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 والوقيدمالمح حول تاريخ الوكالة الوطنية للتبغ 

 أول مصلحة الختصاص التبوغ  إحداث:1870

 . وامللح وبارود الصيداالختصاص املتمثلة في التبوغ  وتشمل موادأول إدارة الختصاص التبوغ تحت اشراف الدولة  إحداث:1891

 . مواد االختصاص  والوقيد لقائمةأول قانون لتنظيم قطاع التبغ في تونس. كما تمت إضافة أوراق اللعب  إصدار :1898

 .الحرب العاملية األولى وذلك خاللطرف إدارة التبوغ   والشاي واألرز والشمع منعمليات التزويد ملواد السكر  تنظيم:1914

األ   إحداث:1923 "إدارة  سمي  جديد  املستودعات  داءاتهيكل  مصلحة  التالية:  املصالح  من  ويتكون   " مباشرة  األكشاك  -الغير  مصلحة 

 ومصلحة مقاومة الغش. 

للتبغ    إحداث:1964 الوطنية  الوكالة  وتدعى  املالي  واالستقالل  املدنية  بالشخصية  تتمتع  وتجارية  ذات صبغة صناعية  عمومية  مؤسسة 

 . والوقيد

 . شهادة االمتياز للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لسيجارة الصفاء من طرف املعهد الدولي للجودة ببروكسال إسناد:1964

 املحلية.  أعوان الوكالة الوطنية للتبغ ضمن القانون األساس ي ألعوان الدولة والجماعات العمومية دمج:1972

 .ت السوق التونسيةاحاجي لبيةمصنع التبغ بالقيروان لت إحداث:1981

 " بسويسرا. Renzo& Ormondمارس دولي وتصنيعها من طرف مؤسسة "  عشرينبعث سيجارة :1983

 مارس دولي من طرف املعهد الدولي للجودة ببروكسال. عشرينشهادة االمتياز للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لسيجارة  إسناد:1993

  والوقيد لتصنيع للتبغ    والوكالة الوطنية"  BATمؤسسة"  بينشراكة    عقد  وإبراممارس دولي خفيف "  جديد »عشرينمنتوج    إحداث:1994

 . وخفيفمارس دولي  عشرينسجائر 

 .  النموذجية بالوكالة وخفيف »واحداث الورشةمارس دولي  لتصنيع »عشرينتوطين جزئي :1995

 . ول وعشرين مارس منت "مبسمه"» بوستهبعث سيجارة :1996

 . عشرين مارس خفيف ومنته بالدينار التونس ي  لتصنيع JTIعقد شراكة مع شركة إبرام : 1997

املتعلق باإلجراءات الوقائية ألضرار التبغ وينص هذا القانون على تخفيض نسبة   1998فيفري  23بتاريخ  17-98القانون عدد  إصدار : 1998

 . القطران بالسيجارة التونسية

2003:  
الصحة من    ملواصفاتمطابقتها   وذلك لعدمالعادي    ومنته وعشرين مارس بوسته الخضراء والتالية: سيرقينالنوعيات    إنتاجالتخلي عن   -

 حيث نسبة القطران.

 شهرا.  18 ملدة BATوJTIتجديد عقد الشراكة مع شركتي  -

 .لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية 2004سجائر حواء بداية من شهر جوان  إنتاجالتخلي عن : 2004

 دولي برمجة اقتناء معدات جديدة لفائدة ورشة التحضيرات العامة لتوطين تصنيع شعرة عشرين مارس  -

 .وأريانة ومقرين من قصر سعيدل احداث ثالث مراكز لتوزيع مواد االختصاص التابعة للوكالة بك -
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2005: 
مع شركتي   - الشراكة  عقد  أوت    في   BATوJTIتجديد  مع شركة    18ملدة    2005شهر  جديدة  عقد شراكة  ابرام  تم  كما   Tunisien)شهرا. 

Tobacco Investment )TTI  أشهر.  13 وذلك ملدة 2006لتصنيع سجائر عشرين مارس دولي لفائدة الوكالة انطالقا من غرة جانفي 

العامة   - التحضيرات  ورشة  معدات  تعصير  عملية  القتناءمواصلة  للت  وذلك  املدروس  شياح  حاوياتبغ  بسعة    وأربعة  كغ    5000للخزن 

 للحاوية الواحدة. 

 .حماماتوالونابل   وخير الدينأربعة مراكز لتوزيع مواد االختصاص التابعة للوكالة بكل من حمام األنف  إحداث -

2006: 
عقد البرنامج لفترة    إعدادوالشروع في    2006-2002للفترة    اإلشرافبين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وسلطة  نهاية تنفيذ عقد البرنامج   -

2007-2009 . 

 مارس دولي بورشة التحضيرات العامة.  20طن من شعرة   549تصنيع ألول مرة  -

 . وحاويات للخزن مواصلة عملية تعصير معدات ورشة التحضيرات العامة وذلك بتركيز تجهيزات لتعطير الشعرة وشياح للتبغ املدروس  -

 تركيز التطبيقية املعلوماتية للتوزيع بمراكز توزيع مواد االختصاص. -

ن مما يسمح بالتقليص  ط1180صول  حامل  حيث بلغتجاوز مرحلة التجارب إلنتاج التبغ الشرقي والبورلي لتشمل العملية مساحات كبرى   -

 من واردات التبغ.

2007: 
 التحضيرات العامة بالوكالة.  وخفيف بورشةمارس دولي  20الشروع في تصنيع شعرة  -

 بالوكالة. تركيز تجهيزات جديدة بورشة التحضيرات العامة  -

 استغالل التطبيقة املعلوماتية للتوزيع بمراكز توزيع مواد االختصاص. -

 فة. لطن من التبوغ املخت 1155 إنتاج -

2008: 
طنا و   1985التحضيرات العامة باملصنع "ب" للوكالة أي ما يعادل    وخفيف بورشة مارس دولي    20تصنيع كامل حاجيات الوكالة من شعرة   -

الكلي لتصنيع  آيعتبر   للتوطين  للوكالة من خالل    20خر مرحلة  العامة  التحضيرات  ما استوجب تعصير ورشة  و هو  مارس دولي و خفيف 

 دينار. مليون  16,8بحوالي  قدرت كلفته الجملية 2003انجاز برنامج استثمار خاص منذ سنة 

 تبوغ الخفيفة )الشرقي والبورلي(طنا من ال 1051 إنتاج -

2009: 

