاج قطع غيار
املعدات واليت يفوق معدل أمعارها  40ســنة.
 -تواجــه الرشكــة صعوبــات فنيــة يف تقــادم وتــآلك معــدات اإلنتــاج نتــج عنــه تراجــع الطاقــةاإلنتاجيــة نتيجــة ارتفــاع فــرات توقــف بســبب تواتــر األعطــاب وارتفــاع ســاعات الصيانــة.
 .5.8املديونية:

بلغــت مجمــوع الديــون  351,1م.د ســنة  2017مقابــل  300,4م.د ســنة  2016لتجســل
ارتفاعــا بـــ  ،% 16,9يف حــن بلغــت مجمــوع الديــون  397,8م.د ســنة  2018لتجســل ارتفاعــا
بـ  % 13,3مقارنة بسنة  ،2017ويف ما ييل جدول يبني الديون املستحقة اليت حل أجلها ومل يمت
خالصهــا:
جدول  :10تطور مديونية الرشكة الوطنية لعجني احللفاء والورق:

الوحدة :أد
الديون
الدولة
بنوك
STEG
CNRPS
املجموع
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ديون حل أجلها موىف
2018
32191
51803
71810
31281
187085

بايق الديون

املجموع

183916
3292
0
0
187208

216107
55095
71810
31281
374293

 -IIIأهــم المؤشــرات الماليــة ومؤشــرات النشــاط للمنشــآت العمومية
الخاضعــة إلشــراف وزارة الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحري:
جــدول  :11تطــور أمه املــؤرشات املاليــة ومــؤرشات النشــاط ألمه املنشــآت العموميــة اخلاضعــة
إلرشاف وزارة الفالحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري:
املنشأة

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,4

7,8

6,6

م.ق.

مشرتيات احلبوب احمللية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,1

22,6

24,8

م.ق.

مشرتيات احلبوب املوردة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31,9

30

31,5

م.ق.

جحم مبيعات احلبوب

-

-

-

-

-

-

-

-

-

886,3

899,7

900,3

م.د.

قمية مبيعات احلبوب

مبيعات املياه

توصيالت جديدة
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

339

325

7,2

8,4

-

-

-

صادرات زيت الزيتون
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62,4 78,1 109

22,3 113

7,9 679,6 236,5

-

-

-

-

-

رشاءات زيت الزيتون

-

-

-

150

65

67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

42

41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

8

12

-

-

-

-

-

-

298

290

268

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

30

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أعباء األعوان

م.د.

إيرادات االستغالل

م.د.

منح االستغالل

م.د.

األعباء  /اإليرادات املالية

م.د .م.د.

نتيجة االستغالل

م.د.

النتيجة الصافية

م.د.

النتاجئ املؤجلة

م.د.

األموال الذاتية
6409

6312

6599

4074

4139

4079

330

377

365

1223

183

179

173

82

74

73

8,2

9,1

8,1

37

451

434

394

219

122

137

383,5

362,8

289,6

2297

1903,5 35,6 1256

0

0

0

1

0

0

2,1

0

0

1326

978

481

460

415

178

151

153

369,5

354,5

281,4

2266

-31

-26

-22

40

-29

-16

14

8,2

8,2

31

32,4 1871,1

25

13

5

7

8

6

21,4

16,7

13,8

100

86

-56

-39

-27

33

-36

-23

-8,2

-6,7

0,6

-60

0

-214

-187

-144

-113

-96

0

1251

1243

-72

-107

-76

-278,2 -331,2

-272,5 -324,5
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 - 1ديوان الحبوب :
ديــوان احلبــوب هــو مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة وتعتــر منشــأة معومية أحــدث مبقتىض
املرســوم عدد  10لســنة  1962املؤرخ يف  3أفريل  ،1962عهد للديوان عديد املهام من أمهها الزتويد الدامئ
واملتواصــل للبــاد مــن القمح الصلــب والقمح اللــن والشــعري العلــي لتغطيــة اكمــل حاجيات االســهالك
البــري واحليــواين مــع مضــان تواجــد خمــزون احتيــايط بالبــاد يغــي فــرة ال تقــل عــن هشريــن
مــن لك مــادة.
 .1.1أمه مؤرشات النشاط:

 -ارتفعــت مكيــات احلبــوب احملليــة املشــراة بنســبة  % 18,2حيــث مــرت مــن  6,6مليــون قنطــار ســنة 2016لتصــل إىل  7,8مليــون قنطــار ســنة ( 2017تتكـ ّون رشاءات ســنة  2017مــن  5,9مليون قنطار
مقــح صلــب و  0,6مليــون قنطــار مقح لني و 1,3مليون قنطار شــعري) وقد جسلــت قمية هذه الرشاءات
ارتفاعــا بنســبة  % 27,7بــن ســنيت  2016و 2017حيــث بلغــت  562م.د ســنة  2017مقابــل 440
م.د ســنة  2016نتيجــة ارتفــاع مكيــات الــراءات من اإلنتاج احملــي مقارنة بســنة  2016باإلضافة
إيل الزيــادة يف الســعر األســايس للحبــوب احملليــة .ومــن احملمتــل أن تبلغ قميــة رشاءات الديوان
مــن احلبــوب احملليــة  529م.د ســنة .2018
 -بلغــت مكيــات احلبــوب املــوردة ســنة  2017حــوايل  22,6مليــون قنطــار مقابــل  24,8مليــون قنطــارســنة  2016مجسلــة بذلــك اخنفاضــا بنســبة  % 8,9بســبب حتســن المكيــات املجمعــة ،يف حــن
جسلــت قميــة رشاءات احلبــوب املــو ّردة خــال نفــس الفــرة ارتفاعــا بنســبة  % 2,8حيــث مــرت مــن
ّ
 1174,6م.د ســنة  2016إىل  1208,2م.د ســنة  2017نتيجــة ارتفــاع األســعار يف الســوق العامليــة
للشــعري العلــي وارتفــاع مكيــات الحمق اللني باإلضافة إىل ارتفاع ســعر التوريــد بالدينار التونيس،
ومــن احملمتــل أن تبلــغ مكيــات احلبــوب املــوردة  24,1مليــون قنطــار ســنة  2018بقميــة تســاوي
1467م.د مجسلــة بذلــك ارتفاعــا بنســبة  % 21,4مقارنــة بســنة .2017
 -بلغــت مكيــات احلبــوب امجلليــة املباعة خالل ســنة  2017حــوايل  30مليون قنطار مقابــل  31,5مليونقنطــار ســنة  2016مجسلــة اخنفاضــا بنســبة  % 4,8نــاجت عــن تراجــع مبيعات ماديت القمح الصلب
( )%-3و الشــعري( )% -13أ ّمــا قميــة هــذه املبيعــات فقــد ناهــزت 899,7م.د ســنة  2017مقابــل
900,3م.د ســنة  ،2016ومــن احملمتــل أن تبلــغ مكيــة احلبــوب املباعــة حــوايل  32مليــون قنطار ســنة
 2018بقميــة تبلــغ  886,3م.د .
 -ارتفعــت قميــة التعويــض عــى مبيعــات احلبــوب بـــنسبة %8,1بــن ســنيت  2016و 2017حيــث بلغــت 978م .د ســنة  2017مقابــل  904,7م د ســنة  2016نتيجــة الرتفيــع يف ســعر رشاء احلبــوب احملليــة
وارتفــاع ســعر الــرف ومــا نتــج عنه مــن ارتفاع للكفة احلبــوب احمللية واملــوردة ،ومن احملمتل أن
تبلــغ قميــة التعويــض  1326م .د ســنة  2018أي بارتفــاع قــدره  % 35,6مقارنــة بســنة 2017
 .2.1أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:
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 -بلــغ عــدد أعــوان ديــوان احلبــوب  1256عونــا يف مــوىف ســنة  2017مقابــل  1284عونــا ســنة 2016مجســا بذلــك اخنفاضــا قــدره  % 2,2راجــع باألســاس إىل حــاالت املغــادرة الهنائ ّيــة .ومن احملمتل
أن يبلــغ عــدد األعــوان ســنة  2018حــوايل  1223عونــا مجسال بذلــك اخنفاضا قــدره  % 2,6مقارنة

التقرير حول المنشآت العمومية

بســنة  2017بســبب اإلحالــة عــى التقاعــد لـــ  56عــون دون تعويضهم.
 -بلغــت أعبــاء األعــوان ســنة  2017مــا قميتــه  35,6م .د مقابــل  36,5م .د ســنة  2016أي باخنفــاضقــدره  % 2,5ومــن احملمتــل أن تبلــغ تقديرات أعباء األعوان لســنة  2018ما قميتــه  37م .د أي بزيادة
قدرها  % 3.9مقارنة بســنة  2017ويعود هذا االرتفاع خاصة إىل:
 ü üالزيادة يف األجور بعنوان سنة  2018بانعاكس مايل يقدر 2,4م.د،
ü üجتسمي برناجم االنتدابات اخلارجية لـ  210عونا بعنوان سنيت  2013و2016
ü üحتيني النظام األسايس لديوان احلبوب بانعاكس مايل بقمية  1م.د،
 .3.1أمه املؤرشات املالية:

 -بلغــت قميــة إيــرادات االســتغالل  1903,5م.د ســنة  2017مقابل  1806,5م.د ســنة  2016أي بارتفاعقــدره  % 5,3ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع قميــة التعويــض عىل مبيعات احلبــوب بـــ  98م.د نتيجة ارتفاع
ســعر احلبــوب احملليــة والزيــادة يف قمية اهلوامــش ،ومن احملمتل أن تبلغ قمية إيرادات االســتغالل
 2297م.د ســنة  2018مجسلة بذلك ارتفاعا بنســبة  % 20,7مقارنة بســنة .2017
 -بلغــت قميــة أعبــاء االســتغالل  1871,1م.د ســنة  2017مقابــل  1779,1م.د ســنة  2016أيبارتفــاع قــدره  ، % 5,2ومــن احملمتــل أن تبلــغ  2266م.د ســنة  2018مجسلــة ارتفاعــا هامــا
بنســبة  % 21,1مقارنــة بســنة  2017وذلــك نتيجــة :
ü üارتفــاع رشاءات احلبــوب احملليــة نتيجــة الرتفيــع يف األســعار األساســية للحبــوب احملليــة من جهة
وارتفــاع مكيــات الــراءات من اإلنتــاج احمليل من جهــة أخرى،
ü üارتفاع لكفة احلبوب املوردة نتيجة ارتفاع أسعار التوريد بالدوالر للشعري العليف وارتفاع المكيات
املــوردة من الحمق اللني.
 -جسلــت نتيجــة االســتغالل ارتفاعــا بنســبة  % 17,8خــال الفــرة ( )2017 - 2016حيــث مــرت مــن 27,5م.د ســنة  2016إىل  32,4م.د ســنة  2017ومــن احملمتــل أن تبلــغ  31م.د ســنة .2018
 -بلغــت األعبــاء املاليــة  86م.د ســنة  2017مقابــل  68,3م.د ســنة  2016أي بارتفــاع قــدره ،% 25.9ومــن احملمتــل أن تبلــغ قميــة األعبــاء املاليــة  100م .د ســنة  2018ويعــود ذلك إىل:
 ü üارتفــاع الفوائــض عــى معليــات المتويــل بـــ  3,3م.د والفوائــض عــى احلســابات اجلاريــة املدينــة
حبــوايل  4,5م.د،
ü üارتفاع خسائر الرصف بـ  6م.د مقارنة بـ ،2016
ü üارتفــاع تعهــدات الديــوان املاليــة جتــاه البنــوك لتبلــغ  1299م.د بتــارخي  31ديمســر  2017والــي
جتــاوزت النســب املعمتــدة مــن قبــل البنــك املركــزي التونــي ممــا اجنــر عنه محتــل الديــوان لرشوط
بنكيــة حجمفــة و صعوبــات يف متويــل رشاءاتــه مــن احلبوب املوردة ،حيــث اضطر الديــوان بطلب من
البنك الوطين الفاليح إىل تغيري طريقة خالص رشاء احلبوب املوردة من قروض التواصل (crédit
 )relaisإىل حســب عــى املكشــوف (،)découvert bancaire
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ü üصعوبــات يف فتــح االعمتــادات املســتندية ( )Lettre de créditاخلاصــة بمتويــل رشاءات احلبــوب
ممــا قــد ينج ـ ّر عنــه محتــل أعبــاء ماليــة إضافيــة بســبب التأخــر
املــوردة يف اآلجــال القانونيــة ّ
يف خــاص املزوديــن وارتفــاع لكفــة التوريــد وتأثــر ذلــك عــى مصداقيــة الديــوان جتــاه مزوديــه
الــي اكتســها منــذ عــرات الســنني.
 -بلغــت النتيجــة الصافيــة -41,6م.د ســنة  2017مقابــل  -31,8م.د ســنة  2016أي بارتفــاع يفاخلسائر يقدر بـ  % 30,8ويعود هذا أساسا إىل ارتفاع األعباء املالية بـ  % 25,9خالل نفس الفرتة
 ،ومــن احملمتــل أن تبلــغ قميــة النتيجــة الصافيــة -60م.د ســنة .2018
 -اخنفضــت قميــة األمــوال الذاتيــة للديــوان ليبلــغ مجموعهــا  -896,7م.د ســنة  2017مقابــل -855,1م.د ســنة  2016ويعــود هــذا االخنفــاض باألســاس للنتيجــة الصافيــة الســلبية الــي جسلهــا الديــوان
ســنة  2017والبالغــة حــوايل -42م.د .ومــن احملمتــل أن تواصــل األمــوال الذاتيــة لديــوان احلبــوب
اخنفاضهــا لتبلــغ  -956,7م.د ســنة  2018أي باخنفــاض يقـ ّدر بـــ  % 6,7مقارنــة بســنة  2017وذلــك
نتيجــة ملواصلــة الديوان حتقيق نتاجئ ســلبية وتدهــور نتاجئه املؤجلة.
 .4.1االستمثارات:

 -بلغــت مجمــوع االســتمثارات لســنة  2017مــا قميتــه  5م.د مقابــل مبلــغ  10م.د خــال ســنة 2016مجسلــة تراجعــا بنســبة  % 50ويعــود هــذا االخنفــاض خاصــة إىل:
ü üعــدم االنطــاق يف إجنــاز بعــض املشــاريع بقميــة مجليــة بـــ  45م.د وترحيلها إىل ســنة  2018بســبب
عــدم إمتــام إجــراءات التفــاوض مــع البنــك األورويب إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة « »BERDللحصــول
عىل قرض،
ü üإلغاء مرشوع بقمية  10م.د يتعلق باقتناء وحدة لغربلة ومداواة وتكييس احلبوب بسبب انتفاء جدوى
هــذا املــروع بعــد إقــرار وزارة اإلرشاف عدم مواصلــة العمل بربناجم تكوين خمــزون احتيايط من
البذور العادية ملادة الحمق الصلب.
 -ومــن احملمتــل أن يبلــغ مجمــوع االســتمثارات لســنة  2018مــا قميتــه  10,8م.د أي بارتفــاع قــدره % 116مقارنــة بســنة  2017ويعــود هــذا االرتفــاع خاصــة إىل الرتخيــص يف معليــة إجناز مرشوع
إعــادة بنــاء خاليــا خبــزان مينــاء بــزرت بطاقــة خــزن  16ألف طــن بقميــة  5م.د.
 .5.1املديونية:

 -بلغــت مديونيــة ديــوان احلبــوب لســنة  2017مــا قميتــه  1523م.د (  296م.د ديــون قدميــة جتــاه الدولةو 1227م.د ديــون جتــاه البنــوك ) مقابــل  1466م.د ســنة  2016أي بارتفــاع قــدره  % 3.9ومــن
احملمتــل أن تبلــغ قميــة مديونيــة الديــوان  1859م.د ســنة  2018أي بزيــادة قدرهــا  336م.د وبنســبة
 % 22,1مقارنــة بســنة  2017ويعــود هــذا االرتفــاع إىل :
ü üارتفــاع لكفــة رشاءات احلبــوب بنســبة  % 21املمولــة عــن طريــق قــروض قصــرة األمــد وحســب عىل
املكشوف،
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ü üارتفاع الرشوط البنكية املوظفة عىل القروض البنكية.

