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  موضوع االستشارة  الرأي عدد
تاريــخ صدور 

  الرأي
  الصفحة

82232  
طلب رأي حول آجال التقادم القانونیة عند مسك  -

المستندات المتعلقة بالفواتیر والوصوالت والشھائد 
  ).حقوق المستھلك(

  11  2009فیفري  26

  37  2009فیفري  26  رأي حول آجال الدفع بین المھنیین طلب -  82234

حول تنقیح وتعویض كراس الشروط المتعلق  -  92240
  64  2009فیفري  26  .بإستغالل مؤسسات تعلیم سیاقة العربات

92241  
كراس الشروط المتعلق بتعاطي األشخاص  -

الطبیعیین أو المعنویین لنشاط مؤسسة لكراء 
  .السیارات

  80  2009أفریل  02

92244  
  

كراس الشروط المتعلق بإستغالل المقاھي من  -
  108  2009أفریل  02  .الصنف األول

كراس الشروط المتعلق بالتجارة في المواد  -  92245
  132  2009أفریل  02  .اإلعالمیة

  157  2009أفریل  16  .كراس الشروط المتعلق بمھنة عون إشھاي -  92242

92246  
شروط  الحصول على أمر یتعلق بضبط   -

ترخیص ممارسة نشاط شركة إیواء سیاحي بنظام 
  .إقتسام الوقت

  178  2009أفریل  16

92247  
مشروع قرار یتعلق بالمصادقة على العقد -

النموذجي إلحالة حق اإلنتفاع باإلقامة بنظام إقتسام 
  .الوقت

  195  2009أفریل  16

  219  2009أفریل  23  .إستیعاب شركتین -  82229

92239  
مشروع قرار یتعلق بضبط الشروط الفنیة  -

والصحیة لنقل الدواجن والحیوانات الصغرى 
  .ومنتجاتھا

  253  2009أفریل  23

طلي رأي حول التشریع المنظم لقطاع التأمین  -  82235
  282  2009ماي   14  .لمقتضیات المنافسة

92243  
كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط تصلیح  -

أصناف معینة من أدوات القّیس الخاضعة وتركیب 
  .للرقابة المترولوجیة القانونیة

  318  2009ماي   14

مشروع أمر یتعلق بتنظیم نشاط مجمعي حبوب  -  92248
  2009ماي   14  .اإلستھالك

  
358  
مشروع قرار یتعلق بالمصادقة على كراس  -  92249  

  .الشروط الخاص بتنظیم ممارسة تجمیع الحبوب
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وضع المنافسة في قطاع المدخالت الفالحیة  -  82233
  401  2009ماي   21  ).األعالف(

وضع المنافسة في قطاع المدخالت الفالحیة  -  82237
  448  2009ماي   21  ).المبیدات(

مشروع قرار یتعلق بالمصادقة عاى كراس  -  92251
  488  2009جوان   11  .الشروط الخاص بممارسة مھنة مزود السفن

92253  
مشروع قرار یتعلق بالمصادقة على كراس  -

الشروط الخاص بممارسة مھنة التصرف في السفن 
  .التجاریة

  503  2009جوان  11

مشروع قرار یتعلق بالمصادقة على كراس  -  92256
  515  2009جوان 11  .الشروط الخاص بممارسة مھنة المرشد البحري

مشروع قرار یتعلق بالمصادقة على كراس  -  92257
  530  2009جوان   11  .الشروط الخاص بممارسة مھنة أمین السفینة

مشروع قرار يتعلق بالمصادقة على كراس   92258
  544  2009جوان  11  الخبير البحريالشروط الخاص بممارسة مهنة

مشروع قرار يتعلق بالمصادقة على كراس   92259
  555  2009جوان  11  أمين الحمولةالشروط الخاص بممارسة مهنة

92271  

حول مدى تأثير العمل يوم الراحة األسبوعية في 
قطاع التجارة والخدمات المتصلة بها وتفاوت  
ساعات فتح هذه المحالت التجارية على مستوى 