 ب ".الجديدة باملصنع " وبالورشة النموذجيةبالورشة النموذجية باملصنع "أ"  وتعليب السجائر اقتناء مجمعين لصنع  -

 التي تم غلقها. JTIتوقف العمل بعقد املناولة مع مؤسسة  -

 مارس خفيف محليا وبصفة كلية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد. 20االنطالق في تصنيع سجائر  -

2010: 

 دولي.مارس  20لتصنيع  TTIعقد الشراكة مع مؤسسة لحق لابرام م -

 مراجعة قيمة وصل الحليب املسند لألعوان -

 اإلطار تحيين قانون  -

 تعديل عناصر احتساب منحة اإلنتاجية.  -

ومعدات    وخزن الضلوع   سلسلة ادخال-الضلوع    وآلة تمديد  وآلة قصآلة تكييف التبغ    : ''ب  لورشة التحضيرات العامة باملصنع "اقتناء   -

 .التعطير
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2011: 
 .( و طبربةقصر السعيد  –توزيع )السيجوميعن ثالث مراكز  ووقع التخليحدوث ثورة بالبالد التونسية  -

 مركز توزيع تونس  إحداث -

 أعوان املناولة بقرار سياس ي إدماج -

2012: 
 2012الة خالل أكتوبر بعث سيجارة عشرين مارس فض ي وتصنيعها من قبل الوك -

اقبة بالوكالة  إحداث  -  أجهزة مر

 مليون علبة من السجائر  238,9 إنتاج -

 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة. 5278 إنتاج -

 (.والعربي والصوفي والبورليطنا من التبوغ )الشرقي   1360 إنتاج -

2013: 

 بعث لجنة صلب الوكالة للسهر على التخفيض في نسب النفايات  -
 مليون علبة من السجائر  207,2 إنتاج -

 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة. 5065 إنتاج -

 (.والعربي والصوفي والبورليطنا من التبوغ )الشرقي   1094 إنتاج -

2014: 
 مارس ذهبي. 20لتصنيع  TTIتمديد في عقد مناولة مبرم مع شركة ال -

 مليون علبة من السجائر  225 إنتاج -

 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة. 4979 إنتاج -

 (.والعربي والصوفي والبورليطنا من التبوغ )الشرقي   1444 إنتاج -

 .لالستهالكغير صالحة  وسجائر أجنبيةالترخيص للوكالة إلتالف مادة منكهة  -

2015: 
 مليون علبة من السجائر  242,1إنتاج  -

 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.  5245,3إنتاج  -

 طنا من التبوغ )الشرقي والبورلي والصوفي والعربي(. 1241إنتاج 
 " TTIمشروع عقد إطاري مع مؤسسة '' -

 . 2017-2016-2015 واتقانون اإلطار لسن تحبين -

 ) لثالث سنوات(ةعقد تحسين األداء املزمع إبرامه مع وزارة املالي -

 بالقيروان  التبغ والوقيد ومصنعمجامع لتصنيع الفيلتر لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ  3اقتناء  -

2016: 
 مليون علبة من السجائر  278,4 إنتاج -

 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.  6111,2 إنتاج -

 طنا من التبوغ )الشرقي والبورلي والصوفي والعربي(. 1341 إنتاج -

 بداية من شهر جوان  بوستهسجائر  إنتاجالتخلي عن  -

 (. VMI)رس دولي ما 20بين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان تتعلق بمناولة سجائر  اتفاقيةمشروع  -

 جبائي خاص. وإخضاعها لنظام االختصاصإدراج مواد جديدة ضمن قائمة مواد  -
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2017: 

 النهائيةفي صيغته  االختصاص إجراءات التصرف في مراكز توزيع دليل  -

 مليون علبة من السجائر  283 إنتاج -

 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.  6048,8 إنتاج -

 طنا من التبوغ )الشرقي والبورلي والصوفي والعربي(. 1317 إنتاج -

2018: 
 . TTIةمع شرك املناولةتجديد عقد  -

 مليون علبة من السجائر  294,3 إنتاج -

 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة. 6100 إنتاج -

 (.والعربي والصوفي والبورلي)الشرقي   النبوغطنا من  1027 إنتاج -

 2018أكتوبر مارس دولي( بداية من غرة  20مع مصنع التبع بالقيروان )سجائر    Royaltiesاعتماد اتفاقية  -

2019: 
 . TTIتجديد عقد املناولة مع شركة -

 مجمعات لصنع و تعليب السجائر  3اقتناء  -

 مليون علبة من السجائر  359,4 إنتاج -

 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة. 8491 إنتاج -

 والعربي(.  والصوفي طنا من التبوغ )الشرقي والبورلي 978 إنتاج -

 .  2018أكتوبر  مارس دولي( بداية من غرة 20مصنع التبع بالقيروان )سجائر  مع  Royaltiesاعتماد اتفاقية  -
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 تركيبة مجلس اإلدارة   .1

 ممثل عن    الصفة   األعضاء 

 وزارة املالّية  رئيس املجلس  وزير املالّية 

 رئاسة الحكومة عضو أنيس الوسالتي 

 وزارة املالّية  عضو أمال بوغديري 

طيف الدشراوي 
ّ
 وزارة املالّية  عضو عبد الل

 الصيد البحري  و  واملوارد املائّية وزارة الفالحة عضو الّدين خضر  نور 

 واملؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة وزارة الّصناعة عضو محمد بديع القليبي 

 وزارة التجارة عضو عبد الرؤوف السلطاني

نمية  عضو سنية العّياش ي 
ّ
عاون الّدولي  واالستثمار وزارة الت

ّ
 والت

 مصنع التبغ بالقيروان  عضو عماد عطّية 

ل األعوان  عضو   آمنة الزغواني
ّ
 ممث

ل األعوان  عضو فاروق بن علية 
ّ
 ممث

اقب الدولة  حنان الوسالتي البختي    مراقب الدولة  مر

اقب الحسابات التدقيق الدولي مكتب   2021و 2020و 2019ت لسنوا مر

        2019 جلسات مجلس اإلدارة لسنة جدول أعمال .2

   2019أفريل  10ربعاء األ 

إدارة  اجتماع  الـُمصادقة على محاضر جلسات    - للتبغ  مجلس  الوطنية  ديسمبر    24  و   2018أكتوبر      25و   2018جوان  12يخ  ر بتا  والوقيدالوكالة 

 . 2019جانفي  16و  2018

اته السابقةمتابعة تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة  -  . في دور

 .  2017لسنة وحدة التدقيق الداخلي تقرير نشاط ال -

اقب دولة متفرغ جديد لدى الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.  -  إعالم بتعيين مر

