
 
 
 
 

 وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة  
 شركة اسمنت ام الكليل               

                           *** 

 بيان 

يوم  ت اب  2020  أوت  11شرفنا  لالتحاد    األمين  ألخزيارة  ام  العام  العام  اسمنت  شركة  لمصنع  للشغل  التونسي 

 أثناءها عقد جلسة عمل تباحثنا خاللها حول واقع و آفاق الشركة.  تمالكليل 

 قدمت اإلدارة العامة بسطة على نشاط الشركة والصعوبات التي تمر بها والمتمثلة أساسا: 

 عدم تمكن الشركة من القيام باالنتدابات الضرورية لسد الشغور الحاصل عن:  •
 التقاعد الوجوبي    ➢
 هجرة مجموعة كبيرة من الكفاءات إلى الشركات المنافسة ➢

 عدم تمكن الشركة من  الحصول على اإلعتمادات المالية الالزمة من المؤسسات البنكية : •
  لتمويل دورة االستغالل  ➢
 لتنفيذ برنامج االستثمار لتطوير الشركة    ➢

ة وحدة تعبئة وشحن األكياس مرفوقا  بأعضاء النقابة األساسية للشركة و توج  هذه الجلسة، قام األخ األمين العام بزيار  بعد
 الزيارة بعقد اجتماع عام بمطعم الشركة.  

 يلي : توضيح  ما ركة في كلمة األخ األمين العام خالل هذا االجتماع، يهم إدارة الشعلى اثر ما ورد 

كميات األسمنت المتراكمة و التي وقع اإلشارة إليها خالل الزيارة المذكورة تعود لعدة سنوات من استغالل    نإ •
 وحدة تعبئة وشحن األكياس.

 و جب المحافظة على هذه الكميات إلى حين:بالرجوع إلى توصيات مراقبي الحسابات بالشركة  •
االسمنتإ ➢ بقايا  تثمين  إمكانية  في  للنظر  عملي  الشركة    يجاد حل  قامت  قد  و  الصالحة  الغير 

 بمراسلة الوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط  في الغرض. 
إعداد مشروع طلب عروض   ➢ تم  قد  و  لالستغالل  الصالحة  اليومية  البقايا  لشفط  وحدة  اقتناء 

 .  2020القتناء معددات في الغرض حظي بالمصادقة ضمن  ميزانية االستثمار لسنة 

 ورة آنفا هي نتيجة : المذكإن الكميات  •
 تمزق األكياس أثناء نقلها من و حدات التعبئة إلى وسائل النقل  ➢
 كميات ناتجة عن بعض األعطاب الفنية في وحدة الوسق  ➢

بالنسبة لمتابعة عملية التزود باألكياس، فإن هذه العملية تمر وجوبا  بمهمة قبول كمي و نوعي وفق معايير وقع  •
لصفقة )طلب عروض سنوي مفتوح لمصنعي الكياس وفق ما يقتضيه االمر عدد  ابكراس شروط   مسبقا  ضبطها  
ذلك    2014لسنة    1039 في  بما  المراحل  جميع  استكمال  بعد  الصفقة  إسناد  يتم  و  العمومية،  للصفقات  المنظم 

اتجة  الن  وعية الخسائرنتقيم    اللجان المختصة لمراقبة و تدقيق الصفقات العمومية و مجلس إدارة الشركة( ويقع
 إن حصلت وكيفية استخالصها باالستناد إلى معايير مضبوطة  لمتابعة هذه الخسائر. عن تمزق األكياس

الرد هذا  خالل  من   ال  من  كان  اجابات  عن  الباحث  او  المبرر  حالة  في  نفسها  اطالقا  الكليل  ام  اسمنت  شركة  تعتبر 
 المفروض الحصول عليها بالتنسيق معها قبل أي تصريح خاصة انه موجه للرأي العام. 
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