المنافسة بين مختلف مكونات النسيج التجاري وبيان 
  .التوجهات المعتمدة في القانون المقارن

  568  2009جوان  11
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   16:آجال اإلحتفاظ بالفواتري-
  22:آجال التقادم-
  40:آجال الدفع-
  57:أجال قصوى إجبارية-
   46:أجل دفع أقصى-
  48:أجل دفع مرجعي-
   318،325،326،327،328،329،330،331،332،333،334:أدوات القيس-
  411:أسعار األعالف -
  358،359:أسعار عند اإلنتاج -
   111:أصناف املقاهي-
  417:اإلتجار يف األعالف -
   513:اإلرشاد اإلجباري للسفن-
  160،161:اإلشهار التجاري -
   413:األعالف املركبة-
   161:اإلعالن اإلشهاري-
   180،181،182،183،184،197،198،199،201،202،203:اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت-
  143:البيع باخلسارة-
   440:األعالفالتجارة املوازية يف سوق -
  136،137،139: التجهيزات واملعدات اإلعالمية-
   66:التعليم والتدريب يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطّرقات-
   16:التقادم-
  54:التمديد يف آجال الدفع-
  541،544،545،546،547:اخلبري البحري -
  324،325،333،334: الرقابة امليترولوجية القانونية-
  568:لراحة األسبوعيةالعمل يوم ا-
   19:القاعدة العامة يف ضبط آجل التقادم-
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   209:املؤسسات السياحية-
  316،317،318:املترولوجيا -
   446:املدخالت الفالحية-
   512،513:املرشد البحري-
   162،168:املستندات اإلشهارية-
   20:املستهلك الدائن-
   21:املستهلك املدين-
  113،115،118:املقاهي من الصنف األول -
   134،135:املواد اإلعالمية-
  500:النقل الدويل للبضائع -
  55:اهلوامش اخللفية-
   501:الوكيل املأجور-
  552،553،554:أمني احلمولة -
  528،530،531:أمني السفينة -
   357،358:إنتاج احلبوب-
  405:إنتاج العلف -
  238:إندماج عمودي -
  300: إندماج مؤسسات التأمني-
   18:قوط الدعوىإنقطاع آجال س-
  400:أنواع األعالف- 
   88:بطاقة إستغالل-
  59:تاريخ إنطالق سريان األجل-
  554:تأمين املسؤولية املدنية  املهنية -
  362،363،364: جتميع وخزن احلبوب-
  45:حتديد األجل-
   296:حتديد تعريفات التأمينات-
  115،121:تسعرية إدارية -
  448:تعريف املبيدات -
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   116،117،122:إستثنائّيةتعريفات -
   422:توريد األعالف-
   408:توزيع األعالف-
  308:حصانة قانونية -
   181،187،197،198،200،205:حق اإلنتفاع-
   447:حواجز عند الدخول إىل السوق-
   239:حواجز عند الدخول-
   543،544:خبري التأمني-
  543،544:خبري عديل -
  229:خدمات متكاملة -
  514،515،516:ية واملوانئ ديوان البحرية التجار-
  67،68،69:رخص السياقة-
   487:رفع الزيوت املستعملة-
   486:رفع الفضالت-
  17:سقوط الدعوى مبرور الزمن-
    398:سوق األعالف-
  227:سوق اخلدمات املسداة  لشركات التنقيب عن احملروقات -
  521:شرطا جمحفا -
  285:شركة التأمني -
   299:شروط دنيا مرجعية-
  54:جمحفةشروط -
   505،537،548،559:شهادة الوقاية والسالمة-
   495:صلوحية احملل-
  285:عقد التأمني-
   90:عقد كراء-
   236:عمليات تركيز عاملية -
  67،68:كفاءة مهنية-
   269:حلوم بيضاء-
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   515،516:لزمة-
   84،86:مؤسسة كراء السيارات-
  297:مبدأ تأطري أسعار التأمينات اإلجبارية -
  367،372:جممع خاص -
  268:خمازن التربيد -
  262: مذابح-
  229:مراحل التنقيب -
   225:مراحل عملية التركيز-
  258:مريب الدواجن -
   485،489،490:مزود السفن-
  266:مساخل -
  14:مفهوم اإلستهالك-
  487:منافسة غري متكافئة -
   140:منافسة غري نزيهة-
  506:منطقة أنشطة إقتصادية ولوجستية -
   567:احملالت التجاريةمواقيت فتح وغلق -
   266،267:موزعون بالتفصيل-
  266،267:موزعون باجلملة -
  254:نقل الدواجن واحليوانات الصغرى احلية -
  254:نقل منتجات الدواجن واحليوانات الصغرى احلية-
  169:هيئة تعديلية ملراقبة أخالقيات املهنة-
   447:هيمنة-
   288:وسطاء التأمني-
   498،499،500،501،504،505،506،507:وكيل العبور-
   529،552: وكيل بأجر-
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الحمد هللا                                                          التونسيـــة الجمهورية
    المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .آجال التقادم املتصلة بالفواتري والوصوالت والشهائد :القطاع 