 . 2021-2020-2019قانون اإلطار لسنوات  -

 2017تقرير النشاط السنوي للوكالة لسنة   -

و مذكرة حول القوائم املالية للوكالة    2017) تقرير مراجع الحسابات الخاصة بسنة    2017القوائم املالية للوكالة الوطنية بعد التدقيق لسنة     -

 (. 2017بعد التدقيق لسنة 

 . 2019مارس شهر  ىملوفقيادة تتعلق بُمتابعة سير املنشأة وتطّور وضعيتها وتقّدم إنجاز ميزانية التسيير  لوحة -

 . 2019 فيفري شهر  ملوفيمذكرة حول توظيف الفوائض املالية وشروطها  -

 الصفقات:املصادقة على  -

 La fourniture ,la pose etاملتعلق بـ   25/2018) طلب العروض الوطني عدد  عمومية في إطار أعمال لجنة الشراءات املحلية مشروع صفقة * 

la mise en service d’une unité d’air comprimé pour les ateliers VMI 1-2 et le renforcement de la capacité de la centrale d’air 

comprimé existante de l’atelier farhat hached(  . 

باقتناء    HAUNIمؤسسة    ملحق معمشروع  *   'قطع غيار  تتعلق  في Protos 80 Eلصيانة آالت  الصفقات  اقبة  الذي حض ي بموافقة لجنة مر  '

 . .   2019فيفري  15املنعقدة بتاريخ  02/2019جلستنها عدد 

 .بالوكالة الوطنية للتبغ و الو قيد (Tabac reconstitué)مذكرة تتعلق بتركيز وحدة إلنتاج التبغ املركب* 
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 .ورقة عمل حول مشروع مؤسسة وظيفة النجدة عبر بعث صندوق للنجدة كفرع من الصندوق االجتماعي للوكالة الوطنية للتبغ و الو قيد* 

 .مذكرة تتعلق بالترخيص للوكالة الوطنية إلتالف مواد صناعية و قطع غيار زال االنتفاع بها* 

 .كشف حول متابعة تنفيذ الصفقات  -

 . الطاقة استهالكمتابعة تنفيذ برنامج  -

 2019جويلية  31ربعاء األ 

للتبغ  مجلس إدارة  اجتماع  الـُمصادقة على محاضر جلسات    - التمرير    )محاضر   والو قيد الوكالة الوطنية   مارس 28  املنعقدة بتاريخجلسات عبر 

 .  2019أفريل  10و  2019

اته السابقةمتابعة تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة  -  . في دور

 وظيفية ةخطفي  تسمية  حول  -

 .  2018تقرير نشاط السنوي للوكالة لسنة   -

 . 2018لسنة والو قيدللوكالة الوطنية للتبغ التدقيق( )قبلالوقتية في القوائم املالية النظر  -

 . 2017إلى حدود  2013الرقابة الداخلية بالوكالة من متابعة توصيات املدقق الخارجي حول نظام  -

 مشروع ميثاق اللجنة الدائمة للتدقيق بالوكالة الوطنية للتبغ و الو قيد. -

 . 2019جوان شهر  ملوفيلوحة قيادة تتعلق بُمتابعة سير املنشأة وتطّور وضعيتها وتقّدم إنجاز ميزانية التسيير  -

 . 2019  مايشهر  ملوفيمذكرة حول توظيف الفوائض املالية وشروطها  -

 :واألختام النهائيةاملصادقة على الصفقات  -

 .(VMGمارس ذهبي ) 20مليون علبة من سجائر  60'' ملناولة تصنيع  TTI'' عقد مع الشركة التونسية للتبغ و االستثمار * مشروع 

 للتبغ و الوقيد) مذاقة من السجائر من نوع '' كريستال''. حول تسوية وضعية امتيازات عينية لفائدة أعوان الوكالة  الوطنية* 

 ''منتكارلو سيالكت''. إلى* حول تغيير تسمية سجائر من ''منتكارلو فض ي'' 

 كشف حول متابعة تنفيذ الصفقات.  -

 متابعة تنفيذ برنامج استهالك الطاقة  -

 الطاقة.   استهالكمتابعة تنفيذ برنامج  -

 2019 ديسمبر  09االثنين 

ال- جميع  الخشتالي  الرحمان  عبد  السيد  قيد  الو  و  للتبغ  الوطنية  الوكالة  إدارة  مجلس  و   الالزمة  صالحياتتفويض  التسيير  من  مؤقتة  بصفة 

 و املالي و التقني و الفالحي بالوكالة .   اإلداري التصرف 

 2019 ديسمبر  26الخميس 

توفيق عباس  - السيد  الوقيد  متنصيب  و  للتبغ  الوطنية  للوكالة  عاما  التصرف   ديرا  و  التسيير  من  لتمكينه  الالزمة  السلطات  تفويضه جميع  و 

 و املالي و التقني و الفالحي بالوكالة.  اإلداري 

املديرة العامة للمساهمات متصرف ممثال لوزارة املالية داخل املجلس و كما صادق على املصادقة على تعيين السيدة أمال بوغديري    -

 تعيين السيدة آمنة الزغواني و السيد فاروق علية ممثلين لألعوان بمجلس إدارة الوكالة . 

يتم بعد تنقيح الهيكل التنظيمي للوكالة رغم بعض مشاريع التنقيح التي لم تنجز وبقيت الوكالة    لم   التنظيمي:تنقيح الهيكل  

 .2008جانفي  02املؤّرخ في  2008لسنة  14األمر عدد خاضعة للهيكل املحدث بمقتض ى 
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التدقيق(  بعد )9201تقرير نشاط الوكالة لسنة    

ايالتي*                .مليم /العلبة 0,035بقيمة    2018  أكتوبر مارس دولي مع مصنع التبغ بالقيروان بداية من غرة  20بخصوص سجائر  ساعتماد اتفاقية رو

    

 