التقرير حول المنشآت العمومية

 - 2الديوان الوطني للزيت:
 -الديوان الوطين للزيت مؤسســة معومية ال تكتيس صبغة إدارية وتعترب منشــأة معومية أحدث ســنة 1962مبقتــى املرســوم عــدد  24لســنة  1962املــؤرخ يف  30أوت  1962املصــادق هيلع بالقانــون
عــدد  61لســنة  1962املــؤرخ يف  27نومفــر  .1962ويمتتــع الديــوان منــذ انبعاثــه وإىل غايــة 1994
باالختصــاص يف رشاء ومجتيــع وخــزن وتصديــر زيــت الزيتــون ،وقــد ّ
مت رفــع هــذا االختصاص يف
إطــار إعــادة توزيــع األدوار بــن الدولــة والقطاع اخلــاص يف امليــدان االقتصادي.
 -وقــد حـ ّدد املرســوم عــدد  13لســنة  1970املــؤرخ يف  16أكتوبــر  1970مهــام الديــوان الوطــي للزيتأمهها يف األنشطة التالية:
واليت ميكن اخزتال ّ

ü üتأمــن مجمــل معليــات التدخــل لفائــدة قطــاع زيــت الزيتــون املتعلقــة باألســاس بتنظــم إجنــاز
امحلــات الوطنيــة ملاكحفــة اآلفــات الضــارة بالزياتــن ودمع معليــة التمسيــد اآلزويط واقتنــاء
التجهــزات الفالحيــة املياكنيكيــة وتكويــن اليــد العاملــة املختصــة وتجشيــع البحــث العلمي
الفــايح،
ü üإنتاج وبيع مشاتل الزيتون،
ü üالتدخل لتعديل وترشيد سوق زيت الزيتون لملحافظة عىل مصاحل اكفة املتدخلني،
ü üتزويــد البــاد بالزيــت النبــايت املــدمع (مــن التوريــد إىل التوزيــع) لفائــدة الدولــة ويف إطــار
الواكلــة،
ü üالرشاء عند اإلنتاج ومجتيع وخزن وتصدير زيت الزيتون.
 .1.2أمه مؤرشات النشاط:

 -بلغــت الــراءات املتعاقــد بشــأهنا واملنجــزة مــن الزيــت النبــايت املــدمع  181ألــف طــن ملــومس 2017 / 2016مبعــدل ســعر  794دوالر للطــن أي مــا يعــادل  1916دينــار للطــن وتتــوزع هــذه
الــراءات عــى النحــو التايل :
 108ü üألف طن واردات ومتثل  % 60من مجموع الرشاءات
 73ü üألف طن رشاء حميل ومتثل  % 40من مجموع الرشاءات.
 -ومــن املنتظــر أن تبلــغ الــراءات مــن الزيــت النبايت املــدمع ملــومس  ،2018 / 2017حــوايل  174ألفطــن مــن زيــت الصوجــا اخلام وتتــوزع هذه الــراءات عىل النحــو التايل :
 9ü üآالف طن منجزة يف إطار مزيانية ّ 2017 / 2016
مت استالمها خالل هشر نومفرب ،2017
 165ü üألف طن متعاقد بشأهنا يف إطار مزيانية املومس .2018 / 2017
 -بلغــت قميــة رشاءات الزيــت النبــايت املــدمع  236,5م.د ســنة  2016وارتفعــت لتبلــغ  325م.د ســنة 2017ومــن احملمتــل أن تبلــغ مــا قميتــه  339م.د ســنة  2018أي بارتفــاع بنســبة  % 4,3مقارنــة
بســنة .2017
- -بلغــت مكيــة املبيعــات مــن الزيــوت املدمعــة لملعلبــن  166ألــف طــن ســنة  2017مقابــل  160ألــف طــن
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ســنة  2016أي بزيــادة قدرهــا  6أالف طــن وذلــك بســبب الرتفيــع يف احلصــص املمنوحــة لــراكت
التعليب.
 -بلغــت قميــة رشاءات زيــت الزيتــون  22,3م .د ســنة  2017مقابــل  7,9م .د ســنة  2016أي بارتفــاعقــدره  % 182,3ومــن احملمتــل أن تبلــغ  78,1م .د ســنة  2018مجسلــة ارتفاعــا قــدره % 250,2
مقارنــة بســنة . 2017
 -مكــا بلغــت قميــة صــادرات زيــت الزيتــون  7,2م.د ســنة  2017مقابــل  8,4م د ســنة  2016أيبارتفــاع قــدره  ، % 14,3ومــن احملمتــل أن تبلــغ  62,4م د ســنة  2018مجسلــة بذلــك مجسلــة
ارتفاعــا قــدره  % 766.7مقارنــة بســنة . 2017
 .2.2أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد أعــوان الديــوان الوطــي للزيــت  377عونــا ســنة  2017مقابــل  365عونــا ســنة  2016أيبارتفــاع قــدره  % 3,3ومــن احملمتــل يبلــغ  330عونــا ســنة  2018أي برتاجــع قــدره  % 12,5مقارنــة
بســنة  2017وذلــك بســبب ارتفــاع عــدد األعــوان احملالــن عــى التقاعــد .
 -بلغــت أعبــاء األعــوان  9,1م.د ســنة  2017مقابــل  8,1م.د ســنة  2016أي بارتفــاع قدره % 12,3ويعــود ذلــك أساســا إىل تجسيــل أعبــاء اجمتاعيــة قانونيــة تتعلــق بالتعديــل اآليل للجرايات خالل
املــومس  2017 / 2016وأعبــاء اجمتاعيــة لملغادريــن ،ومــن احملمتــل أن تبلغ أعبــاء األعوان 8,2
م .د سنة .2018
 .3.2أمه املؤرشات املالية:

 -بلغــت إيــرادات االســتغالل  362,8م.د ســنة  2017مقابــل  289,6م.د ســنة  2016أي بارتفــاعقــدره  % 25,3ويعــود ذلــك خاصــة إىل ارتفــاع قميــة التعويــض بـــ  68م.د ، .ومــن احملمتــل أن تبلــغ
إيــرادات االســتغالل  383,5م.د ســنة  2018أي بزيــادة قدرهــا  % 5,7مقارنــة بســنة .2017
 -بلــغ مجمــوع أعبــاء االســتغالل لســنة  2017مــا قميتــه 354,5م.د مقابــل مبلــغ 281,4م.د خــال ســنة 2016مجسلــة بذلــك زيــادة قدرهــا  73,1م.د أي بنســبة  ،% 26ويعــود هــذا االرتفــاع أساســا إىل:
ü üارتفاع مكية وقمية الرشاءات املسهتلكة بعنوان رشاءات الزيوت النباتية اخلام،
ü üارتفاع تاكليف تكرير الزيوت النباتية اخلام.
▪ ▪ومــن احملمتــل أن تكــون قميــة أعباء االســتغالل لســنة  2018يف حــدود 369,5م.د أي بزيــادة قدرها
 % 4,2مقارنــة بســنة  2017ويعــود هــذا أساســا إىل ارتفــاع قميــة رشاءات زيــت الزيتــون احملمتلــة
خالل سنة .2018
▪ ▪بلغــت نتيجــة االســتغالل  8,2م.د ســنة  2017و 8,2م.د ســنة  2016لتحافــظ بذلــك عــى نفــس القميــة،
ومــن احملمتــل أن تبلــغ  14م.د ســنة  2018أي بارتفاعهــا قــدره  %70,7مقارنــة بســنة .2017
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▪ ▪بلغــت قميــة األعبــاء املاليــة للديــوان مــا قميتــه  16,7م.د ســنة  2017مقابــل  13,8م .د ســنة  2016أي
بزيــادة قدرهــا  % 21وذلــك نتيجــة متويــل جــزء من معليات املنجزة مبكشــوفات بنكيــة  ،ومن احملمتل
أن تبلــغ األعبــاء املاليــة مــا قميته  21,4م.د ســنة . 2018
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▪ ▪جسلــت النتيجــة الصافيــة للديــوان تراجعــا هامــا حيث بلغت -6,7م د ســنة  2017مقابل  0,6م د ســنة
 2016ويعــود هــذا أساســا إىل ارتفــاع األعباء املاليــة  ،ومن احملمتل أن تبلغ النتيجــة الصافية -8,2
م د ســنة .2018
▪ ▪اخنفضــت قميــة األمــوال الذاتيــة للديــوان ليبلــغ مجموعهــا  -272,5م.د .ســنة  2017مقابــل -265,5
م.د .ســنة  2016ويعــود هــذا االخنفــاض باألســاس للنتيجــة الصافيــة الســلبية الــي جسلهــا الديوان
ســنة  2017والبالغــة  -6,7م.د إضافــة إىل تدهــور نتاجئــه املؤجلــة ،هــذا ومــن احملمتــل أن تواصــل
األمــوال الذاتيــة للديوان اخنفاضها ســنة  2018لتبلــغ  - 278,2م.د.
 .4.2االستمثارات:

 -هشــد مجمــوع هــذه االســتمثارات تقلبــات خــال الفــرة املمتــدة بــن  2016و ،2018حيــث بلغت 5,1م.د ســنة  2017مقارنــة بـــ  2,6م.د ســنة  2016ومــن احملمتــل أن ترتاجــع إىل  3,6م.د ســنة
 .2018وتتــوزع هــذه االســتمثارات عــى النحــو التــايل :
▪ ▪االســتمثارات املمولــة مــن مزيانيــة الدولــة  :بلغــت مــا قميتــه  1,4م.د ســنة  2016لتصــل إىل 3,8م.د
ســنة  2017ومــن املتوقــع أن تبلــغ مــا قميتــه  2م.د ســنة .2018
▪ ▪االســتمثارات املمولــة مــن املــوارد الذاتيــة  :بلغــت مــا قميتــه  1,2م.د ســنة  2016لتبلــغ  1,3م.د ســنة
 2017ومــن احملمتــل أن تبلــغ مــا قميتــه  1,6م.د ســنة .2018
 .5.2املديونية:

بلغــت مديونيــة الديــوان  305,6م.د ســنة  2017مقابــل  305,1م.د ســنة  2016أي بارتفــاع قــدره % 0,2
ومــن احملمتــل أن تبلــغ مــا قميتــه  374م د ســنة  2018أي بارتفــاع قــدره  % 22,4مقارنــة بســنة ،2017
ويعــود ذلــك أساســا إىل القــروض املمنوحــة للديــوان لمتويــل جــزء مــن رشاءاته من مــادة زيــت الزيتون إىل
جانــب تأثــر تطــور نســبة الفائــدة بالســوق النقديــة وتدهــور ســعر الدينــار أمــام العملــة األجنبيــة ،هــذا
باإلضافة إىل تفامق املكشــوف البنيك للديوان.
 - 3ديوان األراضي الدولية:
ديــوان األرايض الدوليــة هــو مؤسســة معوميــة ال تكتــي صبغــة إداريــة تعتــر منشــأة معوميــة،
ُأحــدث مبقتــى املرســوم عــدد  15لســنة  1961املــؤرخ يف  30ســبمترب  1961و املصــادق هيلع مبقتــى
القانــون عــدد  58املــؤرخ يف  1ديمســر  ،1961مكــا ّ
مت تنقيحــه بالقانون عدد  26املــؤرخ يف  7ماي .1973
وتمتثــل املهــام األساســية للديــوان خاصــة يف التــرف يف األرايض الدوليــة ذات الصبغــة الفالحيــة و
إحياهئــا وتكويــن مراكــز إلشــعاع التقــدم الفــي يف امليــدان الفاليح.
 .1.3أمه مؤرشات النشاط:

أمه مــاحم املــومس الفــايح
 -يرتبــط إنتــاج الديــوان ارتباطــا وثيقــا بالعوامــل املناخيــة الــي حتـ ّدد ّوخاصــة قطــاع الزيتــون حيــث بلغــت إمجــايل عائــدات منتوجاتــه  115,3م.د ســنة  2017مقارنــة بـــ
ً
اخنفاضــا بـــ  ، % 3,7ومــن احملمتل أن يبلغ هــدا األخري  200,8م.د
 119,6م.د ســنة  2016مجسلــة
ســنة  2018ليجســل ارتفاعــا بـــ  % 74,2مقارنــة بســنة  ،2017ويعــود ذلــك أساســا اىل االرتفــاع
املعترب لعائــدات صابة الزيتون.
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 -مكــا جتــدر اإلشــارة إىل الــدور اهلــام الــذي يلعبــه الديوان لتحقيــق األمن الغــذايئ للبالد اكملســامهةيف توفــر البــذور ( % 20مــن حاجيــات البــاد لبــذور احلبــوب ) و املنتوجات اإلســراجتية عىل غرار
احلبــوب و األلبــان و اللحــوم و زيــت الزيتــون و البيض.

 -و يف هذا السياق نشري إىل أنّ مغلب منتوجات الديوان ي ّمت حتديد أسعارها حسب تسعرية الدولة
وذلــك لملســامهة يف تعديــل الســوق وترشــيد األســعار لبعــض املنتوجــات خاصــة خــال الفــرات
الــي يكرث فهيا االســهالك مثل هشر رمضــان و عيد اإلحضى.
 .2.3أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد أعــوان ديــوان األرايض الدوليــة  4139عونــا ســنة  2017مقابــل  4079عونــا ســنة 2016أساســا إىل:
مجســا إرتفا ًعــا بـ  ،% 1,5ويعزى ذلك
ً

ü üاالتفاقيــات املربمــة مــع األطــراف االجمتاعيــة و املرخــص فهيــا مــن قبــل ســلطة اإلرشاف و اليت نتج
عهنــا انتــداب معلــة فالحيــن و أعــوان وقتيــن و متعاقديــن يعملــون بصفــة متواصلــة قــارة،
ü üإدمــاج أعــوان ومعلــة راجعــن بالنظر لرشاكت إحياء و تمنية فالحيــة ،بعد حسب حق الترصف ومض
األرايض املوضوعــة حتــت تــرف هذه األخرية إىل األرايض املوضوعة حتت ترصف الديوان،
ü üاالنتدابات اخلارجية اليت يقوم هبا الديوان وذلك قصد تعويض املغادرات .