  

82232 

262009  

  
  إنّ مجلس المنافسة،

         12405

  6 2009   10 2008

82232 



 

     64 1991  29 1991

60

2005182005 
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   370 2006  3 2006 

 

   477 2006  15 2006

 



262009 

 



 
وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 

  :ما يلي
I. اإلطار العام لالستشارة:  
  

أحال السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية ضمن مكتوبه عدد 
إىل جملس املنافسة إستشارة تقدمت ا منظمة  2008نوفمرب  6بتاريخ  12405

يف إطار سعيها إلصدار دليل حول حقوق املستهلك الدفاع عن املستهلك 
مسك املستندات  وواجباته يتضمن ركنا خاصا يتعلّق بآجال التقادم القانونية عند

  .املتعلّقة بالفواتري والوصوالت والشهائد



اآلراء الجزء األول

11

س ــــمجل
المنـــافسة

املؤرخ  1991لسنة  64من القانون عدد ) جديد(وقد أتاح الفصل التاسع 
واملتعلّق باملنافسة واألسعار يف الفقرة اخلامسة منه هليئات  1991جويلية  29يف 

املسائل املتعلّقة املستهلكني القائمة بصفة قانونية إمكانية إستشارة الس يف 
مات املهنية كما ميكن للمنظّ": باملنافسة حيث نصت تلك الفقرة على ما يلي

والنقابية وهيئات املستهلكني القائمة بصفة قانونية وغرف الصناعة والتجارة 
استشارة الس عن طريق الوزير املكلّف بالتجارة يف املسائل اليت هلا عالقة 

  ."الراجعة إليها بالنظر باملنافسة يف القطاعات
وقد تضمنت اإلستشارة الراهنة كما نص عليه مكتوب منظمة الدفاع عن 

اجلوانب "إستفسارات حول  2008أكتوبر  27بتاريخ  590املستهلك عدد 
القانونية واملرجعية املتصلة بآجال تقادم الفواتري والوصوالت والشهائد يف عديد 

ا املستهلك يوميا على غرار فواتري الكهرباء واملاء من القطاعات اليت يتعامل معه
واهلاتف واملستندات املتعلّقة باملعامالت يف القطاعات البنكية واجلبائية وغريها من 

كما أكّد مكتوب السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية ." ااالت األخرى
وى إعالم املستهلك من جهته أنّ إيضاح تلك اجلوانب من شأنه أن يعزز مست

.ودرايته حبقوقه وبالتايل تفعيل دور املنافسة يف السوق

II. التحليل القانوني:  
  

قبل اخلوض يف موضوع اإلستشارة الراهنة وحتديد إطارها ومداها، يتعين 
الوقوف أوال على مفهوم املستهلك وتبين عالقة مسألة محاية املستهلك باملنافسة 