 2019و2018أبرز األرقام لسنتي  .3
 البيانات   الوحدة 2018 2019 الفارق ) %(

املالية النتائج    

 عائدات ميزانية الدولة املتأتية من مواد االختصاص  مليون دينار  1235,7 1304,8 5,6+

 عامالت دون االداءاترقم امل مليون دينار  383,9 402,1 4,7+

+2,5  -7,45  -49,5  النتيجة الصافية لالستغالل  مليون دينار  

 االستثمارات  مليون دينار  7,6 51,8 

السجائرمبيعات    

+44,  3,835  مجموع السجائر  مليون علبة  515,4 

 انتاج السجائر بالوكالة  

+27,7  وفض يعشرون مارس ذهبي  مليون علبة  228,2 291,5 

+2,7  9,76  الصفاء مليون علبة  66,1 

+1,22  مجموع السجائر مليون علبة  294,3 359,4 

 سجائر املناولة  

+5,3  ( TTIعشرون مارس ذهبي ) مليون علبة  60,3 63,5 

 (MTKعشرون مارس دولي ) مليون علبة  32,3 * 

-41,3  مجموع سجائر املناولة مليون علبة  92,6 63,5 

 زراعة التبغ  

-8,4  التبغ الخام إنتاج طن 1027 978 

-6,5  عدد املزارعين مزارع 2648 2499 

-4,1  املساحات املزروعة  هكتار  655 646 

البشريةملوارد ا   

+1,7  عدد األعوان عون  1336 1359 

+11,1  نسبة التأطير  % 21,15 23,51 

-3,3   141,8   146,7  تكلفة الدورات التكوينية ألف دينار  

-4,0  9,55   56,1  األجور و املنح مليون دينار  

 األنشطة االجتماعية 

-14  القروض السكنية  ألف دينار  2472,7 2125,1 

-1,7  1812,8  1844,7  دعم لفائدة املطعم ألف دينار  
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التدقيق(  بعد )9201تقرير نشاط الوكالة لسنة    

 :النشاط التجاري  .4

 مبيعات السجائر  (أ
وأوراق اللعب والوقيد كما تقوم بعمليات توريد وتوزيع    ةالمحلي تعنى الوكالة بترويج منتوجات التبغ 

 : 2019-2018خالل سنوات منتوجات التبوغ األجنبية ويبين الجدول التالي تطور مبيعات الوكالة من السجائر 

 
 

 
 

 

 

 مداخيل الوكالة (ب
مليون دينار   383,9مقابل  9201خالل سنة  مليون دينار  ,1402 داءات للوكالةدون ال  بلغ رقم املعامالت الجملي

سنة   مليون دينار 8139,خيل السجائر التي بلغت امد  تحسن نتيجة   %  4,7 ـ بمسجال بذلك نسبة تطور تقدر  8201  سنة

سجائر عشرين مارس ذهبي   بالخصوص تلشممليون دينار 871,أي بزيادة قدرها  8201سنة مليون دينار   373مقابل  9201

 .( مليون دينار 5,2 +) والصفاء  (مليون دينار 1,15)+ السجائر الجنبية    و( مليون دينار 212,) 

 
 

%73,7

%26,3

ة نسبة مبيعات السجائر حسب النوعية خالل سن

2019

(م ع)مجموع السجائر التونسية  (م ع)مجموع السجائر األجنبية

عم396,7

م ع141,6

%66,3

%17,7

%16
مارس ذهبي 20

الصفاء العادي

TTIمارس ذهبي 20

2019نسبة مبيعات السجائر التونسية خالل سنة

 2019   2018 البيانات 

 326,6 291,25 مارس ذهبي وفض ي 20

 * 33,32 مارس دولي )مناولة(  20

اي اتفاقية حسب  مارس دولي 20سجائر كمية بلغت *  2018 خالل سنة سلتيارو

 م ع   47,7فقد بلغت  2019أما سنة  م ع10,5

 70,1 63,3 الصفاء العادي 

 396,7 387,9 مجموع السجائر التونسية 

 141,6 127,5 مجموع السجائر األجنبية

 538,3 515,4 املجموع العام

 د( .رقم املعامالت دون اعتبار األداءات )م

 

383,9 

 

 

402,1 
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التدقيق(  بعد )9201تقرير نشاط الوكالة لسنة    

 

 :الصناعيالنشاط  .5
 موزعة على عدة ورشات كل حسب اختصاصها:          أنشطة فرعية   بتنوعوكالة يتميز النشاط الصناعي لل

 :ورشة التحضيرات العامة (أ
العامة  و   قامت التحضيرات  كمية  رشة  التبغ    طن    8680بمعالجة  سنة    6222مقابل    2019سنة  من   2018طن 

 :الجدول التالي  مارس ذهبي و كريستال كما يبينه 20معالجة تبوغ نتيجة ارتفاع  % 35,9بـ  تحسنامسجلة 
 الفارق  2019 2018 الوحدة  البيانات 

 مارس ذهبي املعالجة 20كمية تبغ 

 طن

5 055 7 297 + 44% 

 +19% 385 1 165 1 كمية تبغ الكريستال املعالجة

  - 2,5 كمية تبغ نوعيات أخرى من السجائر املعالجة 

 % +40  680 8 222 6  املجموع 

 % 6+ 4,07 3,84 ( %) (%نسبة الفواضل )

 مارس ذهبي  20كمية إنتاج شعرة 
 طن

4 957 7 176   +45% 

 %15+   314 1 141 1 كمية إنتاج شعرة سجائر الكريستال

 :ورشات صنع وتعليب السجائر (ب

  و  "أ" و "ب" السجائر على مستوى املصنعين    وتعليبوتقوم ورشة التحضيرات العامة بتزويد مختلف ورشات صنع  

و  ا للتبغ  التونسية  ) لشركة  بمناولة صنع سجائر  (  T.T.Iاالستثمار  الجدول    مارس ذهبي  20التي تقوم  يبين  و  الوكالة  لفائدة 

 : تالو رشاالتالي كميات الشعرة التي وفرتها ورشة التحضيرات العامة ملختلف 

 الفارق %  الفارق) طن(   2019 2018 نوعية الشعرة الورشة

 %1 12 160 1 148 1 ( طن) CIOR صنع الكريستال "ب"

"B1" و "B2 " VMG (طن ) 32 487 025 2 538 1 % 

 % VMG/VMI 1 703 1 362 -341 -20) طن( "Pilote A1النموذجية "

     VMG/VMI   398) طن( "Pilote A2النموذجية "

 % VMG/VMS 648 1 009 361 56) طن( "FHفرحات حشاد "

 18% 917 954 5 037 5  ) طن( مجموع إنتاج الوكالة

 VMG 1 050 1 035 -15 -1,4%) طن( TTIورشة 

 كما يبينه الجدول التالي: 2018مقارنة بسنة  % 21بـنسبة   2019تطور ت كمية استعمال الشعرة خالل سنة لقد 

 