ً
اخنفاضــا بـــ  % 1,6بســبب
 -ومــن احملمتــل أن يبلــغ عــدد األعــوان  4074عونــا ســنة  2018مجســاحــاالت املغــادرة.
 .3.3أمه املؤرشات املالية:

 -بلغــت إيــرادات االســتغالل 122م.د ســنة  2017مقابــل 137م.د ســنة  2016لتجســل اخنفاضــابـــ ،% 10,9ومــن احملمتــل أن تبلــغ إيــرادات االســتغالل  219م.د ســنة  2018لتجســل ارتفاعــا بـــ
 % 79,5مقارنــة بســنة .2017
 -بلغــت أعبــاء االســتغالل  150,8م.د ســنة  2017مقابــل  152,8م.د ســنة  2016لتجســل اخنفاضــابـــ  ،% 1,3ومــن احملمتــل أن تبلــغ أعباء االســتغالل  178م.د ســنة  2018لتجســل ارتفاعا بـ % 27,2
مقارنة بســنة .2017
 -بلغــت النتيجــة الصافيــة  - 36,4م.د لســنة  2017مقابــل  - 23,1م د ســنة  2016لتجســل تدهــو ًرابـــ ،% 57,5ومــن احملمتــل أن تبلــغ النتيجــة الصافيــة  32,6م.د لســنة  2018لتجســل ارتفاعــا بــــ
% 191,7مقارنــة بســنة . 2017
 -بلغــت األمــوال الذاتيــة  - 106,9م.د ســنة  2017مقابــل  - 76م.د ســنة  ،2016لتجســل تدهــو ًرا بـــ ،% 40,6ومــن احملمتــل أن تبلــغ األمــوال الذاتيــة للديــوان  - 71,4م.د ســنة  2018لتجسل حتسـ ًنا
بــــ  % 32,7مقارنــة بســنة .2017
 .4.3االستمثارات:
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بلغــت قميــة االســتمثارات  15,1م.د ســنة  2017مقابــل  12,9م.د ســنة  ،2016لتجســل ارتفاعــا بـــ
 ،% 15,4و ال تتجــاوز نســبة اإلجنــاز يف أقــى احلــاالت  % 50مــن الربجمــة و ذلــك نظــرا
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للصعوبــات املاليــة الــي ميـ ّر هبــا الديــوان .ويمشــل إجناز االســتمثارات باخلصوص تطـ ّور القطيع
احليــواين وغراســة الزياتــن و األجشــار املمثــرة و الــي تقـ ّدر نســبة إجنازهــا حبــوايل  % 60مــن
مجمــوع اإلســتمثارت ،ومــن احملمتــل أن تبلــغ قمية االســتمثارات  38م.د ســنة  ، 2018لتجسل ارتفاعا
بـــ  % 153,3مقارنة ســنة ،2017
 .5.3املديونية:

بلغــت مجمــوع ديــون الديــوان  140,6م.د ســنة  2017مقابــل  127,9م.د ســنة  2016لتجســل بذلــك
ارتفا ًعــا بنســبة  ،% 10,2ومــن احملمتــل أن تبلــغ هــده األخــرة  126م.د ســنة  2018لتجســل اخنفاضــا بـــ
 % 10,6مقارنــة بســنة  ،2017هــذا و يلتجــأ ديــوان األرايض الدوليــة اىل التدايــن بضــان الدولــة أو بدونه
وذلــك نظــرا للصعوبــات املاليــة الــي ميــر هبــا ،حيــث أن الســيولة تتأثر باملــوامس الفالحيــة وإنتــاج الزياتني
واحلبــوب ممــا يضطــره اىل االقــراض مــن البنــوك واخلزينة و من بعض املنشــات العمومية لضامن حســن
ســر املنشــأة و لتأمني حاجياته ســواء عىل مستوى الترصف أو االستمثار.
 - 4الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه:
الرشكة الوطنية الســتغالل وتوزيع املياه مؤسســة معومية ال تكتيس صبغة إدارية تعترب منشــأة معومية،
أحدثت مبقتىض القانون عدد  22لســنة  1968املؤرخ يف  02جويلية  1968واملنقح بالقانون عدد  21لســنة
 1976املــؤرخ يف  21جانــي  1976للتــرف يف قطــاع املــاء الصــاحل للــرب ،وتمتثــل أمه أنشــطهتا يف
إنتــاج وتوزيــع امليــاه ،التكوير عرب الدراســات واألشــغال والربط والزتويد مع مضان جــودة اخلدمات .تعترب
الرشكــة الوطنية الســتغالل وتوزيع امليــاه املزود الوحيد لملاء الصاحل للرشاب.
 .1.4أمه مؤرشات النشاط:

 -بلغــت مبيعــات امليــاه  289,8م.د ســنة  2017مقابــل  267,7م.د ســنة  2016لتجســل ارتفاعــا بـــ ،% 8,2ومــن احملمتــل أن تبلــغ مبيعــات امليــاه  298م.د ســنة  2018لتجســل ارتفاعــا بـــ % 2,8
مقارنــة بســنة ،2017
 -بلغــت التوصيــات اجلديــدة  30م.د ســنة  2017مقابــل  24م.د ســنة  2016لتجســل ارتفاعــا بـــ ، % 25,0ومــن احملمتــل أن تبلــغ التوصيــات اجلديــدة  32م.د ســنة  2018لتجســل ارتفاعــا بـــ
 % 6,7مقارنــة بســنة .2017
 .2.4أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد أعــوان الرشكــة  6312عونــا ســنة  2017مقابــل  6599عونــا ســنة  2016ليجســل اخنفاضــابـــ  ،% - 4,3ومــن احملمتــل أن يبلــغ عــدد األعــوان  6409عونا ســنة  2018ليجســل ارتفاعا بـ % 1,5
مقارنة بســنة ،2017
 -بلغــت أعبــاء األعــوان  179م.د ســنة  2017مقابــل  173ســنة  2016لتجســل ارتفاعــا بـــ  ،% 3,5ومــناحملمتــل أن تبلــغ أعبــاء األعــوان  183م.د ســنة  2018لتجســل ارتفاعــا بـــ  % 2,2مقارنــة بســنة
،2017
 .3.4أمه املؤرشات املالية:

- -بلغــت إيــرادات االســتغالل  434,3م.د ســنة  2017مقابــل  393,5م.د ســنة  2016لتجســل ارتفاعــا
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ارتفاعــا بـ
بـــ  ،% 10,2ومــن احملمتــل أن تبلــغ إيــرادات االســتغالل  450,7م.د ســنة  2018لتجســل
ً
 % 3,9مقارنــة بســنة  2017نــاجت عن:
 ü üاعمتاد الزيادة يف تسعرية املاء بداية من  01جوان ، 2016
ü üإجناز معدل  90ألف توصيلة جديدة سنويا.
 -بلغــت أعبــاء االســتغالل  460,2م.د ســنة  2017مقابــل  415,3م د خــال ســنة  2016لتجســلإرتفا ًعــا بـــ  % 10,8ومــن احملمتــل أن تبلــغ أعبــاء االســتغالل  481,3م.د ســنة  2018لتجســل
ارتفاعــا بـــ  % 4,6مقارنــة بســنة  ،2017ويعــود هــذا االرتفــاع خاصة إىل :
ü üارتفاع يف لكفة أعباء األعوان نتيجة الزيادة يف األجور وإجناز االنتدابات املربجمة،
ü üاالرتفاع املجسل يف مثن املواد والسلع املسهتلكة.
 -بلغــت النتيجــة الصافيــة للرشكــة  - 38,9م.د ســليب خــال ســنة  2017مقابــل  - 27,2م د خــالســنة  2016لتجســل تدهــو ًرا بـــ  ،% 44,4ومــن احملمتــل أن تبلــغ النتيجــة الصافيــة  - 55,8م.د ســنة
أساســا إىل عدم تجسيل
 2018لتجسل تدهورا بـ  % 43,6مقارنة بســنة  ،2017ويعود هذا التدهور
ً
زيادة يف تســعرية مياه الرشب منذ جوان  2016مقارنة باإلرتفاع يف أســعار الطاقة الكهربائية (مع
دخــول عــدد مــن حمطــات حتلية امليــاه اجلوفية وحمطات حتلية مياه البحر حزي االســتغالل) وأســعار
الســلع واملواد املســهلكة.
 .4.4االستمثارات:

بلغــت قميــة اإلســتمثارت  243,6م.د ســنة  2017مقابــل  173,1م د ســنة  2016لتجســل ارتفاعــا بـــ
 % 41,0ويعــود هــذا االرتفــاع إىل دخــول مشــاريع كــرى طــور التنفيذ مــن أمهها مــروع إجناز حمطة
لتحليــة ميــاه البحــر جبزيــرة جربــة ومرشوع تعزيــز املوارد وحتســن نوعية امليــاه باجلنــوب التونيس يف
املرحلــة األوىل منــه ،ومــن احملمتــل أن تبلــغ قميــة اإلســتمثارت 185م.د ســنة  2018لتجســل اخنفاضــا
بـــ  % 24,2مقارنــة بســنة .2017
 .5.4املديونية:

 -بلغــت مديونيــة الرشكــة  1130ســنة  2017مقابــل  885,1م.د ســنة  2016لتجســل ارتفاعــا بـ % 27,7ومــن احملمتــل أن تبلــغ اىل  1043م.د ســنة  2018لتجســل اخنفاضــا بـــ  % - 7,7مقارنــة بســنة
أساســا اىل:
 ،2017ويعــزى تــرامك مديونية الرشكة
ً

ü üعــدم خــاص مســتحقاهتا مــن طــرف الــوزارات واملؤسســات العموميــة وامجلاعــات احملليــة
بعنــوان اســهالك املــاء والــي يه يف تزايــد ملحــوظ،
ü üعدم مالمئة تسعرية بيع املاء مع لكفة اإلنتاج،
ü üارتفاع مسمتر للكفة الطاقة مقابل مجتيد تسعرية بيع املاء،
ü üااللتجاء للتداين لمتويل املشاريع اخلاصة بزتويد بعض املناطق باملاء الصاحل للرشب.
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 -IVأهــم المؤشــرات الماليــة ومؤشــرات النشــاط للمنشــآت العمومية
الخاضعــة إلشــراف وزارة الصحة:
الصيدل ّية المركز ّية التونس ّية :
ّ -1
الصيدل ّية املركز ّية للبالد التونس ّــية يه مؤسســة معومية ال تكتيس صبغة إدارية تعترب منشــأة
معوم ّيــة يبلــغ رأس ماهلــا  17,8م.د متلكــه لك ّيا الدولة التونسـ ّية.
جدول  :12أمه املؤرشات املالية ومؤرشات النشاط لملنشآت العمومية اخلاضعة إلرشاف وزارة الصحة:

طبيعة املؤرشات
مؤرشات النشاط
املوارد البرشية

املؤرشات

رمق املعامالت
عدد األعوان

أعباء األعوان

معدل األجور بالهشر /
للعون الواحد

إيرادات االستغالل

منح االستغالل

أعباء االستغالل

املؤرشات املالية

املديونية

1234,2

1257,0

1337,3

789,0

784,0

750,0

م.د

22,7

24,5

24,0

دينار

2393,0

2599,0

2666,0

م.د

1226,9

1249,2

1325,5

0,0

0,0

0,0

1182,9

1242,0

1354,1

44,0

7,2

- 28,6

60,0

162,5

211,1

- 21,2

- 144,8

- 238,1

196,8

175,4

30,3

187,5

42,6

- 179,5

3,6

2,2

3,3

10,8

15,7

-

36,9

68,9

335,0

-

-

0,7

-

-

24,2

م.د

ا ألعوان

م.د
م.د

نتيجة االستغالل

م.د

النتيجة الصافية

م.د

األموال الذاتية

م.د

األعباء املالية

النتاجئ املؤجلة

االستمثارات

الوحدة

2016

*2017

حممتل**2018

م.د

م.د

قمية االستمثارات

م.د

البنوك

م.د

الدولة

الصناديق االجمتاعية

املنشآت العمومية

* قوامئ مالية بعد التدقيق** /الوثيقة التوجهي ّية.

م.د
م.د
م.د

 .1.1أمه مؤرشات النشاط:

بلــغ جحــم املبيعــات  178,2مليــون وحــدة بيــع يف ســنة  2017مــن بيهنــا  % 61,0مــن املــواد
احملل ّيــة يف حــن تراجــع جحــم املبيعــات لســنة  2018بنســبة  % 6,3ليبلــغ  167,6مليــون وحــدة
بيــع .وقــد أ ّدى هــذا احلجــم مــن املبيعــات إىل حتقيــق مداخيــل مجليــة لســنة  2017بـــ  1257م.د
مجســا بذلــك تطــ ّورا بنســبة  % 6,4مقابــل اســتقرار هــذه
مقابــل  1337,3م د ســنة 2018
ّ
النســبة يف حدود  % 3,0خالل الثالث ســنوات األخرية .ويعزى ارتفاع نســق التطور لسنة 2018
إىل مجمــل اجلهــود املبذولــة واالجــراءات الراميــة حنــو التحــم يف حــاالت انقطاعــات املخــزون
الــذي ينعكــس بصفــة مبارشة عــى املبيعات.
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 .2.1أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية:

 -بلــغ عــدد أعــوان الصيدل ّية املركز ّية التونسـ ّية  784عونا ســنة  2017مجسال بذلك اخنفاضطفيف بنســبة  % 0,6باملقارنة مع ســنة  2016ويعود ذلك أساســا إىل إحالة  5أعوان عىل
الصيدل ّية املركز ّية تراجعا بــ 34عونا ويعود هذا
جسل أعوان ّ
التقاعد ،بالنسبة لسنة ّ ،2018
الرتاجع إىل حاالت املغادرة.
 -هشــدت أعبــاء األعــوان ارتفاعــا بنســبة % 7,9ســنة  2017باملقارنــة مــع ســنة  2016أيمــا قميتــه 1,8م.د حيــث ارتفــع مــن  22,7م.د ســنة  2016إىل  24,5م.د .ســنة 2017
نتيجــة الزيــادات يف األجــور وجتســم اإلنتدابــات ،ومن احملمتــل أن تهشد أعبــاء األعوان
ســنة  2018اخنفاضــا طفيفــا بنســبة  % 2,2مقارنــة بســنة  2017لتبلــغ 24م.د وذلــك نتيجة
حــاالت املغادرة.
 .3.1أمه املؤرشات املالية:

 -عرفــت الصيدل ّيــة املركز ّيــة التونســ ّية ســنة  2017اخنفاضــا ملحوظــا عــى مســتوىنتيجــة اســتغالهلا باملقارنــة مــع ســنة  2016وذلــك بنســبة  % 83,7وبقميــة  36,9م.د ويعــود
ذلــك أساســا ملــا يــي:
وخاصــة الصنــدوق الوطــي للتأمــن عــى املــرض
 -عــدم إيفــاء حرفــاء الصيدل ّيــة املركز ّيــةّ
بالزتاماته املال ّية جتاه املنشــأة للســنة الثانية عىل التوايل ،من جهة ،وتفامق الصعوبات يف
القطــاع وأمه ّيــة جحــم التح ّديــات الــي واجههتــا املنشــأة من جهــة أخرى؛

وخاصــة األورو والدوالر
 -االنــزالق احلــاد ملعـ ّدل رصف الدينــار مقابــل العمــات األجنب ّيــةّ
( % 78مــن الدفوعــات لفائــدة املز ّوديــن األجانــب)؛

 -تجسيــل هوامــش ســلبية عــى مبيعــات بعــض أصنــاف األدويــة ومــا شــاهبها جـ ّراء مجتيدأســعار غالب ّيــة األدويــة املســتوردة للقطاع الصيــديل مقابل ارتفاع أســعار إقتناائهتا لتبلغ
 139,1م.د ســنة  2017مقابــل  99,3م.د ســنة .2016

 -و تبعــا ملــا ســبق فــان النتيجة الصافية لســنة  2017جسلــت تدهور ملحوظا بنســبة % 584,0مقارنــة بســنة  2016ومــن احملمتــل أن يســمر نزيــف الرتاجــع إىل غايــة  2018ويعــود ذلــك
أساســا لالخنفــاض اهلــام املجسل عىل مســتوى نتيجة اســتغالل الرشكة خــال نفس الفرتة
والرتفاع أعباهئا املالية الناجتة باألساس عن خسائر الرصف احململة عىل خالص املز ّودين
األجانــب بالعملــة الصعبــة مقابــل مجتيد أســعار األدوية مما أثر ســلبا عىل التوازنــات املالية
للرشكة.
 -مكا جسلت مجموع األموال الذاتية للصيدل ّية املركز ّية التونس ّــية اخنفاضا بنســبة % 77,0مقارنــة بســنة  2016حيــث بلغــت يف مــوىف ســنة  2017مــا قميتــه  42,6م.د مقابــل 187,5
م.د ســنة  2016ويرجــع هــذا االخنفــاض أساســا لــرامك اخلســائر الــي جسلهتــا الرشكة
يف الســنوات األخرية.
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 -ونظــرا لتواصــل وتفــامق العوامــل املؤ ّديــة إىل هــذا التدهور يف املـ ّـؤشات املال ّيــة للصيدل ّية

التقرير حول المنشآت العمومية

جسلــت ســنة ّ 2018
مؤشات ســلب ّية (نتاجئ اســتغالل ســلب ّية  - 28,5م.د وتدهور
املركز ّيــةّ ،
مما أ ّدى حسب النتاجئ احملمتلة لتجسيل
عىل مستوى النتاجئ الصافية لتبلغ  - 238,1م.د) ّ
لملؤسســة.
أموال ذات ّية ســلب ّية بقمية  179,5م.د واليت تفوق األموال املخصصة
ّ

 .4.1االستمثارات :

عرفــت الدفوعــات املاليــة املتعلقــة باالســتمثار تطــورا ســلب ّيا ،حيــث بلغــت  2,2م.د ســنة
2017مقابــل  3,6م.د ســنة  2016والــي مشلــت خصوصــا مشــاريع تركــز امحلاية مــن املخاطر
ملختلــف مقـ ّرات ومســتودعات الصيدل ّيــة املركز ّية التونسـ ّية اىل جانب تطوير البنيــة التحت ّية لنقل
لملؤسســة ،وقد مت خالل ســنة
املعطيات وتفعيل اإلندماج بني خمتلف مك ّونات النظام املعلومايت
ّ
اخلاصــة بإقتنــاء وســائل
 2018مواصلــة هــذه املشــاريع مــع إضافــة بعــض النفقــات العاد ّيــة
ّ
اخلاصة لتبلغ قميــة االســتمثارات املنجزة
النقــل وهتيئــة املقـ ّرات باإلعمتــاد لك ّيــا عــى مواردهــا
ّ
حــوايل  3,3م.د.
 .5.1املديونية :