  .عموما
جتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنّ مصطلح اإلستهالك ال يقتصر علـى  
األشياء اليت تنقضي مبجرد إستعماهلا كاملواد الغذائية وإنما يشمل أيضا األشـياء  
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املستدمية كاملسكن والسيارة وتبعا لذلك ال تتعلّق عملية اإلستهالك بـاملنقوالت  
جاوز تلك األشـياء مجيعـا إىل إسـداء    فقط وإنما تشمل أيضا العقارات، بل تت

اخلدمات اليت ميكن أن تكون مادية كاإلصالح والتنظيف أو ماليـة كالتـأمني   
. والقرض أو معنوية كاملعاجلة النفسية واإلرشادات القانونية واخلدمات الترفيهيـة 

لذلك فإنّ عملية اإلستهالك هي كلّ تصرف قانوين يرمي للحصول على شـيء  
.أو على خدمة معينة يف سبيل تلبية حاجة شخصيةمعين 

ورغم إتساع جمال اإلستهالك كما سبق بيانه فإنّ أغلب التشريعات ومن 
بينها القانون التونسي، قد تبنت تعريفا ضيقا للمستهلك فيمـا يتعلّـق بإقصـاء    

ـــط  ــتهالك الوسي ــب اإلس  intermédiaire) (la consommationجان
اإلستهالك النهائي، وبالتايل ميكن أن يعرف املسـتهلك بكونـه   واإلقتصار على 

الفرد الذي يقوم بتصرف قانوين قصد احلصول على شيء معين سواء كان عقارا 
  .أو منقوال أو على خدمة معينة يف سبيل تلبية حاجة شخصية

ميكن تعريف قانون اإلستهالك بأنه جمموعة من القواعد القانونية اليت كما 
طبق على العالقات بني احلرفيني واملستهلكني واليت هي يف أغلـب احلـاالت   تن

وخيتلـف  . جمعولة حلماية املستهلكني بوصفهم الطرف األضعف يف هذه العالقـة 
قانون املستهلك يف مستوى األهداف املنشودة عن قانون املنافسة الذي يتضـمن  

ادية املتدخلة يف السـوق،  جمموعة من القواعد اليت تطبق على املؤسسات اإلقتص
  . وهي قواعد دف لتنظيم املنافسة وردع املمارسات املخلّة ا

ولكن املالحظ يف هذا اإلطار هو أنّ اإلختالف يف األهداف املتبعة ال مينع 
من أن تلتقي محاية املستهلك مع قانون املنافسة على مستوى النتـائج، وذلـك   

تنافسية كلّما إزداد حرص املؤسسات الناشطة ا بإعتبار أنّ السوق كلّما كانت 
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على توفري العروض األفضل للمستهلك سواء من حيث اجلودة أو مـن حيـث   
  .األسعار

وبالرجوع إىل القانون التونسي ميكن القول أنه حرص على توفري محايـة  
متعددة األوجه للمستهلك وذلك سواء على املستوى اجلزائي الذي متّ يف إطـاره  

قرار عدد من اجلرائم والعقوبات املتعلّقة باألسـعار أو بـالغش والتـدليس أو    إ
باإلشهار، أو على املستوى املدين بتوفري مجلة من الضـمانات خـالل خمتلـف    

ا العقد الرابط بني املستهلك واملهين ويف هذا اإلطـار حتديـدا   . املراحل اليت مير
نون املدين حلماية األطراف املتعاقـدة بصـفة   تترتّل مسألة التقادم كآلية أقرها القا

عامة ولكنها غالبا ما تكون وسيلة ناجعة بالنسبة للمستهلك حلمايـة مصـاحله   
  .وتفادي مطالبته بسداد ديون إنقضى عليها زمن طويل

  :في التقادم عموما: أوال
دف اإلستشارة الراهنة إىل الوقوف على اآلجـال الـيت يتعـين علـى     