مارس ذهبي 20 سجائر الصفاء ةالسجائر األجنبي مجموع مداخيل 
السجائر 

194,9
23,8

154,3

373

196,1

26,3
169,4

391,8

2018انجازات  2019انجازات 

(م د) 2019و2018السجائر  حسب  النوعيات خالل سنواتمداخيل
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التدقيق(  بعد )9201تقرير نشاط الوكالة لسنة    

 الوحدة الورشة 
 تطور استهالك الشعرة 

 % الفارق  2019 2018

 %21 1078 6115 5037 طن الشعرة استهالك

 % ,22 65,1 359,4  294,3 م.ع إنتاج السجائر  

 -0,1% 0,02- 17,10 17,12 غ/علبة الشعرة استعمال نسبة

 كما يلي:   فتتلخص 2019إنتاج السجائر لسنة  أما كمية 

 الوحدة  البيانات 
التقديرية  الميزانية 

2019 

نسبة إنجاز   اإلنجازات 

 الميزانية 

 الفارق 

 % النسبة  الكمية  2019 2018

 3% 1,8 97% 67,9 1, 66 70 م.ع السجائر التقليدية )تعليب لين( 

% 291,5 228,2 305 م.ع مارس )تعليب صلب(  20السجائر  69  63,3 %28 

 22% 65,1 96% 359,4 294,3 375 م.ع المجموع 

 

 
 

مجمعاتها  موزعة كاآلتي حسب طاقة إنتاج    مارس  20سجائر  بالوكالة في صناعة وتعليب    ورشات  5  تصنع السجائر بـ

 : 2019 لسنة

 السنة:   سمقارنة بتقديرات امليزانية لنف 2019إنجازات سنة الجدول التالي    لويحو ص

 الورشة
عدد 

 اآلالت 

طاقة اإلنتاج  

 )علبة/دقيقة(

ساعات 

العمل  

 املنجزة 

اإلنتاج  

 التقديري )م.ع( 

اإلنتاج  

الفعلي  

 )م.ع( 

نسبة 

اإلنجاز  

(% ) 

عدد 

 األعوان

 103 %91 82,9 91,2 3368 1320 اتمجمع 3 1الورشة النموذجية مصنع "أ" 

 42 %38 26,4 69,1 837 1000 ''1مجمع'' 2الورشة النموذجية مصنع "أ" 

 35 %96 59,7 62,1 2186 900 مجمعين  ورشة فرحات حشاد مصنع "أ" 

 47 % 148 81,7 55,2 3491 800 مجمعين  " مصنع "ب"  1 "ب النموذجيةورشة ال

 21 % 149 40,8 27,4 1727 400 " 1مجمع " " مصنع "ب" 2ب  " النموذجيةورشة ال

 248 %96 291,5 305 11609 4420  املجموع 

 

 

الصفاء مارس ذهبي20 االنتاج الجملي

66,1
228,2 294,367,9

291,5
359,4

2019

2018

(م ع) 2019و2018السجائر خالل سنواتتطورانتاج
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التدقيق(  بعد )9201تقرير نشاط الوكالة لسنة    

 :الورشات األخرى  (ت
نسبة   وكذلكمن نوع الياسمين   والشعرة(  )النفةاالستنشاق  وتبغالسيجار بتصنيع   الوكالة  الى جانب السجائر تقوم

 اإلنتاج في هاته الورشات كما يبينه الجدول التالي: تها من مادة الفيلتر وقد بلغ ا من حاجي

 البيانات   الوحدة   2018 2019 الفارق بالكمية املئويةالنسبة 

 السيقار ألف سيقار 54,5 186,5 132 %242

 النفة مليون كيس  16,4 13 3,4- -%21

 الياسمين  ألف كيس 17,1 0 17,1- -%100

 مادة الفيلتر  مليون عود 223,9 396,4 172,5 %77

 نسبة الفواضل: (ث
بعين   الخذ  )بدون  السجائر  أنواع  لجميع  للتبغ  الجملية  الفواضل  نسبة  الشعرة  االعتبار بلغت  ملعطرة  ا  إنتاج 

دخول املعدات الجديدة    نتيجةنقطة  1,48قدره    تراجعبأي    2018ة  ـسن  %13,28مقابل    2019خالل سنةTTI  )11,80%لفائدة

 .  حيز االستغالل  

 النشاط الفالحي: .6
تقوم الوكالة باإلشراف على زراعة التبغ املحلي وتطوير البحوث املتصلة بها بتجارب زراعة نوعيات جديدة من التبوغ                  

   .و الجنوب الشرقي   القبليمركزا فالحيا موزعين على مناطق الشمال و الوطن   13 . حيث تستغل 

 
 : التبغ   حصيلة أوراق

 %(  5-)                2019طن سنة  978

 2018طن سنة  1027

         :املساحات املزروعة 

 %(  1,4-)           2019سنةهكتار 646

 2018سنةهكتار 655

 : املزارعينعدد 

  %(   6-)      2019  مزارعا سنة 2499

  2018مزارعا سنة 2648

 :املحليةالتبوغ  

تراجع املساحات    بسبب  2018مقارنة بسنة    باملائة  5مسجال تراجعا بنسبة    2019سنة  طنا    978بلغ منتوج الوكالة  

 كما أن العوامل املناخية غير مالئمة.  .هكتارا 9املزروعة ب 

 

 



 
15 

التدقيق(  بعد )9201تقرير نشاط الوكالة لسنة    

 
 :والثقافيةالبشرية واألنشطة االجتماعية املوارد  .7

 2018سنة  عونا 1336مقابل  عونا 1359 ,2019ديسمبر  موفي إلى والو قيد الوطنية للتبغ بلغ عدد العوان بالوكالة 

 . داري اإل للسلك  %21من املجموع العام مقابل% 79يمثل  الذيالسلك التقني  إلىينتمون   العوانأغلبية  أن  إلى  وتجدر اإلشارة

 
 : 2019-2018األعوان واألعباء املتعلقة بها خالل سنوات  تطور  -

 

 
 

1094

1444
1241 1341 1317

1027 978

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(طن) مجموع التبوغ املحلية

83,8%

%16,2

توزيع األعوان حسب الجنس 

نسبة ااالناث نسبة  الذكور 

2018 2019

56,1 55,9

(م د) 2019-2018خالل سنوات أعباء األعوان  9201 8201 البيانات 

 320 296 إطارات 

 241 528 تسيير  

 798 512 تنفيذ 

 1359 1336 املجموع 

 55,9 56,1 ( 1)أعباء األعوان 

 478,9 431,3 (2أعباء االستغالل)

 410,8 392 ( 3إيرادات االستغالل)