بلغــت مديونيــة املؤسســة يف الســنوات  2016و  2017عــى التــوايل  47,7م.د و  84,6م.د،
بيمنــا عرفــت ســنة  2018ارتفاعــا كبــرا يف مديونيهتــا بنســبة  % 325,4باملقارنــة مــع ســنة
 2017لتبلــغ مــا قميتــه  359,9م.د مــع مــوىف ســنة  2018وذلــك نتيجــة لعــدم إيفــاء أمه حرفاهئــا
بالزتاماهتــم املاليــة جتــاه املنشــأة عــى غــرار الصنــدوق الوطــي للتأمــن عىل املــرض و اهليالك
الصحيــة العمومية.
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 -Vأهــم المؤشــرات الماليــة ومؤشــرات النشــاط للمنشــآت العموميــة
الخاضعــة إلشــراف وزارة التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الترابيــة:
 - 1شركة تونس الطرقات السيارة:
رشكــة تونــس الطرقــات الســيارة ويه رشكــة خفيــة االمس أحدثــت يف  13مــاي  ،1992يبلــغ
رأس ماهلا حاليا 999,5م.د وتســامه فهيا الدولة بنســبة  .% 98,9وتمتثل مهام الرشكة أساســا
يف اســتغالل ،عــر نظــام االســتخالص ،شــبكة الطرقــات الســيارة يف إطــار عقــود لزمــة تربــط
الرشكــة بالدولــة التونســية إىل جانــب صيانــة وإصــاح الطرقــات الســيارة الــي تســتغلها
وإنشــاء واســتغالل أجــزاء جديــدة مــن الطرقــات الســيارة.
جدول  : 13أمه مؤرشات النشاط واملؤرشات املالية لرشكة تونس الطرقات السيارة:
طبيعة
املؤرشات

مؤرشات
النشاط

املؤرشات
املعدل اليويم حلركة مرور العربات عرب الطرقات السيارة

الطريق السيارة تونس/مساكن مجليع أصناف العربات و
عرب لك احملطات
الطريق السيارة مساكن/صفاقس عند اخلروج

13 447

15 931

16 104

18 461

20 150

20 853

1469

1438

1419

29,5

34,4

34,4

77,7

82,2

85,8

-

-

-

74,5

74,4

83,7

3,1

7,8

2,2

46,6

56,7

68,6

- 26,3

- 39,8

- 76,1

- 36,9

- 63,2

- 103

946

906,2

830,1

272

273,8

311,7

53,9

51,6

28,5

1088.4

1422.5

1707.2

20.7

16.3

11.6

83

80,9

99

2,2

2,6

2,7

4,1

7,7

18,7

1283.9

1617.3

1871.4

عدد األعوان

أعباء األعوان

عربة
م.د

إيرادات االستغالل

م.د

أعباء االستغالل

م.د

م.د

نتيجة االستغالل

م.د

النتيجة الصافية

م.د

األموال الذاتية

م.د

األعباء املالية

االستمثارات قمية االستمثارات
الدولة

م.د
م.د

م.د

م.د

املمولني الدوليني () …FADES –BEI –BAD

م.د

املنشآت العمومية

م.د

البنوك احمللية

م.د

الصناديق االجمتاعية

م.د

مجموع اخلصوم

م.د

املزودين
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عربة

17 442

18 714

20 063

عون

النتاجئ املؤجلة

املديونية

عربة

92 304

101 484

105 391

الطريق السيارة تونس/جماز الباب عند اخلروج

منح االستغالل
املؤرشات
املالية

عربة

عربة

الطريق السيارة تونس/بزنرت عند اخلروج
املوارد
البرشية

الوحدة

التقرير حول المنشآت العمومية

2016

2017

2018

م.د

 .1.1أمه مؤرشات نشاط رشكة تونس الطرقات السيارة:

 -هشــد املعــدل اليــويم حلركة املــرور للطريق الســيارة تونس/مســاكن ارتفاعا بنســبة % 9,9خــال ســنة  2017حيــث بلــغ  101 484عربــة مقابــل  92 304عربــة ســنة  2016وواصلــت
حركــة مــرور العربــات ســنة  2018ارتفاعهــا ليبلــغ معدهلــا اليــويم  105 391عربــة وهــذا
راجع باألســاس إىل تطــور حركة املرور.
 -مكــا ارتفــع خــال نفس الفــرة لك من املعدل اليــويم حلركة مرور العربات للطريق الســيارةمســاكن/صفاقس والطريــق الســيارة تونس/جمــاز البــاب بنســب متتاليــة  % 7,3و% 18,5
وهــذا التطــور لــه انعــاس إجيــايب عــى مداخيــل الرشكــة.
 .2.1أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية لرشكة تونس الطرقات السيارة:

 -بلــغ عــدد أعــوان الرشكــة  1438عونا ســنة  2017مقابل  1469عونا ســنة  2016أي بنســبةاخنفــاض تقــدر بـــ  ،% 2,1وبلــغ عدد األعوان  1419ســنة  2018أي بنســبة اخنفاض تقدر
بـــ  % 1,3ويعــود هــذا الرتاجــع خــال فــرة  2018 - 2016إىل احالــة عــدد مــن األعــوان
عــى التقاعــد و تراجــع عــدد األعــوان املتعاقديــن مــن  161عونــا ســنة  2016إىل  67عونــا
سنة .2018
 -ورمغ الرتاجــع املجســل يف عــدد األعــوان فــإن أعبــاء األعوان قــد جسلت ارتفاعــا ملحوظابنســبة  % 16,6لتبلــغ  34,4م.د خــال ســنة  2017مقابــل  29,5م.د ســنة  2016وذلــك
نتيجــة تفعيــل الزيــادة القانونية يف األجــور ،الرتقيــات و االنتدابات ،الرتقيــات واالنتدابات
مكــا أ ّنــه بلغــت هــذه األعبــاء مــا قميتــه  34,4م.د ســنة  2018بالرمغ مــن تراجع عــدد األعوان.
 .3.1أمه املؤرشات املالية لرشكة تونس الطرقات السيارة:

 -جسلــت إيــرادات االســتغالل ارتفاعــا بنســبة  % 10,4خــال الفــرة ( )2018 - 2016حيــثبلغــت  85,8م.د ســنة  2018مقابــل  77,7م.د ســنة  2016ويعــود ذلــك إىل تطــور حركــة
املــرور.
 -بلغــت قميــة أعبــاء االســتغالل ســنة  2018حــوايل  83,7م.د مقابــل  74,5م.د ســنة 2016أي بارتفــاع بنســبة  % 12,3ويعــزى ذلــك باألســاس إىل تطــور خمصصــات االســهالاكت
واملدخــرات.
 -رمغ تجسيــل نتيجــة اســتغالل اجيابيــة ،فــإن النتيجــة الصافيــة هشــدت تدهورا حيــث بلغتمــا قميتــه  – 26,3م.د ســنة  2016لتتواصــل اخلســائر خــال ســنة  2017وذلــك بتحقيــق
نتيجــة يف حــدود  - 39,7م.د و  - 76,1م.د ســنة  2018ويعــزى ذلــك باألســاس إلرتفــاع
قميــة األعبــاء املاليــة اليت هشدت تطورا يق ّدر بنســبة  % 21,7خالل الفرتة ()2017 - 2016
حيــث بلغــت مــا قميتــه  56,7م.د ســنة  2017مقابــل  46,6م.د ســنة  2016مكــا بلغــت مــا
قميتــه  68,6م.د ســنة  2018ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع رصيــد الديــون بالعملــة الصعبــة
واملمنوحــة مــن املمولــن الدوليــن ورصيد خســائر الرصف الذي بلغ  31,5م.د ســنة 2018
مقابــل  22.4م.د ســنة .2017
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 -هشــد مجمــوع األمــوال الذاتيــة تراجعا بنســبة  % 4,5حيث بلغت ما قميته  906,2م.د ســنة 2017مقابــل  946م.د ســنة  2016مكــا بلغــت مــا قميتــه  830,1م.د ســنة  2018وذلــك
نتيجــة تــرامك اخلســائر مبــا قميتــه  166,2م.د ســنة .2018
 .4.1االستمثارات :

 -متتعــت الرشكــة مبنح اســتمثار يف شــل ترفيــع يف رأس ماهلا مببلغ قدره  729م.د ســنة 2010وذلــك لمتويــل قســط مــن اســتمثاراهتا املنجــزة خالل الفــرة  .2018 - 2010وســيمت
خض  180م.د قبــل مــوىف  2020يف رأس مــال الرشكــة الســتمكال بنــاء مشــاريع الطرقات
الســيارة وادي الزرقة  /بوســامل ،صفاقس/قابس ،قابس/مدنني و مدنني/راس جدير.
 -بلغت قمية االســتمثارات  272م.د ســنة  2016و 273,8م.د ســنة  2017أي بارتفاع بنســبة % 14,6ومــن املتوقــع أن تبلــغ مــا قميتــه  311,7م.د ســنة  2018أي بنســبة % 13,8
مقارنــة ســنة .2017
 .5.1املديونية :

الســتمكال متويــل مشــاريعها ،التجــأت رشكــة تونــس الطرقــات الســيارة إىل البنــوك األجنبية
(بضــان مــن الدولــة التونســية) و إىل البنــوك احملليــة وقــد مت تجسيــل زيــادة هامــة يف رصيــد
القــروض اخلارجيــة املســندة مــن قبــل البنــك األورويب لالســتمثار والصنــدوق العــريب لألمنــاء
االقتصادي واالجمتايع والبنك الياباين لالستمثار والتعاون والبنك اإلفرييق للتمنية حيث اكن
يف حــدود  1088م.د ســنة  2016مث بلــغ  1422,5م.د ســنة  2017ليكــون يف حــدود 1707,7
م.د ســنة  2018مجســا بذلــك تطــورا بنســبة  % 57خــال الفــرة  2018 - 2016وتتــوزع هــذه
القــروض يف مــوىف ســنة  2018إىل قــروض طويلــة املــدى بقميــة  1537م.د وقــروض جارية يف
حدود  175م.د.
بلغــت املديونيــة جتــاه الدولة ما قميته  28,5م.د ســنة  2018تمتثل يف معلوم االســتغالل ومبالغ
جبائية.
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 -VIأهــم المؤشــرات الماليــة ومؤشــرات النشــاط للمنشــآت العمومية
الخاضعــة إلشــراف وزارة الشــؤون المحليــة والبيئة:
 - 1الديوان الوطني للتطهير:
الديــوان الوطــي للتطهري يه مؤسســة معوميــة ال تكتيس صبغة إدارية تعترب منشــأة معوم ّية
أحدثــت مبقتــى القانــون عــدد  73لســنة  1974املــؤرخ يف  3أوت  1974حيــث أولكــت لــه مهمــة
ـت مراجعة القانون احملدث لل ّديــوان مبقتىض القانون عدد
التــرف يف قطــاع التطهــر وقد متـ ّ
 41لســنة  1993املــؤرخ يف  19أفريــل 1993ليصبــح املتدخل الرئيــي يف ميدان محاية احمليط
املايئ ومقاومــة مصادر التل ّوث.
جدول :14أمه مؤرشات النشاط واملؤرشات املالية للديوان الوطين للتطهري:
الوحدة
طبيعة املؤرشات املؤرشات
مشرتك
عدد احلرفاء
مؤرشات النشاط
م.د
رمق املعامالت
ا ألعوان
عدد األعوان
م.د
املوارد البرشية أعباء األعوان
دينار
معدل األجوربالهشر  /للعون الواحد
م.د
إيرادات االستغالل
م.د
منح االستغالل
م.د
أعباء االستغالل
م.د
نتيجة االستغالل
املؤرشات املالية
م.د
األعباء املالية
م.د
النتيجة الصافية
م.د
النتاجئ املؤجلة
م.د
األموال الذاتية
م.د
قمية االستمثارات
االستمثارات
م.د
منح االستمثار
م.د
الدولة
م.د
البنوك
املديونية
م.د
املنشآت العمومية
م.د
الصناديق االجمتاعية
م.د
مجموع املديونية

2016
1 847 304
173,1
3 775
98,2
2,2
289,6
111,9
264,2
25,4
6,4
3,6
54,0
1 323,0
88,2
5,7
13,9
451,2
0
8,0
473,1

2017
1 914 868
195,0
3 592
102,2
2,4
324,2
125,5
269,4
54,8
5,1
2,6
57,6
1 341,0
74,6
5,7
12,7
590,0
0
16,0
618,7

حممتل 2018
1 976 000
219,0
3 396
105,3
2,6
359,0
135,3
280,7
78,2
5,4
2,2
60,3
1 445,0
57,7
6,1
16,6
701,4
0
25,5
743,5

 .1.1أمه مؤرشات نشاط الديوان الوطين للتطهري:
 -هشــدت مداخيــل الديــوان لســنة  2017إرتفاعا مقارنة بســنة  2016ويعود ذلك أساســا إىلتطـ ّور معالــم التطهــر مبــا يقــارب  22,1م.د أي بنســبة  ،% 13,1ومن أســباب إرتفاع هذه
املعالــم الزيــادة يف عــدد احلرفــاء والــذي م ـ ّر مــن  1.847.304إىل ( 1.914.868زيــادة
بــــــــ  67.564مشــرك) والزيــادة يف معالــم التطهري بـــــ  % 8,0حســب قــرار وزير املال ّية
ووزيــر الشــؤون احملل ّيــة والبيئة املؤ ّرخ يف  28أفريــل  ،2017إىل جانب تط ّور ّ
مكيات املياه
املســتعملة مــن  293,8مليــون م 3ســنة  2016إىل  303,4مليــون م 3ســنة .)+ % 3,2 ( 2017
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 -ومــن احملمتــل أن يجســل الديــوان ســنة  2018ارتفاعــا هامــا يف رمق معامالتــه ليبلــغ 219م.د ســنة  2018مقارنــة بـــ 195م.د ســنة  2016ويعــزى ذلــك باألســاس الرتفــاع عــدد
املشــركني بـــ  61.132مشــرك.
 .2.1أمه املؤرشات املتعلقة باملوارد البرشية للديوان الوطين للتطهري:

 -بلــغ عــدد األعوان ســنة  2017بالديوان الوطين للتطهــر 3592عونا مجسال بذلك اخنفاضابنســبة  % 4,9باملقارنــة مــع ســنة  2016والــي بلــغ عــدد األعــوان خالهلــا . 3775
 -يف مــا مــن املتوقــع أن يبلــغ عدد األعوان ســنة  2018حوايل  3396مجســا بذلك اخنفاضابنســبة  % 5,45باملقارنــة مــع ســنة  2017والبالــغ  3775عونــا ويعــود ذلــك إىل ارتفاع عدد
املتقاعدين وعدم القيام باالنتدابات الالزمة لسد الشغورات.
 -بالــرمغ مــن اخنفــاض يف عــدد األعــوان ســنيت  2017و  2018مقارنــة بســنة  2016إال أنأعبــاء األعــوان جسلت ارتفاعا بنســبة  % 4,1ســنة  2017باملقارنة مع ســنة  2016وبنســبة
 % 3,03باملقارنــة بســنة  2017حيــث مــ ّرت مــن  98,2م.د .ســنة  2016إىل  102,2م.د
ســنة  2017و  105,3م.د ســنة  2018نتيجــة الزيــادات يف األجــور والزيــادات القانونيــة
والرتقيــات والتدرج يف الســم الوظييف.
 .3.1أمه املؤرشات املالية للديوان الوطين للتطهري:

 -هشــدت إيــرادات اســتغالل الديــوان الوطــي للتطهــر ارتفاعــا ها ّمــا بنســبة  % 11,9وبقميــة 34,6م.د حيــث بلغــت ســنة  2016و ســنة  2017عــى التــوايل  289,6م.د و  324,2م.د
وذلــك نظــرا لتطـ ّور مداخيــل الديــوان خــال نفــس الفــرة .ومــن املتو ّقــع تواصل هــذا االرتفاع
يف إيرادات االستغالل بنفس هذا النسق خالل سنة  2018لتبلغ  359م.د أي بزيادة % 10,7
ويعــود ذلــك أساســا لتط ـ ّور عــدد املشــركني بنســبة  % 3,3مقارنــة بســنة .2017

جسل الديوان الوطين للتطهري ســنة  2017ارتفاعا ملحوظا عىل مســتوى نتيجة االســتغالل
ّ -باملقارنــة مــع ســنة  2016وذلــك بنســبة  % 116,2وبقميــة  29,5م.د ويعــود ذلــك أساســا
لكــون نســق ارتفــاع إيــرادات اســتغالل الرشكة تفوق نســق ارتفــاع أعباء االســتغالل حيث
بلــغ مجمــوع أعباء اســتغالل الديوان ســنة  2017مــا قميته  269,4م.د مجسلــة بذلك ارتفاعا
باملقارنــة مــع ســنة  2016وذلــك بنســبة  % 1,9أي مــا قميتــه 5,1م.د ورمغ هذا التطـ ّور اهلام
لملؤسســة مل تهشــد نفــس النســق مــن
لنتــاجئ االســتغالل بالديــوان ،فــإن النتيجــة الصافيــة
ّ
التطـ ّور اإلجيــايب نظــرا لتفــامق خســائر الــرف خــال ســنة  2017بنســبة  % 157,6حيث
وخمصصــات الــرف مــن ســنة  2016إىل ســنة  2017عــى التــوايل
تطـ ّور مبلــغ خســائر
ّ
مــن  19,0م.د إىل  48,8م.د.
ألمهيــة مبلــغ خســائر الرصف اليت ّ
جسلت النتيجة الصافية ســنة
 -ونظــراّ
مت تجسيلهــا فقد ّ
 2017اخنفاضا ملحوظا بنســبة  % 27,5مقارنة بســنة  2016رمغ النســق اإلجيايب لتط ّور
لملؤسسة.
نتيجة االستغالل
ّ
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 -مكــا جسلــت مجمــوع األمــوال الذاتيــة للديــوان الوطــي للتطهــر تطـ ّورا إجياب ّيا بنســبة % 1,3مقارنــة بســنة  2016حيــث بلغــت يف موىف ســنة  2017ما قميتــه  1340,9م.د مقابل 1323,1م.د

التقرير حول المنشآت العمومية

املخصصــة واملتأيت مــن التحويالت
ســنة  2016ويرجــع هــذا التطـ ّور أساســا الرتفــاع األمــوال
ّ
لفائــدة الديــوان من طرف الدولة بعنوان متويل اســتمثاراته.
 -ومــن احملمتــل أن تهشــد مداخيــل الديــوان لســنة  2018إرتفاعــا مقارنــة مــع ســنة 2017ويعــود ذلــك أساســا إىل تطــ ّور معالــم التطهــر مبــا يقــارب  24,5م.د أي بنســبة
 ،% 12,8ومــن أســباب ارتفــاع هــذه املعالــم الزيــادة يف عــدد احلرفاء والزيــادة يف معالمي
التطهــر بـــــ  % 8حســب قــرار وزيــر املال ّيــة ووزيــر الشــؤون احملل ّيــة والبيئة املــؤ ّرخ يف 13
أفريــل  2018إىل جانــب تطـ ّور مك ّيــات امليــاه املســهلكة مــن  306,2مليــون م 3ســنة 2017
إىل  315,4م 3ســنة  ،2018ومــن احملمتــل أن يــؤدي هــذا التطـ ّور إىل ارتفــاع يف نتيجــة
االســتغالل خــال ســنة  2018بصفــة ملحوظــة بنســبة  % 42,6لتبلــغ  78,2م.د مقابــل
 54,8م.د ســنة  ،2017وأن تبلــغ النتيجــة الصافيــة للديــوان  2,2م.د خــال ســنة .2018
 -مكــا حيمتــل أن تجســل مجمــوع األمــوال الذاتيــة للديــوان الوطين للتطهــر تطـ ّورا إجياب ّيابنســبة  % 7,8مقارنــة بســنة  2017حيــث ميكــن أن تبلــغ يف مــوىف ســنة  2018مــا قميتــه
 1445,3م.د مقابــل  1340,8م.د ســنة  2017ويرجــع هــذا التطـ ّور أساســا الرتفاع األموال
املخصصــة واملتــأيت مــن التحويــات لفائــدة الديــوان مــن طــرف الدولــة بعنــوان متويــل
ّ
استمثاراته.
 .4.1االستمثارات :

 -هشدت الدفوعات املالية املتعلقة باالستمثار تطورا سلب ّيا ،حيث بلغت  74,6م.د سنة 2017مقابــل  88,3م.د ســنة  ،2016وقــد تواصــل خــال ســنة  2018التطـ ّور الســليب للدفوعــات
املتعلّقــة باإلســتمثار ليبلــغ  57,7م.د مقابــل  74,6م.د ســنة .2017
 -ومن بني املشاريع اليت يواصل الديوان القيام بإستمثارت هامة خبصوصها:ّ
حمطات تطهري جديدة بالوسط احلرضي؛
▪ ▪إجناز 3

ّ
حمطات تطهري جديدة بالوسط الصنايع؛
▪ ▪إجناز 2

ّ
حمطات.
▪ ▪إجناز أشغال توسيع وهتذيب 5
 .5.1املديونية :

مــن احملمتــل أن تبلــغ القــروض والديــون املامثلة ســنة  2018مســتوى مرتفع ليبلــغ 701,4م.د
مقابــل 590م د ســنة  2017أي بزيــادة قدرهــا 111,4م.د وتمت ّثــل هــذه املبالــغ اإلضاف ّيــة مــن
القــروض أساســا يف قــروض مضمونــة مــن قبل الدولة .مكــا هشدت مبالغ الديــون لفائدة الدولة
وامجلاعــات العموم ّيــة إرتفاعــا ملحوظــا خــال ســنة  2018لتبلــغ 16,6م د مقابــل 12,7م د ســنة
املؤسســات وامجلاعات العموم ّية يف متويل
 2017ويعود هذا اإلرتفاع أساســا لبند «مســامهة
ّ
األشغال».
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بعــد عــرض الوضعيــة املاليــة املتدهــورة ألغلــب املنشــآت العموميــة تبــن أهنــا متثــل عــبء عــى
املاليــة العموميــة مــن خــال اختــال التــوازن بــن التحويــات املاليــة املســندة مــن قبــل الدولــة
مــن جهــة واملــوارد املتأتيــة مــن املنشــآت العموميــة لفائــدة مزيانيــة الدولــة مــن جهــة أخــرى ،وقــد
دأبــت احلكومــة منــذ ســنوات عــى معاجلــة ملفــات بعــض املنشــآت العموميــة وخاصــة تلــك الــي
أصبحــت مهــددة بالتوقــف عــن النشــاط وذلــك مــن خــال عــرض ملفاهتــا عــى أنظــار جلســات
معــل وزاريــة هبــدف إجيــاد حلــول لوضعيهتــا املاليــة الصعبــة  ،حيــث تراوحــت هــذه احللــول بــن :
 -متكيهنــا مــن املــوارد املاليــة الالزمــة ســوى مبــارشة مــن اخلزينــة أو عــن طريــق الرتفيــعيف املنــح املخصصــة هلــا ســابقا،
 -تكفل الدولة ببعض ديوهنا الراجعة ملنشآت معومية أخرى، -إعطاء مضان الدولة لمتكيهنا من احلصول عىل قروض بنكية.إال أن مجيــع هــذه احللــول اكنــت يف أغلهبــا وقتيــة ،لتهشــد هــذه املنشــآت بعــد ســنوات قليلــة
نفــس الصعوبــات املاليــة الســابقة وتعيــش يف حلقــة مفرغــة بــن اســتزناف مواردهــا املاليــة
واســتزناف مــوارد الدولــة ،الــيء الــذي انعكــس ســلبا عــى املاليــة العموميــة.
وأمــام هــذه الوضعيــة الصعبــة الــي متــر هبــا املاليــة العموميــة و هبــدف دمع القدرة التنافســية
هلــذه املنشــآت وجتــاوز وضعيهتــا املاليــة احلرجــة ووضــع برنــاجم إلعــادة هيلكهتا بشــل يضمن
اســمرارية نشــاطها وتواصــل تأميهنــا لملرافــق العموميــة ،قامــت احلكومــة بوضــع إســراتيجية
إصــاح وحومكــة املؤسســات واملنشــآت العموميــة وإرســاء عالقــات تعاقديــة بــن الدولــة وبعــض
املنشــآت العموميــة يــم عــى أســاهسا حتديــد االلزتامــات احملمولــة عــى لك طــرف مــن خــال
ضبــط مــؤرشات ماليــة وفنيــة تكــون حمــل متابعــة مســمرة خــال فــرة التعاقــد .

البــاب األول :مشــروع إصــاح وحوكمــة المؤسســات
والمنشــآت العموميــة:
تبـ ّ
ـى املجلــس الــوزاري املنعقــد بتارخي  24نومفــر  2015املبادئ العامة حلومكة املؤسســات
واملنشــات العمومية ،حيث مت يف الغرض إعداد إســراتيجية إصالح عامة وقع تضميهنا بوثيقة
خمطــط التمنيــة لســنوات  2020 - 2016وذلك عىل مســتوى :
- -احلومكة العامة

- -احلومكة الداخلية

 -املوارد البرشية واحلوار االجمتايع- -الوضع املايل

وهبــدف تطويــر هــذه اإلســراتيجية ووضــع خطة معــل ناجعة هلا مت عقــد العديد مــن الفعاليات
واالجمتاعــات يف الغــرض مــن أمههــا:
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- -النــدوة الوطنيــة املنعقــدة يــويم  21و  22نومفــر  2016حبضــور لك األطــراف املعنيــة
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مــن الــوزارات و الرؤســاء املديريــن العامــن لملنشــآت العمومية إىل جانــب ممثيل املجمتع
املدين،

- -االجمتاعات اليت انعقدت يويم  16و  17جانيف  2017مع البنك العاملي،

 -االجمتاعــات الــي انعقــدت يــويم  22و  23مــارس  2017مــع بعثــة الواكلــة الفرنســيةللتمنية ،

  -ورشــات العمــل املنعقــدة خــال هشــري جــوان و جويليــة  2017مبشــاركة مجيــع األطرافاملتدخلة هبدف التنســيق بيهنا ومزيد النقاش والتداول حول دراســة و تطوير إســراتيجية
إصالح وحومكة املنشآت العمومية .

وقــد خمتــض عــى مجيــع هــذه االجمتاعــات والفعاليــات إعــداد مــروع إلصــاح وحومكــة
املنشــات واملؤسســات العمومية تضمن  19هدفا و  58إجراءا مت عرضه خالل املجلس الوزاري
املنعقــد بتــارخي  19جــوان  2018والــذي أوىص باإلصالحــات والتوجهــات التاليــة :

المؤسساتي:
 -Iاإلصالحات على المستوى
ّ
املؤسســات واملنشــآت العموميــة (الكتاب
 -اعمتــاد التقريــر التأليــي حــول إصــاح وحومكةّ
األبيــض) كإطــار عــام لإلصالح املؤسســايت.
- -اعمتاد خمطط العمل إلصالح وحومكة املؤسسات واملنشآت العمومية وحتيينه.

 -إحداث جلنة للترصف حسب األهداف إلجناز خمطط العمل إلصالح املنشآت واملؤسساتالعمومية.
 -إحــداث ،خــال هــذه املرحلــة ،جلان قيــادة قطاعيــة ،بلك الــوزارات وخاصة بــوزاريت النقلواملؤسســات الصغــرى واملتوســطة ،تعــى بوضــع اســراتيجية قطاعيــة عامــة
والصناعــة
ّ
وبــراجم إعــادة هيلكــة خصوصيــة لــل منشــأة معنيــة ،مــع إماكنيــة اســتعانة هــذه اللجــان
مباكتــب خــرة أو بنــوك أمعــال ملســاندهتا يف معلهــا ،عنــد االقتضاء.

 -التعهــد بإجنــاز هــذه الــراجم واملصادقــة علهيــا من قبــل جمالــس وزارية تعقــد للغرض قبلموىف سنة .2018

لملؤسسات واملنشآت العمومية لوضع ومتابعة تنفيذ اسرتاتيجية
 -إحداث هيئة علياّ
الدولة خبصوص املســامهات العمومية تقوم بعملية التنســيق بني خمتلف اإلدارات املركزية
برائسة احلكومة املتدخلة يف اإلرشاف عىل املنشآت واملؤسسات العمومية.
ترصف يف مســامهات الدولة ،تكون
  -الرشوع يف إجناز دراســة جدوى إحداث واكلةّ
حتــت إرشاف رائســة احلكومــة أو وزارة املالية ،عىل أن تبــارش مهامها يف صورة املوافقة
عــى املقــرح ،خالل أجــل ال يتجاوز ســنة .2020

 -IIإصالحات على المستوى التشريعي:
 -اإلذن مبراجعــة النصــوص املنمظــة لملنشــآت واملؤسســات العموميــة يف مجيــع جوانهبــا،خاصــة مهنــا املتعلقــة بإجــراءات اإلرشاف وااللزتامــات احملمولــة علهيــا ،يف اجتــاه أكــر
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مرونــة والدفــع حنــو مزيــد احلومكــة (فصــل مهــام املديــر العــام ورئيــس جملــس اإلدارة)...
ـرف والتســيري يف إطــار التوجهــات االقتصاديــة العامــة للبــاد.
وأكــر هامــش مــن حيــث التـ ّ

 -املوافقــة عــى متكني مخســة عرش منشــأة معومية تنشــط يف حميط تنافيس أو ّمت بشــأهنا
وضــع برنــاجم إعــادة هيلكــة من االســتثناءات الــواردة بالفصل  22ثالثا مــن القانون عدد 9
لســنة  1989واملتعلق باملســامهات واملنشــآت واملؤسســات العمومية مع احلرص عىل دمع
حومكهتــا وتدعــم الرقابة الالحقة عىل أمعال الترصف فهيا.

 -IIIعلــى مســتوى التوجهــات االســتراتيجية العامــة للهيكلــة الماليــة
للمؤسســات والمنشــآت العموميــة:
 -التوجــه بصفــة أول ّيــة حنــو الــروع يف إعــداد بــراجم قطاعيــة إلعــادة هيلكــة املنشــآتالعموميــة الراجعــة بالنظــر للــوزارات والتأكيــد ،خــال هــذه املرحلــة ،عــى وزاريت النقــل
والصناعــة واملؤسســات الصغــرى واملتوســطة (ويه الــوزارات الــي تــرف قطاعيا عىل
عــدد هــام مــن املنشــآت الــي تعــاين صعوبــات هيلكيــة) ،مــع التأكيــد عــى املبــادئ التالية:
▪ ▪احملافظة عىل الصبغة العمومية لملنشآت املعنية بإعادة اهليلكة وخاصة مهنا الناشطة
يف قطاعات اسرتاتيجية.
▪ ▪فتــح املجــال للرشاكــة مع اخلــواص إلصالح املنشــآت الناشــطة يف قطاعات تنافســية،
مــع احملافظــة عــى صبغهتــا العمومية.

التوجــه حنــو إماكنيــة ختيل الدولة بصفة هنائية عن مســامهاهتا الــي تعادل أو ّ
تقل عن
▪ ▪
ّ
 % 50مــن رأس املــال (البنــوك املختلطــة) أو املنشــآت ذات املســامهات العموميــة الــي
تســامه يف رأمساهلا منشــآت معومية والناشــطة يف قطاعات شــديدة املنافسة.