إلحتفاظ خالهلا مبختلف الفواتري والوصوالت والشهائد اليت يستعملها املستهلك ا
يف معامالته مع خمتلف املهنيني من جتّار وغريهم، وهو ما يستدعي البدء بالتأكيد 
على أنّ قيمة تلك الوثائق والفواتري إنما تتمثّل يف إمكانية االستدالل ـا لـدى   

به يف إطار العالقة بني املستهلك والطـرف  احلاجة إلثبات عمل قانوينّ متّ القيام 
وإنطالقا من هذا املعطى فـإنّ  . اآلخر، مع ما يترتب عن ذلك العمل من احلقوق

حاجة املستهلك لإلحتفاظ مبا تكون لديه من فواتري ووصوالت وشهائد ووثـائق  
ة للمطالبة باحلقوق املترتبة عن أخرى من نفس القبيل تبقى قائمة طاملا أنّ اإلمكاني

تلك العالقات التعاقدية متواصلة يف الزمن، فيكون املستهلك يف صورة احتفاظـه  
بالوثائق املثبتة ألداء ما عليه من دين أو ملا يتمتع به من حق قد وفّر لنفسه وسيلة 

. إثبات قانونية ميكنه أن حيتج ا كلّما دعت احلاجة إىل ذلك
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أنّ آجال االحتفاظ بالفواتري وغريها وعلى هذا األساس فإنه ميكن القول ب
من الوصوالت هو نفس األجل الذي يسقط فيه احلق يف القيام بالدعوى للمطالبة 

فطاملا بقيـت احلقـوق قائمـة كـان ال بـد      باحلقوق املضمنة بتلك الوثائق، 
  .للمستهلك من اإلحتفاظ باملؤيدات اليت تضمن له إثبات حقّه

ت والعقود ملسألة سقوط الدعوى مبرور الزمن وقد خصصت جملّة اإللتزاما
يف انقضـاء  "بابا كامال هو الباب السابع من املقالة السابعة اليت حتمـل عنـوان   

وقد متّ تلخيص مفعول سريان الزمن على احلق يف القيام بالـدعوى  ". اإللتزامات
 مرور الزمان الذي حدده"من نفس الّة الذي نص على أنّ  384ضمن الفصل 

  ".القانون يسقط املطالبة الناشئة عن العقد
  :ويعود إقرار هذه القاعدة إىل عدة عوامل

من جهة أوىل تسمح هذه القاعدة بترسيخ اإلستقرار الذي تؤول إليـه   -
الوضعيات القانونية واإلجتماعية مبرور الزمن وهو ما جيعل املشرع يغلّب عنصـر  

la sécurité)خ األمـن القـانوين   احلفاظ على السـلم اإلجتماعيـة وترسـي   

juridique)     ولو كان ذلك على حساب حقوق ثبت حتقّقهـا لفائـدة بعـض
  .األشخاص
من جهة أخرى، ضرورة تفادي التزايد يف عدد القضايا اليت تعـود إىل   -

فترة بعيدة واليت تكون وسائل اإلثبات املتعلّقة ا قد إمحت وتفادي التضخم يف 
األرشيف اليت يكون من الواجب اإلحتفاظ ا من طـرف اإلدارات  حجم وثائق 

  .اجلبائية أو املستهلك أو التاجر إىل ما ال اية
كما تسمح قاعدة التقادم املسقط بتسليط نوع من العقوبة على الدائن  -

الذي يتلكّأ يف املطالبة بديونه، فيكون سقوط احلق يف القيام بالدعوى يف شـأا  
.نهجزاء لتهاو
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وجوب جتنب الوضعيات اليت قد يؤول فيها تراكم الديون القدميـة إىل   -
  .كارثة مالية بالنسبة للمستهلك أو للمؤسسة

ويتجه التأكيد على أنّ إنقضاء آجال التقادم إنما يؤول إىل سقوط احلق يف 
ال ميس احلـق  القيام بالدعوى، أي إىل إنعدام إمكانية املطالبة باحلق املعين، إال أنه 