(1 ( /)2 ) 13 % 11,7 % 

(1 ( /)3 ) 14,3 % 13,6 % 

21%

 %79

توزيع األعوان حسب األصناف

نسبة اإلداريين

ن نسبة  الفنيّي

 

 معدل األعمار 

 

 قدمية معدل األ

 سنة  42

 سنة  12

 

 % 23,51 التأطير  بةنس
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التدقيق(  بعد )9201تقرير نشاط الوكالة لسنة    

 : األعوانتحليل تطور أعباء   .أ

مقابل    2019خالل سنة    م .د   55,9بلغت  حيث    % ـ  0,4نسبة  بـالعوان من أجور و منح و مرتبات    أعباء   تراجعتلقد  

إطار    94ترقية    على التقاعد العادي و النسبي .كما عملت الوكالة على  عون   93إحالة    إلىو يعود أساسا    2018سنة    د.م  56,1

مما  (  2015رة بعنوان سنة ظمنا) إطار وعامل39و انتداب  الجور  و الزيادة في في جميع الرتب وعملة في جميع الصناف وعون 

 . 2019 سنة % 23,51الى  2018سنة  %22,15من حيث تطورت هذه النسبة تحسن نسبة التأطير  إلىأدى 

 9201 8201 البيانات 

 23,929 24,153  و املنح املتصلة به األجر األساس ي الخام

 9,666 10,131 منحة اإلنتاجّية  

 0,580 0,588 منحة اإلنتاج 

 3,120 2,065 منحة املوازنة 

 0.217 0.232 ساعات إضافية   

 7,133 7,169 أعباء اجتماعية  

 د(: .)مباملنشأة عرض حول التكوين  .ب
 9201 8201 البيانات 

 0,142 0,147 ( 1التكوين )اعباء

 55,9 56,1 ( 2)أعباء األعوان 

(1)/  (2 ) 0,26 % 0,25 % 

   سنة الل خ أ.د 142عون و قدرت كلفتها  111حلقة تكوينية انتفع بها 26ي مجال التكوين و الرسكلة نظمت الوكالة ف         

2019   

 :  من حوادث الشغل والوقائيةالرعاية الصحية  .ت

من اهتماماتها االجتماعية للوضع الصحي لألعوان وتؤمن سنويا بالتنسيق مع طبيب الشغل في    كبيراتسند الوكالة جانبا          

البرد    حالتالقيعديد اإلجراءات الوقائية منها   اليومي للطبيب املراقب    إلى باإلضافة    والتحاليل ضد نزلة  أطباء    وتوفير التواجد 

 .  قوافل صحية لفائدة أعوان مراكز التبغ 2019ة متعاقدين مع الوكالة. كما نظمت الوكالة خالل سن  أخصائيين

 :   النشاطعلى  وانعكاساتهاعدد حوادث الشغل  -

 الفارق  2019 2018 البيانات 

 02- 02 04 عدد حوادث السير 

 11- 44 55 عدد الحوادث داخل املؤّسسة

 13- 46 59 عدد الحوادث الجملي 

 502- 1431 1933 )يوم(  العملمّدة التّوقف عن 

 0,014- 0,012 0,026 ) م د( املصاريف الطبية

 السنة. الشغل السابقة والطارئة لنفس    من حوادثالعالج تشمل املتضرّرين  ومصاريفمالحظــــــة: عــــدد أّيام التّوقف *

 9120 8201 البيانات 

 19 16 )عون(عدد املنتفعين بجرايات تعويضية

460,0 0,035 املبلغ الجملي) م.د(   
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  حترامإضرورة  من خالل تنظيم حمالت تحسيسية حول   على الحد من حوادث الشغل ةالوكالة جاهد تعمل كما 

 املهنية. والسالمة الوقاية   إجراءات

 ض السكنية: القرو  .ث

  لف دينار أ 2125,1ما قدره  2019لسنة  بالنسبة بلغت القروض السكنية املمنوحة من طرف الصندوق االجتماعي 

 710)  شخصية وقروضأد(  1123) القروض أساسا قروض تهيئة مسكن هذه  وتخص 2018   سنةدينار  ألف 2472,7 مقابل 

 .  أد(  292,1)  قروض سكنية بقيمة وأد( 

 األخرى: جتماعيةاال األنشطة   . ج

 : بـ  2019تميز النشاط االجتماعي سنة 

ملنخرطيها من خالل التعاقد مع الطباء من  اإلحاطة باملنخرطين وعائالتهم في املجال الصحي من حيث تسهيل الخدمات  -

 مختلف االختصاصات ومخابر التحاليل ومراكز الكشف بالشعة في تونس الكبرى.

 . 2018سنة  دينار  ألف 125 مقابل2019سنة  دينار ألف 141,1 بـتقدر  تابإعاندعم نشاط العديد من الجمعيات  -

 . 2018مقارنة بسنة  باملائة 18مسجلة تراجعا بنسبة   ألف دينار  116اإلعانات وتقدر قيمتها بـ  -

  دينار ألف 1243إسناد إعانات استثنائية لفائدة العوان الذين تعرضوا ملصاعب صحية خطيرة بمبلغ جملي يساوي  -

 .  2018سنة  خالل  لف دينارأ 1497,7مقابل  2019سنة 

 .  2018  سنة  دينارألف   1844,3مقابل   2019سنة   ألف دينار  1812,8  الوكالة بقيمة  طعمدعم مل إسناد -

 ألف دينار.  182ة بقيم املالبس  وصوالت شراء العوانمنح   -

 الناجحين.  العوانسنويا بيوم العلم مع توزيع جوائز لبناء  تحتفل الوكالةكما  -

 :األنشطة الثقافية . ح

 :في 2019تتمثل النشطة الثقافية التي تقوم بها الوكالة خالل سنة  
 .الوكالة ولعوان  لبناء أعوان الوكالة  تنظيم مصائف -

 الحية لفائدة أبناء العوان. لللغات '' Tandem" و''Amidiste'' و "َ  Molière'' مع معهد اتفاقية   إعداد -

 صيانة املعدات:     . خ

 التدخالت الرئيسية التالية: في إطار البرنامج السنوي للصيانة شملت عمليات الصيانة الدورية للمعـــــــــــدات والتجهيزات 

 . والورشاتالتنظيف املبرمج للمعدات  -

 إجراء بعض اإلصالحات لبعض آالت اإلنتاج.  -

 . .دم 4,4قدرها بكلفة  Hauniالسجائر صنع آالت 05صيانة و  Fockeتعليب  آالت  03أشغال صيانة  -