 -IVعلى مستوى تمويل برامج إعادة الهيكلة:
 -الترسيــع يف إعــادة تنشــيط صنــدوق إعــادة هيلكــة املنشــآت العموميــة «( »FREPقانــوناملاليــة لســنة  )2019للتكفــل بمتويــل خمتلــف بــراجم إعــادة اهليلكــة املقرتحــة ،مــع دراســة
إماكنيــة إحــداث صناديــق خصوصيــة عنــد االقتضــاء.
 -ويف إطــار جتســم قــرارات املجلــس الوزاري ســالف الذكر مت إصدار النصــوص الرتتيبيةالتالية:
▪ ▪األمــر احلكــويم عــدد  618لســنة  2018املــؤرخ يف  26جويليــة  2018املتعلــق بإحــداث
وحــدة تــرف حســب األهــداف برائســة احلكومة لتنفيذ اســراتيجية إصــاح و حومكة
املنشآت العمومية،
▪ ▪قــرار مــن رئيــس احلكومــة مــؤرخ يف  25فيفــري  2019يتعلــق بتعيــن أعضــاء جلنــة
قيــادة اســراتيجية إصــاح وحومكــة املؤسســات واملنشــآت العموميــة.
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البــاب الثانــي :العالقــة التعاقديــة بيــن الدولــة وبعــض
المنشــآت العموم ّية:
 -Iعقود برامج البنوك العمومية:
تعتــر البنــوك العموميــة أحــد أمه الوســائل لتنفيــذ السياســات العمومية يف متويــل القطاعات
االســراتيجية وذلــك عرب متويل االســتمثارات وتوفري اخلدمــات املالية.

 .1المرحلة األولى  :تدقيق شامل للبنوك العمومية:

ّ
لكفــت وزارة املاليــة منــذ ســنة  2013ماكتــب خــرة للقيــام مبهمــة تدقيــق شــامل للبنــوك العموميــة (بنــك
اإلســان ،الرشكة التونســية للبنك والبنك الوطين الفاليح) عىل مرحلتني :التدقيق التخشييص (مايل،
مؤسســايت ،اجمتــايع ،النجاعــة) هبدف الوقــوف عىل النقائــص ،والتدقيق االســراتيجي :قصد حتديد
اخليار االســراتيجي األمثل إلعادة اهليلكة وإعداد خمطط أمعال مفصل للك بنك للفرتة .2020 - 2016
مت إقرارهــا إىل حاجــة البنــوك ألمــوال ذاتيــة .وقد ّ
وأفــرزت معليــة التدقيــق الشــامل الــي ّ
متــت املصادقة
عــى خمططــات األمعــال أخــذا بعــن االعتبــار لتوصيــات ماكتــب اخلــرة امللكفــة باملهمــة .وتضمنــت هذه
املخططــات تفاصيــل ورزنامــة إجنــاز معليــة إعــادة هيلكــة خمتلــف احملــاور بلك بنــك (الرمسلــة ،اجلانب
التجــاري ،اجلانــب االجمتــايع ،احلومكــة والتنظــم والنظــام املعلومــايت) .مكــا أن مــن أمه مقتضيــات
إعــادة اهليلكــة هــو تطويــر الدولــة لألطــر الترشيعيــة والرتتيبيــة خاصــة وأن البنــوك العموميــة تعمــل يف
قطــاع تنافيس.

ويف إطار جتسمي برناجم إعادة اهليلكةّ ،
مت إمضاء عقود الرباجم بني الدولة ممثلة يف وزير املالية ولك
بنــك ممثــا يف رئيــس جملــس إدارتــه يف  19أفريــل  ،2017عملــا وأن إعــداد عقود الرباجم ّ
مت استئناســا
بالتجارب الدولية اكملغرب واملســاعدة الفنية لملاحنني املاليني.

ويضبــط لك عقــد برنــاجم الزتامــات الدولــة والبنــوك ،حيــث الزتمــت الدولــة بتطويــر األطــر الترشيعيــة
ّ
خمططات األمعال وتمسية
والرتتيبية املســاعدة للبنوك عىل إجناز مهامها مكا مت االتفاق يف شــأهنا يف
أعضــاء جملــس اإلدارة ممثــي املترصفــن العموميني عىل أســاس الكفــاءة والزناهة وتقيــم أداهئم.
أ ّما البنوك فقد الزتمت بإعادة هيلكة احملاور التالية حسب خصوصية لك بنك:

موجه وتعصري وظيفة املوارد البرشية،
▪ ▪املوارد البرشية :التطهري االجمتايع والقيام بانتدابات ّ

▪ ▪النظــام املعلومــايت :اقتنــاء منظومــة معلوماتيــة مندجمــة أو اســتمكال احملــاور الناقصــة لملنظومة
املعلوماتية،
▪ ▪الترصف يف املخاطر :وضع منظومة ترقمي داخيل لتغطية خماطر القروض،

▪ ▪استخالص الديون املص ّنفة :وضع هيلك خمتص ملعاجلة الديون املتعرثة والتقليص فهيا،

▪ ▪النشاط التجاري :وضع اسرتاتيجية جتارية مستقبلية ( تنويع املنتوجات ،تطوير الفروع،)...

▪ ▪مــؤرشات النشــاط والتــرف احلــذر :التعهــد ببلوغ مــؤرشات النشــاط (تطــور التعهدات،
تطــور النــاجت البنــي الصــايف )..مــع مواصلــة احرتام مــؤرشات الترصف احلــذر (مؤرش
املــاءة املاليــة ،مؤرش الســيولة).
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وعــى أســاس مــا تقـ ّدم ،فقد صــدر يف مرحلة أوىل األمر عدد  4953لســنة  2013مؤرخ يف  5ديمسرب
 2013املتعلــق بتطبيــق أحــام الفصــل ( 22ثالثــا) مــن القانون عدد  9لســنة  1989املــؤرخ يف أول فيفري
 1989املتعلق باملســامهات واملنشــآت واملؤسســات العمومية عىل البنوك العمومية وذلك إلدخال مزيد من
املرونة عىل كيفية ممارسة اإلرشاف عىل البنوك العمومية الثالثة وصيغ املصادقة عىل أمعال الترصف
فهيــا وحتديــد االلزتامــات املوضوعــة عــى اكهلهــا ،مكــا ّ
مت إصدار عديــد النصــوص القانونيــة والرتتيبية
أمههــا القانــون عــدد  31لســنة  2015مــؤرخ يف  21أوت  2015املتعلــق بتدعــم األســس املاليــة لبنــك
اإلســان والرشكــة التونســية للبنــك للرتفيــع يف رأس مال هذه البنــوك .عملا وأن البنــك الوطين الفاليح
تــوىل متويــل معليــة رمسلتــه انطالقــا من موارده الذاتية وأساســا عــر التفويت يف أهســم رشكة .SFBT
مكــا صــدر القانــون عــدد  36لســنة  2018املــؤرخ يف  6جــوان  2018واملتعلــق بتنقيــح وإمتــام القانــون
ســالف الذكــر والقانــون عــدد  37لســنة  2018املــؤرخ يف  6جــوان  2018املتعلــق بتنقيــح بعــض أحــام
جملة الرضيبة عىل دخل األخشاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشاكت وذلك هبدف التقليص يف نسبة
الديــون املتعــرة .ونظــرا لعملهــا يف قطــاع تنافــي ،فقــد مت تركــز ممثــي املســامهني العموميــن يف
جمالــس إدارة البنــوك العموميــة معــا مبقتضيــات الفصــل  5مــن األمــر املذكــور وإحــداث جلنة مبقتىض
قــرار وزيــر املاليــة بتــارخي  16جــوان  2014تتوىل ضبط مقاييــس اختيار املترصفــن ومقاييس تقيمي أداء
املترصفــن ممثــي املســامهني العموميــن يف جمالس إدارة البنــوك العمومية.
أمــا عــى مســتوى الزتامات البنــوك العمومية ،فقد حققت الكثري من األهداف املرســومة بعقود الرباجم
عىل ع ّدة مستويات .فيف سنة  ،2018حققت البنوك نتاجئ مقبولة عىل مستوى مؤرشات النشاط واحرتام
يبي اجلدول التايل:
معايــر التــرف احلذر وذلك مقارنة بعقود براجمها مكا ّ
جدول  :15تق ّدم اجناز عقود براجم البنوك العمومية سنة :2018
الرشكة التونسية للبنك
البنك
عقد
نسبة
الوحدة سنة
 2018الرباجم اإلجناز
سنة
%

البنك الوطين الفاليح
عقد
نسبة
سنة
 2018الرباجم االجناز
سنة
%

بنك اإلساكن
عقد
نسبة
سنة
 2018الرباجم االجناز
سنة
%

التعهدات

م.د

7 133

6170

115,6

9259

7 460

124,1

9118

7 689

120,1

الودائع

م.د

6 357

6197

102,6

7800

7 332

106,4

6551

5 849

112,8

م.د

473

413

114,5

553

426

129,8

456

363

125,4

النتيجة الصافية

م.د

80.8

54,2

149,1

175

-

-

136

108

125,9

مؤرش االستغالل

%

46.4

55,6

116,55

48

64.3

125,35

41.47

41,27

99,52

%

20,7

23

110

17,20

17,1

99,42

11.40

14

118,57

%

75.4

74,2

101,62

59.27

62,1

95,44

77.8

87,8

88,61

%

10,4

11,12

93,5

14,68

12,1

121,3

10.50

10,36

98,5

%

7,5

8,17

91,8

9,86

8,00

123,3

7.60

8,40

89,3

%

96.9

129,76

74,68

181.16

100

101.65 181,16

100

101,7

املؤرشات

2018

الناجت البنيك
الصايف
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نسبة الديون
املصنفة
تغطية الديون
املصنفة باملدخرات
نسبة املالءة املالية
(نسبة دنيا )10%
( TIER 1نسبة
دنيا )% 7
( LCRنسبة دنيا
 % 80يف 2017
و % 90يف )2018

التقرير حول المنشآت العمومية

2018

2018

 .2المرحلة الثانية :تقييم آثار ونتائج عقود برامج  3بنوك عمومية:
يالحــظ عىل مســتوى مؤرشات النشــاط أن البنوك جتاوزت املبالغ احملــددة بعقود الرباجم حيث
فاقــت نســب اإلجنــاز نســبة  ،% 100جتــدر اإلشــارة إىل أن النتيجــة الصافيــة اإلجيابيــة للبنــوك
العموميــة ّ
مكنــت مــن تقليــص النتــاجئ املؤجلــة بالنســبة للرشكــة التونســية للبنك وقام بنك اإلســان
بتوزيــع مرابيــح واكن نصيــب الدولــة  9,5م.د ،يف حــن مل يــوزع البنــك الوطــي الفــايح مرابيــح
وذلــك للحفاظ عىل مؤرشات الســيولة
وجتــدر اإلشــارة إىل أن نســبة الديــون املتعــرة ،ولــن تراجعــت ،تعتــر مرتفعــة مقارنــة بالبنــوك
اخلاصــة ،إضافــة إىل اقــراب البنــوك العموميــة من النســب الدنيا ملؤرشات التــرف احلذر ،مما
ترصف يف
يدعــو إىل مزيــد العمل عىل حتســن جودة األصول وإرســاء نظام معلومــايت ومنظومة
ّ
املخاطــر لتحقيق األهداف املرســومة مبخططــات األمعال.
• •املستوى التجاري :قامت البنوك العمومية بفتح فروع جديدة حيث فتحت الرشكة التونسية
للبنــك  20فــرع جديــد إىل غايــة ســنة  ،2018مكــا فتــح البنــك الوطــي الفاليح  9فــروع مهنا
 5فــروع يف ســنة  2018وجتديــد  35فــرع مهنــا  20فــرع يف ســنة  ،2018أمــا بنــك
اإلســان فقــد فتــح  12فــرع يف ســنة  2017ليصــل عــدد الفــروع إىل  140فــرع إضافــة إىل
تأهيــل  45فــرع مهنــا  21فــرع يف  2017و 24فــرع عــى امتــداد  3ســنوات بدايــة مــن ســنة
 .2018إىل جانــب ذلــك ،قامــت البنــوك العموميــة بإصــدار منتوجــات جديــدة خاصــة توفــر
اخلدمــات عــن بعــد يف إطــار اســراتيجية لرمقنــة البنــوك ومســايرة التغــرات الــي يعرفهــا
القطــاع البنــي يف العــامل.
• •عىل املستوى التنظيمي :قامت البنوك العمومية مبراجعة هيالكها التنظميية مبا يمتاىش
مــع املهــن اجلديــدة واســراتيجية البنــوك وإحــداث أقطــاب مجتع اهليــالك إلضفــاء مزيد من
التاكمــل بيهنا.
• •عــى مســتوى االســتخالص والتــرف يف املخاطــر :بلغــت البنــوك العموميــة مراحل
متفاوتة عىل مستوى إرساء منظومات ترقمي داخيل واليت سمتكن من حتسني جودة أصوهلا
والتقليــص التدرجيــي يف نســبة الديون املتعرثة .وجتدر اإلشــارة إىل أنه ّ
مت صياغة سياســة
استخالص القروض يف مرحلة أوىل وتعديلها حسب مقتضيات القانون عدد  36لسنة 2018
مؤرخ يف  6جوان  2018والذي يحمس للبنوك العمومية بإبرام اتفاقيات صلح تمشل التخيل
عن جزء من ديوهنا طبقا للضوابط اليت حددها القانون وبالرجوع إىل سياســة اســتخالص
مصــادق علهيــا مــن قبل جملس اإلدارة .مكا ّ
مت إحداث هيلك خمتص ملعاجلة الديون املتعرثة
وحتســن االســتخالص ويضـ ّم ممثلني عن جملس اإلدارة .عىل إثــر ذلك الرشوع يف معليات
اســتخالص مجلية مع الرتكزي عىل املبالغ املهمة حيث مت يف ســنة  2018بالرشكة التونســية
للبنــك اســتخالص ديــون متعــرة مصنفــة  4و 5بقميــة  92م د والتفويــت يف ديــون للرشكــة
التونســية الســتخالص الديــون « »STRCبقميــة  116م د وشــطب ديــون بقميــة  153م د.
مكــا قــام بنــك اإلســان بالتفويــت لفائــدة رشكــة االســتخالص املتفرعــة عنه يف ديــون مجلية
بقميــة  60مليــون دينــار إىل هنايــة  .2018وتتواصــل معليــات االســتخالص املتعلقــة بالقانون
املذكــور خــال ســنة  2019ومــن املنتظــر أن يؤثر ذلك إجيابيا عىل نتــاجئ البنك من جهة وعىل
نســبة الديــون املتعرثة مــن جهة أخرى.

95

• •عىل مســتوى املوارد البرشية :قام لك من الرشكة التونســية للبنك وبنك اإلســان بعملية
تطهــر اجمتــايع بعــد موافقة جلنة تطهري وإعادة هيلكة املنشــآت ذات املســامهات العمومية
حيث ّ
مت ترسحي  378عون بالرشكة التونسية للبنك عىل  4دفعات سنوات  2019 - 2017ومت
تــرحي  169عــون ببنــك اإلســان بعنوان ســنة  2016واســتمكال إجراءات تــرحي  40عون
بعنــوان ســنة  2018و 20عــون بعنــوان ســنة  .2019وبالتــوازي قامــت البنــوك العموميــة بعدة
موجة حنو املهن اجلديدة  ،حيث انتدب بنك اإلســان  234إطار من اختصاصات
انتدابات
ّ
خمتلفــة ،وانتدبــت الرشكــة التونســية للبنــك  350عون ســنة  2016و 190عون يف الســدايس
األوىل من سنة ّ 2017
مت توجهيهم عىل سبيل األولوية حنو املهن اجلديدة (digitalisation,
 ،).…FINTECHإضافــة إىل ذلــك ،قامــت البنــوك العموميــة بعــدة إجــراءات لتطويــر موارد
البرشيــة وتدعــم التــرف فهيــا عــى غرار بعــث أاكدميية للتكويــن بالبنــك الوطين الفاليح
ومركــز تكويــن ببنــك اإلســان ،تقيمي مهــارات املوظفني وضبط آليات التــدرج املهين ،اقتناء
منظومــة تــرف يف املــوارد البرشيــة...
• •عــى مســتوى النظــام املعلومــايت :قامــت الرشكــة التونســية للبنــك بتطويــر منظومهتــا
املعلوماتية واقتناء منظومات إعالمية أخرى ختص النقديات مكا رشعت يف التحول الرمقي
( )Transformation digitaleمــن خــال إزالــة الطابــع املــادي ومكننــة خمتلــف امللفات وقد
بــدأ وضعهــا حــز االســتغالل يف ســنة  .2018يف حــن قــام بنــك اإلســان والبنــك الوطــي
الفــايح باقتنــاء منظومــة معلوماتيــة مندجمــة ( )T24ومنظومــة التويق من تبييــض األموال
ومتويــل اإلرهــاب ( )Know Your Customerإضافــة إىل بعــث مــروع للتحــول الرمقــي
ببنــك اإلســان ،مكــا أن لبنــك الوطــي الفــايح عــدة مشــاريع يف طــور االجنــاز عــى غرار
إرســاء نظــام حماســبة متعــددة العملــة ومنظومــة التــرف يف وســائل الدفــع عــر اهلاتــف
اجلوال.