من جملة اإللتزامات والعقود الذي نص  78يف حد ذاته، وهو ما يعبر عنه الفصل 
ال يسوغ إسترداد ما وقع دفعه وفاء بدين سقط بطول املدة أو بأمر "على أنه 

مستحسن ليس بواجب إذا كان الدافع ممن ميلك التفويت جمانا أو لو دفع ظنا 
  ".ال بسقوط الدينمنه أنه يلزمه األداء أو جه

كما أنه من املهم أن يعلم املستهلك الذي استفاد من انقضاء أجل القيـام  
بالدعوى ضده أنه يبقى مطالبا باملثول أمام القضاء املختص أو بتكليف من ينوبه 
إلثارة تلك املسألة ضرورة أنّ القضاء ال يثري مسألة التقادم من تلقاء نفسـه مـا   

من جملّة اإللتزامات والعقود يف هـذا   385زائية، وينص الفصل عدى يف املادة اجل
حق مرور الزمان ال يقوم بنفسه يف سقوط املطالبة بل يقوم به "السياق على أنّ 

وليس للحاكم أن يستند إليه من عند نفسه حىت يقوم بـه  . من له مصلحة فيه
  ".اخلصم

الدعوى تبقـى   آجال سقوطومن جهة أخرى ال بد من اإلشارة إىل أنّ 
وذلك يف احلاالت املذكورة يف الفصول التالية من جملّة  دائما عرضة إىل اإلنقطاع

  :اإللتزامات والعقود
إذا قام الغرمي على املدين وطالبه بالوفاء مبا عليـه  : أوال : "396 الفصل -

على طريق احلكم وعلى غري طريقه مبا له تاريخ ثابت ولو كان الطلـب لـدى   
  نظر له يف النازلة أو كان باطال لنقص يف صورته القانونيةحاكم ال 

.إذا طلب الغرمي تقييد ديونه مع بقية ديون املفلس: ثانيا 
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إذا اختذ الغرمي عمال من األعمال القانونية حلجز أمـوال مدينـه أو   : ثالثا 
  ".الستيفاء حقّه منها أو استأذن من له النظر يف اتخاذ تلك الوسائل

ينقطع مرور الزمان بكلّ أمر يترتب عليه اعتراف املدين ": 397الفصل  -
حبق غرميه كتحرير احلساب بينهما أو دفع شيء من الدين على احلساب إذا ثبت 
الدفع برسم ذي تاريخ ثابت أو طلب املدين أجال للدفع أو إتيانـه بضـامن أو   

  ".هبتوثقة أخرى أو احتجاجه باملقاصة عند قيام الغرمي علي
ويف حاالت حدوث اإلنقطاع املشار إليه أعاله يف سريان آجال سـقوط  

مـن   398الفصل الدعوى فإنّ ذلك األجل يستأنف من الصفر وهو ما اقتضاه 
إذا وقع إنقطاع بوجه صـحيح يف  "جملة اإللتزامات والعقود الذي نص على أنه 

املدة مـن وقـت   املدة احملدودة فما مضى منها قبل اإلنقطاع يلغى وتستأنف 
  ".إنتهاء عمل القاطع

  :القاعدة العامة في ضبط أجل التقادم: ثانيا
من الضروري اإلشارة أوال إىل أنّ آجال التقادم تتسم بالتعدد واإلختالف 
ذلك أنّ عديد النصوص تضبط آجال تقادم خاصة بالنسبة لكلّ فرع من فـروع  
القانون، كما أنّ آجال التقادم تتعدد داخل الفرع القانوين الواحد لكي تتماشـى  

وهو ما جيعل مهمة اإلملـام  ، مع كلّ نوع من اإللتزامات واملعامالت على حدة
مبختلف آجال التقادم أمرا دقيقا للغاية خاصة يف ظلّ تعدد النصـوص الـيت   

وبناء على ذلك فإنه سيتم التركيز يف هذا اإلطار على أهـم القواعـد   . تضبطها
املتعامل ا يف جمال سقوط حق القيام بالدعوى مبرور الزمن، علما وأنه يوجـد  