 :   التحكم في الطاقة .د
 : في 2019تتمثل مشاريع التحكم في الطاقة املنجزة خالل سنة 

 ."ب"مشروع تجديد الشبكة الكهربائية باملصنع  -

 ".أ"دراسة مشروع تركيز محول كهربائي للورشة النموذجية باملصنع  -

 . "بباملصنع " Chaudières à vapeurبالنسبة آلالت صنع البخار  Adoucisseurوتركيز اقتناء  -
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التدقيق(  بعد )9201تقرير نشاط الوكالة لسنة    

     VMI1+VM2 centrale conditionnement CTA :مشروع مركز للتدفئة و التبريد بورشات  -

مقابل   مليمات 9,354بالنسبة للف علبة من السجائر 2019خالل سنة  (غاز -كهرباء -ماء)بلغت تكلفة استهالك الطاقة 

 . اإلنتاج بسبب ارتفاع  %24,17أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ  2018سنة  مليمات 7,533

 ميزانية الدولة املتأتية من مواد االختصاص  وعائداتالقوائم املالية  .8
السجائر   مبيعات  على  الخسائر  قيمة  نظرا    2018سنة    د.م54,7مقابل    2019سنة    د.م  82,1  حواليالجنبية  بلغت 

 الرتفاع سعر الصرف للعملتين املعتمدتين في شراءات الوكالة وبالتالي ارتفاع سعر الكلفة في النشاطين الصناعي والتجاري. 

 : (الوحدة: م د) 2019- 2018سنواتعرض حول تطور أهم املؤشرات املالية للمنشأة خالل  .أ
 9201 8201 البيانات 

 410,755 391,977 االستغالل إيراداتمجموع 

 478,872 431,337 مجموع أعباء االستغالل 

 68,117- 39,359- نتيجة االستغالل 

 12,221 24,826- ايرادات مالية /أعباء مالية

 54,735- 49,527- النتيجة الصافية

 2019/2018تحليل الفوارق خاصة خالل سنوات  .ب

 

 املوازنة: .ت
 )مليون دينار( األصول 

 9201 2018 البيانات 

 107,231 50,285 مجموع األصول الغير جارية 

 201,116 183,721 مجموع األصول الجارية 

 309,347 234,006 مجموع األصول 

 األموال الذاتية والخصوم 

 42,783 42,783 رأس املال

 348,281- 298,195- النتائج املؤجلة 

 267,729- 217,643- الذاتية ق ت مجموع األموال 

 9,091 0,812 مجموع الخصوم الغير جارية

 622,719 500,364 مجموع الخصوم الجارية

 631,810 501,175 مجموع الخصوم 

 309,347 234,006 مجموع األموال الذاتية والخصوم 

 2018 مقارنة بسنة  2019سنة 

أي بزيادة قدرها   2018م د خالل سنة  431.336,697م د مقابل مبلغ  478.871,994 ما قيمته2019 لسنة االستغاللبلغ مجموع أعباء 

 :إلىخاصة  هذا االرتفاعويعود  %  11ا قدرهد وبنسبة .م47.535,297

    2019بسبب ارتفاع كمية السجائر املنتجة سنة          د.م 55.241,750 ـارتفاع مشتريات التموينات املستهلكة ب -

 د .م22.155,977ـ ارتفاع مشتريات السلع املستهلكة ب -

 :في حين تراجع كل من 

 د أ 942,887 ـواملدخرات ب االستهالكياتمخصصات    -

 عون على التقاعد. 93إحالة بسبب  دأ 238,997 بـأعباء العوان   -
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 :االستثمارات .ث

 :(م. دالوحدة: )2019-2018خالل سنوات الوكالة استثمارات  . ج
   9201   8201 البيانات 

  0,006 استثمارات غير مادية 

 51,8 7 استثمارات مادية 

   استثمارات مالية )*( 

 51,8 7 مجموع االستثمارات 

 %85,3 %100 نسبة التمويل الذاتي 

 : (د .الوحدة: م) 2018لسنة  ملخص املوازنة -
 املعيار النسب  املجموع  األموال الذاتية املعيار النسب  املجموع  األصول  

-267,170 أموال ذاتية  40 %21,5 50,285 األصول الثابتة  - 14,11 % 30 

 20 %0,3 0,812 خصوم غير جارية 20 %49,5 115,738 املخزونات

364,050 خصوم جارية  20 %14,8 34,787 أصول قابلة للتحقيق   2 8,31 % 50 

     20 %14,2 33,196 سيولة

 100 %100 234,006 املجموع  100 %100 234,006 املجموع 

 :  (م.دالوحدة: ) 2019لسنة  ملخص املوازنة -
 املعيار النسب  املجموع  األموال الذاتية املعيار النسب  املجموع  األصول  

31,2071 األصول الثابتة  7,43 -463,223 أموال ذاتية  40 %  - 8,041 % 30 

,350126 املخزونات  840, 9,2 9,091 غير جاريةخصوم  20 % % 20 

7,0424 أصول قابلة للتحقيق   ,215 719,622 خصوم جارية  20 %  204,4% 50 

3,9 28,724 سيولة % 20     

09,3473 املجموع  09,3473 املجموع  100 100%   100% 100 

 : من مواد االختصاص املتأتية الدولةعائدات ميزانية  .ح
كانت   أن بعد 2019خالل سنة مليون دينار  1304,8من مواد االختصاص  املتأتيةميزانية الدولة   بلغت عائدات

 نتيجة ارتفاع كمية مبيعات السجائر .   % 5,6 ـر تقدر بمسجلة بذلك نسبة تطو  2018سنة مليون دينار  1235,7

 

 
 

2018عائدات ميزانية الدولة  لسنة  2019عائدات ميزاية الدولة  لسنة 

1235,7
1304,8

(م د) 2018/2019تطور عائدات ميزانية الدولة خالل سنتي 
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                    :املصــــــــاحيب
 2019و  2018ل مبيعات الوكالة مقارنة لسنتي ــــــــدد: جدو 01عــــ -

 2019و 2018الوكالة مقارنة لسنتي  جدول إنتاجــــــــدد: 02عــــ -

 2019و  2018لسنتي الوكالة مقارنة  شراءاتــــــــدد: جدول 03عـــ -
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ـــــــــــدد 01امللحق عــــــ  

 2019و 2018جدول مبيعات الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد  لسنتي 