 -IIعقود تحسين القدرة على األداء:
للرفــع مــن مردود ّيــة بعض املنشــآت العموم ّية اليت هلــا انعاكس مايل هام عــى املالية العمومية،
مت حتديد قامئة تتضمن  04منشــآت معوم ّية ويه عىل التوايل:
- -الواكلة التونسية للتبغ والوقيد،

 -الرشكة التونسية للكهرباء والغاز، -الرشكة التونسية لصناعات التكرير، - -ديوان احلبوب.
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وقــد دعيــت هــذه املنشــآت إلعــداد وإبــرام عقــود لتحســن األداء للفــرة ( )2020 - 2017ممثلــة
بذلك جتربة منوذجية قابلة للتعممي عىل بقية املنشــآت وذلك من خالل ترشــيد األعباء وتمنية املوارد
عرب االســتغالل األمثل لوســائل اإلنتاج املتاحة ودون الزتامات مال ّية من الدولة يف ماعدا سياســة
الــدمع احملمــول عــى اكهــل الدولة عىل احلبــوب املــوردة و الجسائر األجنبية و كذلــك عىل قطاع
الطاقــة واحملروقــات ،وقــد مت خــال ســنة  2017إمضــاء هــذه العقود مث إمضاء مالحــق هلا خالل
هشــر جانــي  2018تتضمــن (أي املالحــق ) املعطيــات التاليــة :

التقرير حول المنشآت العمومية

▪ ▪مؤرشات األداء املايل ( )indicateurs clés de performanceللفرتة ،2020 - 2016
▪ ▪قياس املخاطر عىل مزيانية الدولة (،)le risque budgétaire
▪ ▪مهام و تركيبة اللجنة امللكفة مبتابعة عقود حتسني األداء .
هــذا وســيمت الرتكــز فميــا يــي عىل عقــود حتســن أداء ثالثة منشــآت (ديــوان احلبــوب -الواكلة
الفنيــة للتبــغ والوقيــد -الرشكة التونســية لصناعات التكرير) باالعمتاد عىل مقاربة تســتند أساســا
إىل رصــد خمتلــف األهــداف المكيــة والنوعية واألخــذ بعني االعتبــار االلزتامــات التعاقدية للك من
املنشــأة وســلطة اإلرشاف خالل فرتة العقد.

 .1تحديــد األهــداف وعــرض االلتزامــات التعاقديــة بين المنشــآت وســلط
اإلشراف:
 .1.1ديوان احلبوب:
جدول  :16أمه بنود عقد حتسني األداء لديوان احلبوب:
األهداف
النوعية

االلزتامات التعاقدية عىل املنشاة

 إجيــاد مصــادر متويــل جديــدة بــروط ماليــة إرساءتفاضليــة.
أسس نظام
 اعمتــاد القــروض البنكيــة طويلــة ومتوســطةللجودة يف
جمال النشاط األمــد لمتويــل االســتمثارات.
 املســامهة بصفــة فعالــة يف تنفيــذ برنــاجمالتجاري
للديوان (أثناء إنقــاذ الــراكت التعاونيــة.
رشاء احلبوب  -إجنــاز املشــاريع الكــرى املدرجــة مبزيانيــات
وبيعها ووسقها االســتمثار
ونقلها وتعيري  -إعــداد دراســة حــول إحــداث طاقــات خــزن
جديــدة وعرضهــا عــى احلكومــة لملصادقــة.
جودهتا).
 التنســيق مــع مصــاحل الرشكــة الوطنيــة للســككاحلديديــة لوضــع برنــاجم نقــل احلبــوب عــر
الســكة.

االلزتامات التعاقدية عىل سلطة اإلرشاف
 اســتصدار األوامــر املومسيــة املتعلقــة بتعيــرســعر احلبــوب وبكيفيــة دفــع أمثاهنــا وخزهنــا
وإحالهتــا قبــل انطــاق مــوامس التجميــع
 مراجعــة قميــة التســبقة املاليــة املســندة بعنــوانالتعويــض عــى مبيعــات احلبــوب .
 اســتصدار النصــوص الرتتيبيــة القاضيــةبإجــراء مقاصــة باملوازنــة بــن األصــول
و ا خلصــو م .
إمــا بضــخ
للديــوان
الذاتيــة
األمــوال
 تدعــمّ
منحــة تــوازن بقميــة  450مليــون دينــار بصفــة
تدرجييــة أو بالرتفيــع يف قميــة رأس املــال.
 املوافقــة عــى برنــاجم إحــداث طاقــات خــزنإضافيــة بالبــاد.

 .2.1الواكلة الوطنية للتبغ والوقيد:
جدول  :17أمه بنود عقد حتسني األداء للواكلة الوطنية للتبغ والوقيد:
األهداف النوعية

االلزتامات التعاقدية عىل
املنشاة

 مزيد كسب ثقة املسهتلك يف الرتفيع يف مردودية آالت اإلنتاج. الضغط عىل نسبة النفايات معاملنتوج الوطين.
 التحسني املسمتر يف جودة املنتوج احملافظة عىل جودة املنتوج. حتسني اإلنتاجية للعون الواحدمع الضغط عىل سعر اللكفة.
بالواكلة.
 احملافظة عىل صورة منتوجالواكلة كعالمة جتارية يف السوق
احمللية.
 احلفاظ عىل دور الواكلة ممكولأسايس ملزيانية الدولة.

االلزتامات التعاقدية عىل سلطة
اإلرشاف

 تعهــدت ســلطة اإلرشاف بــأن يــمإعــداد هيلكــة أســعار بيــع مــواد
االختصــاص باالعمتــاد عــى ســعر
اللكفــة ويضــاف إليــه هامــش رحب
لفائــدة الواكلــة ميكهنــا مــن اإليفــاء
بتعهداهتــا
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 .3.1الرشكة التونسية لصناعات التكرير:
جدول  :18أمه بنود عقد حتسني األداء للرشكة التونسية لصناعات التكرير:
األهداف النوعية
 مضــان احلفــاظ عــى آجــالالتســلمي احملــ ّددة
 متابعــة العمل ّيــة التحسيسـ ّية لبـ ّـث
قــم ثقافــة احلومكــة الرشــيدة لــدى
ا لعملة
 تدعــم دور اهليــالك الرقاب ّيــة(أنمظــة الرقابــة الداخل ّيــة و
ـص دور اللجنــة
اخلارج ّيــة) و باألخـ ّ
الدامئــة للتدقيــق
 إرســاء منظومــة لملحاســبةالتحليل ّيــة صلــب الرشكــة
 حتقيق التوازن املايل للرشكة البحــث عــن مصــادر لمتويــلاملشــاريع االســتمثارية الكــرى
للرشكــة للفــرة 2020-2016

االلزتامات التعاقدية عىل
املنشاة

 احلــرص عــى مضــان إجنــازبرنــاجم العمــل املُــدرج بعقــد
حتســن األداء  2020-2016يف
اآلجــال احملــ ّددة ،
 العمــل عــى متابعــة تنفيــذ عقــدحتســن األداء و إعــام ســلطة
العراقيــل
جبميــع
اإلرشاف
املعرتضــة و احلائلــة دون حتقيــق
األهــداف املرســومة،
 توفــر مجيــع الظــروف املالمئــة(يف إطــار إماكن ّياهتــا) إلجنــاز
التع ّهــدات املنوطــة بعهدهتــا.

االلزتامات التعاقدية عىل سلطة
اإلرشاف

 مواكبــة الرشكــة قصــد متكيهنــا مــنالمتويــل الــذايت ملشــاريعها االســتمثارية
الكــرى يف حــدود ،%30
 مجتيــع األمــوال الذات ّيــة للرشكــة عــردجم االحتياطــات يف رأس ماهلــا،
 جتســم معل ّيــة تصفيــة لملتخلّــدات بــنُ
الطاقة(أجنــز
املنشــآت العموم ّيــة يف جمــال
خــال ســنة ،)2017
 اإلعفــاء مــن معلــوم التجسيــل عــى عقــوداملــواد البرتول ّيــة،
 إســناد مضــان الدولــة بالنســبة لقــروضالمتويــل بالعملــة األجنبيــة ُ
(أجنــز خــال
الســنوات ،)2019-2018-2017
 التجشيــع عــى االســتمثارات يفاملجــاالت امل ّتصلــة بتوســعة طاقــة خــزن
املــواد البرتول ّيــة،
 -تدعمي البنية التحت ّية لملوانئ البرتول ّية

 .2تقييم آثار ونتائج عقود تحسين األداء:
بعــد حتديــد األهــداف المكيــة واألهــداف النوعيــة ،فميــا يــي تقيــم لنتــاجئ املنشــآت
العموميــة الثالثــة خــال الفــرة  2020 - 2016أي بعــد دخــول عقــود حتســن األداء حــز التنفيــذ
وذلــك عــر مــؤرشات قابلــة للقياس والتتبــع مقارنة مع مســتوى األداء املتوقــع واملرتبط باألهداف
املســطرة وإجنازات الســنة املرجعية وتقدير الفارق بني اإلجنازات والنتاجئ املتوقعة ،هذا وقد مت
الرتكــز عــى بعــض املؤرشات اخلصوصية للك منشــأة واليت تعترب حســب رأينــا األمه واألكرث
داللــة عــى مدى تنفيــذ عقد حتســن األداء.
 .1.2ديوان احلبوب:
بنــاء عــى رصــد املعطيات املتعلقــة باملؤرشات املالية ( إيــرادات االســتغالل ،النتيجة الصافية،
القــدرة عــى المتويــل الــذايت ( ،)CAFاألمــوال الذاتية ،األعبــاء املالية) وتطــور تعويضات الدمع
والرســوم الــي مت إعدادها يف هذا الشــأن ،أفىض التحليــل إىل النتاجئ التالية :
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جدول  :19تق ّدم اجناز األهداف الفنية بعقد حتسني القدرة عىل األداء لـديوان احلبوب:
الوحدة

مؤرشات فنية

مدة تفريغ
السفن =
(المكية امجللية
املفرغة/عدد
أيام التفريغ)

طن/
اليوم

نسبة استغالل
القدرة عىل
التخزين
املتوفرة
=(القدرة
املستغلة/القدرة
املتوفرة)

%

أمهية النقل
عرب الشبكة
احلديدية =
(المكية املنقولة
عرب الشبكة
احلديدية/المكية
امجللية)

%

إجنازات السنة
املرجعية 2016

الهشر

إجنازات سنة
2017

نسبة تغطية
االسهتالك
الهشري =
(املخزون
الوطين/
االسهتالك
الهشري)

املربجم سنة  2018بعقد
حتسني األهداف ()1

%

% 38

2,2

2618

% 82

% 11

% 40

2,4

2937

% 79

% 10

إجنازات سنة
)2( 2018

نسبة احلبوب
املجمعة من
قبل الرشاكت
التعاونية

79

75

73

75

2

103
%

-

% 45

2,5

3000

% 85

% 20

الفوارق
()1(-)2

نسبة احلبوب
املوردة باملقارنة
مع املبيعات

%

5,7

6,2

6,5

5,8

- 0,7

% 89

-

نسبة االجناز
()1(/)2

املخزون الوطين مليون
قنطار
من احلبوب

حتليل الفوارق
()1(-)2

املؤرش

% 41

2,2

2260

% 79

% 10

% -4

- 0.3

- 740

 )1ضعــف انتــاج احلبــوب يف ســنة  2018مقارنــة مبــا متــت
برجمتــه أثــرت عــى نســبة مســامهة الــراكت التعاونيــة يف
هــذا النشــاط.
% 91
 )2ـــالصعوبات املاليــة الــي متــر هبــا الــراكت التعاونيــة أثرت
عــى االســتمثار يف جمــال تطويــر طاقــات التجميــع خالفــا
للقطــاع اخلــاص.

 )1عــدم االنطــاق يف تنفيــذ بــراجم العمــل اخلاصــة بتطويــر
طاقــات اخلــزن احملوريــة و املينائيــة التابعــة للديــوان راجــع
باألســاس إىل عــدم المتكــن مــن إجيــاد مصــدر متويــل.
ـ )2إرجــاء مــروع إحــداث طاقــات خــزن إضافيــة بالبــاد إىل
% 88
حــن المتكــن الديــوان مــن إجنــاز املشــاريع اخلاصــة بــه يف
جمــال تطويــر طاقــات اخلــزان (تعويــض خــزان جبــل اجللــود
خبــزان جديــد ،تعويــض خاليــا خــزان بــزرت الــي مت هدمهــا،
هتيئــة خــزان مينــاء رادس).

 )1توقف نشاط قبول البواخر مبيناء بزنرت بسبب األشغال.
 )2تعطــل معليــة تفريــغ البواخــر بســبب تعــدد اإلرضابــات
(معلــة الديــوان باملوانــئ ،ناقــي احلبــوب بالشــاحنات ،معلــة
% 75
رشكــة .)،STAM
 )3عــدم التخصيــص اللكــي للرصيــف الثــاين بــرادس يف
تفريــغ احلبــوب.

% -6

 )1إعــادة النظــر يف املــروع ليصبــح “هتيئــة مينــاء خــزان
رادس” عوضــا عــن “بنــاء خــزان بــرادس لتعويــض اخلــزان
القــدمي” بســبب عــدم المتكــن مــن احلصــول عــى عقــد لزمــة يف
الغــرض .وبالتــايل مت إعــادة النظــر وبرجمــة مــروع هتيئــة
اخلــزان احلــايل ســنة  2020بقميــة تقديريــة  28مليــون دينــار
عوضــا عــن  45م.د .
% 93
 )2عــدم االنطــاق يف مــروع تعويــض طاقــة اخلــزن جببــل
اجللــود خبــزان حمــوري عــري جديــد بســبب عــدم احلصــول
عــى مصــدر متويــل خــاص باملــروع.
 )3التأخــر يف أشــغال هــدم اخلاليــا املتصدعــة خبــزان مينــاء
بــزرت نتــج عهنــا تأجيــل مــروع بنــاء اخلاليــا اجلديــدة
باخلــزان.

-10
%

 )1إرجــاء مــروع اقتنــاء  30حاويــة لنقــل احلبــوب عــر الســكة
احلديديــة حلــن اســتغالل  60حاويــة الــي اقتنهتــا الرشكــة
الوطنيــة للســكك احلديديــة واملزمــع اســتغالهلا ســنة . 2019
% 50
 )2عــدم اســتغالل احلاويــات املقتنــاة مــن قبــل الرشكــة
التونســية للســكك احلديديــة إىل حــد اآلن (مــرجم اســتغالهلا
يف هشــر مــارس . )2018
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جدول  :20تق ّدم اجناز األهداف املالية بعقد حتسني القدرة عىل األداء لـديوان احلبوب:
الوحدة

إجنازات السنة
املرجعية 2016

إجنازات سنة 2017

املربجم سنة  2018بعقد
حتسني األهداف ()1

إجنازات سنة
)2( 2018

الفوارق
()1(-)2
- 43

مؤرشات مالية

نسبة تغطية األعباء
املالية بالنتيجة اخلام
لالستغالل

%

40,2

37,6

175

30

- 145

قمية التعويضات
امجللية

م.د

904

1002

1463

1326

- 137

نسبة التعويضات
عىل احلبوب املوردة
بالنسبة للقمية
امجللية للتعويضات

%

69

72

64

70

نسبة االجناز
()1(/)2

القدرة عىل المتويل
الذايت

م.د

-26,1

-33,7

- 57,2 -14,5

حتليل الفوارق
()1(-)2

املؤرش

 )1عــدم احلصــول عــى اســردادات عــى
املدخــرات بقميــة  75م د مــن الرشكــة التعاونيــة
 CCGCوذلــك بتنفيــذ حــم اإلنقــاذ يف إطــار
% 394
تســوية مســتحقات مــع الديــوان.
 )2عــدم احلصــول علىــى القســط األول مــن منحــة
التــوازن بقميــة  150م.د.