اليت تنطبق يف صورة غياب نصوص خصوصية  القاعدة العامةضع نص مرجعي ي
، إىل جانب من جملّة اإللتزامات والعقود 402الفصل متعلّقة مبيادين معينة، وهو 

.عدد آخر من النصوص املتناثرة واخلصوصية سوف يتم التعرض لبعضها الحقا
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ري الذمة ال كلّ دعوى ناشئة عن تعم"املذكور أنّ  402وقد جاء بالفصل 

تسمع بعد مضي مخس عشرة سنة عدا ما استثين بعد وما قـرره القـانون يف   
، وبذلك يكون األجل الذي يتعين فيـه اإلحتفـاظ بـالفواتري    "صور خمصوصة

يف كلّ احلاالت اليت ال ينطبق فيها أجـل خصوصـي    سنة 15والوصوالت هو 
تعدد تلـك النصـوص    ضبطه نص قانوين آخر، ولكن املالحظ يف هذا اال هو

  .اخلصوصية مما حيد من جمال تطبيق هذه القاعدة العامة
ويقتضي التعرض إىل خمتلف القواعد اخلصوصية املتعلّقة بالتقادم وسـقوط  
احلق يف القيام بالدعوى التوقّف يف مرحلة أوىل عند احلاالت اليت يكـون فيهـا   

ذلك نظـرا للخصوصـية الـيت    املستهلك يف عالقة دائن أو مدين مع الدولة، و
.تكتسيها تلك الوضعيات

  
آجال التقادم المتعلّقة بالمعامالت التي تكـون فيهـا   : ثالثا 

  :طرفاأو الذات العمومية الدولة 
يتعين التمييز يف هذا اإلطار بني احلاالت اليت يكون فيها الشخص دائنا أو 

.أو مع الذات العمومية مدينا يف عالقته مع الدولة
  :حالة املستهلك الدائن 

احلاالت اليت تكون فيهـا  من جملّة احملاسبة العمومية إىل  46تعرض الفصل 
لطرف ما وقام بضبط آجال سقوط الديون املتخلّدة بذمتها حيـث   الدولة مدينة

تسقط بالتقادم وترجع ائيا لفائـدة الدولـة أو املؤسسـات    "نص على أن 
مية احمللية مجيع الديون اليت مل يقع تسـديدها يف  العمومية أو اجلماعات العمو

غضون األربع سنوات املوالية للسنة املالية العائدة إليها تلك الديون إن كـان  



اآلراء الجزء األول

18

س ــــمجل
المنـــافسة

أصحاب احلق يقطنون بتونس ويف غضون مخس سنوات إن كـانوا يقطنـون   
باخلارج وذلك باستثناء الدين العمومي واجلرايات الـيت مينحهـا الصـندوق    

  ".لتقاعد وغريها من الديون اليت هلا آجال خاصةالقومي ل
وبناء على ما ورد ذا الفصل فإنّ املتعامل مع الدولة واهلياكل العموميـة  
األخرى اليت متّ التنصيص عليها يكون مطالبا أوال باإلحتفاظ بالوثائق املثبتة للدين 

الـيت يتيحهـا لـه    مبا يف ذلك الفواتري والشهائد والوصوالت وغريها طيلة املدة 
القانون قبل سقوط تلك الديون، وثانيا يتعين على ذلـك الشـخص أن يقـوم    
باملطالبة مبا له على الدولة من ديون قبل إنقضاء تلك الفترة أو القيام بأي إجـراء  

من نفس  47من شأنه أن يقطع سريان أجل التقادم املذكور وفقا ملا ورد بالفصل 
  .الّة

  :دينحالة املستهلك امل  -  أ
خيضع سقوط الـديون  "من جملّة احملاسبة العمومية أن  36اقتضى الفصل 

وتسقط تلك احلقـوق  . العمومية بالتقادم للنصوص اخلاصة مبختلف أصنافها
، "طبق أحكام القانون العام بالنسبة للموارد اليت مل تتخذ بشأا أحكام خاصة