  2019إنجازات   2019التقديرات األولية   2018إنجازات  الوحدة  البيانات 

الفارق  بين التقديرات 

و  2019األولية 

 2019اإلنجازات

الفارق  بين اإلنجازات  

 2019و  2018

 القيمة  % الكمية % القيمة  % الكمية % القيمة )م. د( الكمية القيمة )م. د( الكمية القيمة )م. د( الكمية    

         البيـــوعات املحليــة 

 10,6 10,6 0,1 0,1 26,328 70,055 26,307 70,000 23,805 63,342 مليون علبة  الصفاء 

 10,6 10,6 0,1 0,1 26,328 70,055 26,307 70,000 23,81 63,342 مليون علبة  مجموع س. مبسمة ك س 

 100,0- 100,0-             20,008 33,300 مليون علبة  ع. مارس الدولي 

,12 13- 13- 196,095 326,611 225,546 375,000 173,792 289,464 مليون علبة  ع. مارس ذهبي  8   12,8 

     99,9- 99,9- 0,008 0,013 6,004 10,000 1,069 1,780 مليون علبة  ع. مارس فض ي 

 0,1 0,1 15,3- 15,2- 196,103 326,624 231,550 385,000 194,87 324,544 مليون علبة  مجموع س. ع. مارس الدولي 

 1,7 2,3 13,7- 12,8- 222,431 396,697 257,857 455,000 218,674 387,886 مليون علبة  مجموع السجائر التونسية 

 9,8 11,1 0,1- 0,8 169,413 141,600 169,506 140,510 154,312 127,459 مليون علبة  مجموع السجائر األجنبية 

 5,1 4,4 8,3- 9,6- 391,844 538,279 427,363 595,510 372,986 515,345 مليون علبة  مجموع السجائر 

 93,3- 93- 95,9- 95,5- 0,0004 1124 0,010 25000 0,006 16209 كيس  الياسمين/رفيع 

 93,3- 93- 95,9- 95,5- 0,0004 1124 0,010 25000 0,006 16209 كيس  السكفرالتي مجموع 

 15,2- 26,0- 68,5- 83,4- 0,019 61,580 0,062 370,000 0,023 83,265 ألف سيقار السيقار التونس ي 

 15,2- 26,0- 68,5- 83,4- 0,019 61,580 0,062 370,000 0,023 83,265 ألف سيقار مجموع السيقار

 27,8 30,5 8,1 6,1 0,854 1,778 0,790 1,675 0,668 1,362 مليون لعبة  أوراق اللعب 

 20,0- 19,9- 18,0- 18,0- 0,450 13,121 0,549 16,000 0,563 16,391 مليون كيس  النفة  

     7,3- 7,8- 0,137 2,765 0,148 3,000 0,129 2,602 مليون علبة  أعواد الثقاب

 املعسل 
  50كيس م. 

 غ
0,674 0,218 0,981 0,384 0,011 0,014 -98,9 -96,2   -93,3 

 8,3-   16,0-   2,101   2,500 495,000 2,292   طن التبغ الخام 

 5,2   26,6-   5,856   7,982   5,568     بيوعات محلية أخرى*  

 4,6   9,0-   400,255   439,787   382,452     مجموع البيوعات املحلية 

 التصديــــر 

     44,1-   1,073   1,918   0,902   طن  التبغ الصوفي 

 32,8   41,7-   0,757   1,3   0,571   مليون علبة  سجائر 

         0,000       0,000   مليون كيس النفة

 24,3   43,1-   1,830   3,218   1,473     مجموع التصدير 

 4,7   9,2-   402,085   443,005   383,925     املجموع العام
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 ـــــــــــدد 02امللحق عــــــ

 

 2018/2019إنتاج الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد  لسنتي 

        

 البيانات 

 إنجاز ات  الوحدة 
التقديرات 

 األولية  

التقديرات 

 املحينة  
 الفارق %  إنجاز ات 

  2018 2019 2019 2019 
إنجازات   

2018/2019 

التقديرات   

    2019املحينة/إنجازات

 100,0- 100,0- 0 000 25 000 25 115 17 كيس سكفرالتي الياسمين   

 100,0- 100,0- 0 000 25 000 25 115 17 كيس مجموع السكفرالتي التونس ي        

 3,0- 2,7 67,9 70 70 66,1 م.علبة  الصفاء  

 3,0- 2,7 67,9 70 70 66,1 م.علبة تونسية    مجموع  سجائر 

 4,4- 27,9 291,5 305 305 227,9 م.علبة  ع مارس ذهبي 

     0 0 10 0,284 م. علبة  ع مارس فض ي 

 4,4- 27,7 291,5 305 315 228,2 م.علبة ع مارس  سجائر مجموع نوعية 

 4,2- 22,1 359,4 375,0 385,0 294,3 م.علبة مجموع  السجائر 

 18,8- 20,7- 13 16 16 16,4 م.كيس  النفة   

 49,6- 176,3 186,5 370 370 67,5 ألف سيقار مجموع  السيقار التونس ي 
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 ـــــــــــدد 03امللحق عــــــ

 

 2019و  2018جدول شراءات الوكالة )بإعتبار اآلداءات ( لسنتي 
        

 البيانات 
 الفارق % 2019 2018 الوحدة

 القيمة الكمية القيمة )م.د(  الكمية القيمة )م.د(  الكمية  

               البضائع 

 7 1,3- 240,155 133,3 224,396 135,1 م. علبة  السجائر األجنبية

 80,7- 31,5- 4,598 63,45 23,825 92,6 م. علبة  نوعية ع مارس الذهبي و الدولي:

 7,2 5,2 4,598 63,45 4,288 60,3 م. علبة  TTIع مارس الذهبي  

 100,0- 100,0- 0,000 0 19,537 32,3 م. علبة  ع مارس الدولي  ملصنع التبغ 

 1,4- 13,6- 244,753 196,75 248,221 227,7 م. علبة  مجموع السجائر 

   0,0 0,000   0,000   ألف وحدة السيقار

 100,0-   0,000   0,276   غ 50م. علبة  املعسل

 40,2-   0,611   1,021   م. علبة  اللعب أوراق 

 1,7-   245,364   249,518     مجموع البضائع

     90,959     73,796     التبغ

 5,6 4,8- 3,150 978 2,983 1027 طن التبغ املحلي 

 24 8,8 87,809 5323 70,813 4891,2 طن التبغ املستورد 

 57   58,723   37,383     مواد الصنع و قطع الغيار 

 42,2   4,476   3,147     تموينات أخرى 

 56   63,199   40,530     مجموع التموينات 

 10   399,522   363,844     املجموع العام

 

 
 

 