 )1تطــور األعبــاء املاليــة بنســبة  34%واخنفــاض
نســبة االســتغالل ب ،% 270ويعــود هــذا
االخنفــاض الكبــر لنتيجــة االســتغالل بســبب عــدم
 % 17,1احلصــول عــى اســردادات عــى املدخــرات بقميــة
 75م.د مــن الرشكــة التعاونيــة للزراعــات الكــرى
 CCGCوذلــك بتنفيــذ حــم اإلنقــاذ يف إطــار
تســوية مســتحقات مــع الديــوان.

-2

% 91

% 97

 )1نســبة احلبــوب املــوردة باملقارنــة مــع املبيعــات
جسلــت نســقا تنــازيل وهــذا مــن شــأنه أن يســامه
يف خفــض نفقــات املزيانيــة خصوصــا وأن اقتنــاء
الــواردات يــم بالعملــة الصعبــة وأن انــزالق الدينــار
مقابــل العملتــن الرئيســيتني األورو والــدوالر.

 .2.2الواكلة الوطنية للتبغ والوقيد:
جدول  :21تق ّدم اجناز األهداف الفنية بعقد حتسني القدرة عىل األداء للواكلة الوطنية للتبغ والوقيد:
املؤرش

178,9

195,6

235,6

220,1

-15,5

93.4%

%

13,64

13,14

12,64

11,95

-0,69

106%

503

498,7

599

525,9

-73,1

87.8%

1072

1141,5

1392

1235,7

-156,3

88.7%

الوحدة

إجنازات السنة
املرجعية 2016

إجنازات سنة
2017

املربجم سنة 2018
بعقد حتسني
األداء ()1

إجنازات سنة
)2( 2018

الفوارق
()1(-)2

مؤرشات فنية

معدل
إنتاجية
العون
معدل
الفواضل

مليون
املبيعات
علبة
عائدات
م.د
جباية
التبغ
100

التقرير حول المنشآت العمومية

نسبة االجناز
()1(/)2

ألف
ع/
عون

اإلنتاج مليون
السنوي علبة

حتليل الفوارق
()1(-)2

278

283

355

294,2

-60,8

تأجيــل اإلســتمثارات املتعلقــة بالرفــع
82,9%
مــن طاقــة اإلنتــاج لســنة 2019

نتيجــة عــدم حتقيــق برنــاجم اإلنتــاج
األصــي تبعــا لتأخــر تركــز املعــدات
اجلديــدة
التحــم يف مردوديــة الورشــات
وحتســن جــودة املــواد األوليــة
نتيجــة النقــص يف مبيعــات الجسائــر احمللية
رمغ الرتفيــع يف مبيعــات الجسائــر األجنبية
عــدم حتقيــق برنــاجم اإلنتــاج األويل
أدى لنقــص يف مداخيــل الدولــة
بعنــوان جبايــة التبــغ

جدول  :22تق ّدم اجناز األهداف املالية بعقد حتسني القدرة عىل األداء للواكلة الوطنية للتبغ والوقيد:

مؤرشات مالية

الوحدة

إجنازات السنة
املرجعية 2016

إجنازات سنة
2017

املربجم سنة 2018
بعقد حتسني األداء ()1

إجنازات سنة
)2( 2018

الفوارق
()1(-)2

نسبة االجناز
()1(/)2

رمق املعامالت

م.د

289,8

336

422,2

385,1

-37,1

%87.9

اهلامش التجاري عىل
الجسائر األجنبية

مد

-34,4

-39,6

-45

-56,4

-11,4

%125

اهلامش الصنايع
اخلام

مد

60,5

75

135

108,8

-26,2

%80.6

النتيجة الصافية

مد

-63,3

-49,6

-29

-44,8

-15,8

%154

حتليل الفوارق
()1(-)2

املؤرش

نتيجــة النقــص املجســل يف
املبيعــات مقارنــة بالربنــاجم
األصــي والــذي يعــزى لتأخر
تركــز املعــدات اجلديــدة

تبعــا الرتفــاع ســعر رصف
الدينــار مقارنــة بالــدوالر

نتيجــة النقــص يف إنتــاج
الجسائــر احملليــة مقارنــة
بالربنــاجم األصــي.

إضافــة للنقــص املجســل
يف املبيعــات فــأن تدهــور
ســعر رصف الدينــار مقابــل
الــدوالر زاد مــن تعميــق
خســائر املؤسســة

المؤشرات الفنية والمالية لسنة :2018
▪ ▪بســبب تأخــر تركــز املعــدات اجلديدة لإلنتــاج باعتبار طــول إجــراءات تنفيذ الصفقــات العمومية
املتعلقــة هبــا مل تمتكــن الواكلــة خــال ســنة  2018مــن حتقيــق ســوى نســبة  % 82.9مــن برنــاجم
اإلنتــاج املضمن بعقد حتســن األداء
▪ ▪مكا أنه يف إطار حتســن مردودية آالت الصنع والتعليب قامت الواكلة بإبرام عقود صيانة دورية
مــع املصنعــن األجانــب للقيــام بعملية صيانة معمقــة للرفع من مردودية الورشــات .ولكن عدم توفر
التقنيــن املتدخلــن مــن قبــل املزوديــن باعتبــار كرثة الزتاماهتــم ،جعل الواكلــة توافق عىل حتيني
رزنامــة التدخــل وذلــك بتأخــر معلية تدخــل التقنيني من الثاليث األول ســنة  2018إىل السداســية
الثانية  2018وجزء آخر إىل السداســية األوىل من ســنة 2019
▪ ▪وفميــا خيــص جسائــر  20مــارس فــي وقصــد احلفــا ظ عــى طاقــة إنتــاج جسائــر  20مــارس
ذهــي ومتابعــة نســق املبيعــات متت مراجعة برنــاجم إنتاج الجسائر املذكورة مــن  10م.ع إىل 05
م.ع الــي متــت مراجعتــه يف إطــار حتيني مزيانية ســنة ( 2018هشــر أوت) إىل  1,75م.ع.
▪ ▪تقــوم الواكلــة مبناولــة تصنيــع جسائــر  20مــارس دويل لــدى مصنــع التبــغ بالقــروان ولكــن هــذه
األخــرة ونظــرا لعــدم توفــر األعوان لتشــغيل فريق ثالث للعمل بســبب اإلحالة عــى التقاعد العادي
لعدد هام من األعوان دون أن يمت تعويضهم نظرا لتأخر تنفيذ مناظرات االنتداب ،مما جعل الواكلة
تراجــع المكيــة التعاقديــة مــن  60م ع إىل  50م.ع .الــي متــت مراجعهتــا يف إطــار حتيــن مزيانية
ســنة ( 2018هشــر أوت) إىل  33,2م.ع وتغيــر صيغــة العقــد يف بدايــة هشــر أكتوبــر .2018
▪ ▪ويف نفس إطار مناولة تصنيع جسائر  20مارس ذهيب لدى الرشكة التونســية للتبغ واالســتمثار
ويه رشكــة مصــادرة تعــاين من صعوبات مالية حالت دوهنــا وتنفيذ معلية صيانة معدات اإلنتاج
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اخلاصــة هبــا والــي مل متكهنــا من إجناز ســوى  63مليون علبة مقابل  70مليــون علبة مربجمة يف
ا لسنة
▪ ▪وحيــث عرفــت ســنة  2018تطــور عــدد الســياح الوافديــن عــى تونــس وتفاديــا لــل مظاهــر
املضاربــة واالحتــار يف الجسائــر األجنبيــة قامــت الواكلــة بالرتفيــع يف مكيــة مبيعــات الجسائر
األجنبيــة ب  9م.ع حيــث مت الرتفيــع يف المكيــة مــن  114م.ع املربجمــة يف عقــد حتســن األداء
إىل  123م.ع يف املزيانية التقديرية لسنة  2018واليت أدت مزيد تعميق خسائر املؤسسة نتيجة
تدهــور ســعر الــرف وإرتفاع جحــم املبيعات.
▪ ▪لكــن جتــدر املالحظــة بأنــه بالرمغ مــن عدم حتقيق مجمل الرباجم بعقد حتســن األداء لســنة 2018
إىل أن بدايــة تنفيــذ العقــد املذكــور أدى لتحســن مجمــل املــؤرشات الفنيــة واملالية للواكلــة الوطنية
للتبغ والوقيد باملقارنة بســنة  2017لتبلغ نســب التطور  % 4بالنســبة لإلن تاج و % 5,04بالنســبة
لملبيعات و % 8,25بالنســبة جلباية التبغ و % 9,67بالنســبة للنتيجة الصافية لملؤسســة.
 .3.2الرشكة التونسية لصناعات التكرير:
جدول  :23تق ّدم اجناز األهداف الفنية بعقد حتسني القدرة عىل األداء للرشكة التونسية لصناعات التكرير:

مؤرشات فنية

الوحدة

إجنازات السنة املرجعية
2016

معدل اإلسهتالك
الداخيل  /النفط
اخلام املكرر
(>)2,6%

%

معدل خسائر
االستغالل  /النفط
اخلام املكرر
(>)0,7%

%

معدل تغطية
اإلنتاج /
االسهتالك الوطين
(>=)25%

%

التقرير حول المنشآت العمومية

-

-

-

إجنازات سنة 2017

أيام

-

123

املربجم سنة  2018بعقد
حتسني األهداف ()1

معدل التوقف الفين
للصيانة باليوم (
 30يوم حكد أقىص
يف السنتني)

90

إجنازات سنة
)2( 2018

متوسط التدفق
( > M3 240يف
الساعة)

م/3
ساعة

-

190

220

194

-6

88%

90

الفوارق
()1( - )2

-

0,912

1.200

1.062

- 0.138

% 88

0

نسبة االجناز
()1(/)2

القدرة عىل تكرير
النفط اخلام
(>=  1,7مليون
طن يف السنة)

مليون
طن

حتليل الفوارق
()1(-)2

102

املؤرش

يعــود أساســا لطــول فــرة التو ّقــف الفــي لملصفــاة
لغايــة الصيانــة و جتديــد الفــرن ووحــدة التقطــر
اجلـ ّوي الــي تعتــر الوحــدة الرئيسـ ّية باملصفــاة ملـ ّدة
 90يومــا عوضــا عــن  30يومــا.

تطــور هــذا املــؤرش مرتبــط بانهتــاء أشــغال اســتبدال
معــود وحــدة التقطــر اجلــوي الــي مت إرجاهئــا إىل
الثــايث الثــاين مــن ســنة  2019عوضــا عــن الثــايث
الرابــع مــن ســنة  90( 2018يــوم) .و يرجــع هــذا إىل
وجــود تأخــر عــى مســتوى إجــراءات إســناد الصفقة.

مل تتجــاوز مــدة التوقــف مــا هــو مــرجم إال أهنــا
 % 100جتــاوزت معــدل التوقــف الفــي حبــم تواصــل
أمعــال جتديــد الوحــدة الرئيســية لملصفــاة.

مت حتقيــق مــا هــو مــرجم ويعــود ذلــك
% 100 %-0.01 %2,66 %2.65 %3.24
للتحســينات املدخلــة عــى الفــرن

% - 0.34 %1.03 %0.69 %0.82

%14

%18

% 12

%-6

%49

%66

التاخــر احلاصــل يف اجنــاز االســتمثارات
حــال دون حتقيــق مــا مــرجم يف هــذا الشــآن
يعــود الفــارق إىل التو ّقــف اإلضطــراري لوحــدة
الهتذيــب احلفــري (وحــدة إنتــاج البزنيــن) حبــم
نشــوب إشــال ّية عــى مســتوى تزويــد مركــز تعبئــة
مــا ّدة غــاز البــرول املســيل مبســتودع “جعيــل”
ببــزرت التابــع للرشكــة الوطن ّيــة لتوزيــع البــرول
ممــا أ ّثــر ســلبا عــى إنتــاج مــا ّدة البزنيــن و بالتــايل
ّ
عــى مســتوى نســبة تغطيــة مبيعــات املــواد البرتول ّيــة
املنتجــة حلاجيــات االســهالك الوطــي

جدول  :24تق ّدم انجاز األهداف المالية بعقد تحسين القدرة على األداء للشركة التونسية لصناعات التكرير:

الوحدة

إجنازات سنة 2017

املربجم سنة  2018بعقد
حتسني األهداف ()1

إجنازات سنة
)2( 2018

مجموع مداخيل
نشاط التكرير

مليون
دينار

846.4

1411.5

1333,3

- 78,2

% 94

يعــود الفــارق إىل عــدم حتقيــق اهلــدف املتعلــق
مببيعــات لملــواد املنتجــة

مجموع أعباء
نشاط التكرير

مليون
دينار

878.5

1605.8

1618,8

13,0

% 101

مت حتقيــق مــا هــو مــرجم يف ســنة  2018عــى
مســتوى األعبــاء وأفــى ذلــك لتجــاوز اهلامــش
اخلــام لنشــاط التكريــر املــرجم واملقــدر بـــ  194م د
مقابــل  285م د منجــز .

مؤرشات مالية

نشاط التوريد

الفوارق
()1(-)2

صادرات املواد
املنتجة:

مليون
دينار

396.4

611.4

758,3

146,9

% 124

يفرس الفارق بتطور األسعار و سعر الرصف

نسبة االجناز
()1(/)2

نشاط التكرير
مبيعات احمللية
لملواد املنتجة:

مليون
دينار

494.1

689.3

530.7

- 158.6

% 77

يعــود الفــارق إىل عــدم تســويق المكيــات املربجمــة
مــن مــادة البزنيــن ويعــزى ذلــك إىل التوقــف
االضطــراري بوحــدة اإلنتــاج.

مليون
دينار

2781.0

2734.8

3698,6

963,8

%

مليون
دينار

3887.6

3718.8

5651,5

1932,7

% 152

نتيجة االستغالل

مليون
دينار

- 1074,7 - 2321,0 -1246.3 -1220.8

% 186

ملبيعات احمللية
لملواد املوردة:

مجموع أعباء
نشاط التوريد

منحة الدولة /
تعديل التعريقة

مليون
دينار

869.4

1262.0

1500,0

238,0

حتليل الفوارق
()1(-)2

املؤرش

يعــود الفــارق لتطــور أســعار التســلمي باملصفــاة
بدايــة مــن تــارخي 1أفريــل  ،2018حيــث هشــدت
تركيبــة األســعار ارتفاعــا يف ثــاث مناســبات ويه
عــى التــوايل  23جــوان و 02ســبمترب و 23ديمســر
.2018

يعــود ذلــك باألســاس للفــارق اهلــام بــن ســعر
الربميــل املــدرج بعقــد الربنــاجم واحملــدد بـــ 54
دوالر وأســعار الــراء الــي بلغــت  71دوالر
مجسلــة فــارق يقميــة  17دوالر وبنســبة  % 31هــذا
باإلضافــة لتطــور ســعر الــرف والمكيــات املــوردة
واألعبــاء املتصلــة بذلــك

يفــر ذلــك للفــارق املجســل عــى مســتوى أعبــاء
نشــاط التوريــد وأن تجسيــل نتيجــة اســتغالل ســلبية
مــرده للفــارق اهلــام بــن األســعار البيــع احملليــة
واألســعار احلقيقيــة (األســعار العامليــة ) .

عــدم الوصــول إىل مــا هــو مــرجم عــى مســتوى
املبيعــات واألعبــاء أفــى إىل محتــل املاليــة
العموميــة مبلــغ اضــايف يقــدر بـــ  238م د أي
زيــادة يف املنحــة بـــ  % 19مقارنــة مبــا هــو مــرجم
.

سعر الربميل
برنت

BBL/
USD

54,3

54,0

71,0

17,0

% 131

إن الفــارق املجســل عــى مســتوى تطــور ســعر
الربميــل ميثــل العامــل األســايس الــذي حــال دون
حتقيــق املــؤرشات املدرجــة بعقــد حســن األداء
لســنة . 2018

سعر الرصف

TND/
USD

2,419

2,600

2,647

0,047

% 102

نجسل تقارب بني التقديرات واالجنازات .

103

تقري
ر
حول