صل بوصفه بالقانون العام واملنطبق ويتمثّل النص املرجعي الذي أشار إليه هذا الف
من جملّة اإللتزامات والعقود الذي  409يف حالة غياب نصوص خاصة يف الفصل 

  :ينص على ما يلي
سقوط الطلب مبضي اخلمس سنني املذكورة يسري إىل مغارم الدولـة  "

، أي أنه ويف حالة عدم وجود نص خاص يقع تطبيـق  "ومغارم اإلدارات البلدية
مس سنوات على الديون العمومية اليت يكون املستهلك مطالبا بتسديدها اخلأجل 

لفائدة الدولة واجلماعات العمومية احمللية، وهو ما أقره فقه القضاء على غرار مـا  
:والّذي جاء فيه 1998مارس  30ورد بقرار حمكمة التعقيب الصادر بتاريخ 
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من جملّة احملاسبة العمومية يتبين أنّ  36وحيث أنه مبراجعة أحكام الفصل "
سقوط الديون العمومية بالتقادم خيضع للنصوص اخلاصة مبختلف أصنافها وأنـه  
بالنسبة للمواد اليت مل تتخذ يف شأا أحكام خاصة فإنها تسقط طبـق أحكـام   

.القانون العام
ة تتعلّق بتقادم مسقط للحقه يف غياب أحكام خاصلنسبة إىل با وحيث أن

استخالص األداء على رقم املعامالت موضوع بطاقة اإللزام املعترض عليها يتعين 
إعتماد أحكام القانون املنطبقة يف مضمار التقادم املتعلّق بالديون العمومية 

من جملّة اإللتزامات والعقود الذي يضبط مدته  409واملنصوص عليها بالفصل 
."خبمس سنوات

اإلحتفاظ بكلّ ب على املستهلك املدين إلدارة عمومية وبناء على ذلك جي
الفواتري والوصوالت والشهائد وغريها من الوثائق اليت ميكنه أن حيتج ا 
إلثبات خالصه لذلك الدين أو عدم وجوده وذلك ملدة مخس سنوات يف كلّ 

قانوين خاص احلاالت اليت مل يضبطها نص.
  

  :تحديدها بنصوص خاصة آجال التقادم التي تم:  رابعا
نظرا لتعدد النصوص اليت حددت آجاال خصوصية للتقادم املسقط ولتباين 
ااالت اليت وردت فيها تلك النصوص فإنّ عملية تصنيفها سوف تكون علـى  
أساس مدة سريان األجل حبيث تتفاوت هذه الفترة بني سنة واحـدة وسـنتني   

ات وعشر سنوات مع وجود عدد من وثالث سنوات وأربع سنوات ومخس سنو
احلاالت اليت يتعين فيها اإلحتفاظ جبميع املستندات والوثائق مدى احليـاة نظـرا   

.لعدم خضوعها ألجل تقادم
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I.د ب أجل التقادميوما 365( 1واحدة سنةاحملد(:
  :يسري هذا األجل يف احلاالت التالية

 سلّموه من البضائعمن مثن ما  الباعة وأرباب املصانعيف ما يطلبه ،
واملالحظ يف هـذا   .من جملّة اإللتزامات والعقود 403الفصل  وذلك إستنادا إىل

مل يوضـح   أنـه  مل حيدد الشخص الذي اقتىن البضاعة أي هذا الفصل الصدد أنّ
من  2272عكس ما جاء بالفصل ) نباعة أو مستهلكو( أطراف العملية التجارية

على   3ويف ظل هذا الغموض استقر فقه القضاء التونسي. 2الّة املدنية الفرنسية
بني الباعـة يف  ات القائمة يسري على العمليال ) يوما 365(اعتبار أنّ أجل السنة 

 الباعة واألشخاص العـاديني ات اليت تقوم بني يف ما خيص العملي وإنما ما بينهم
(commerçants et particuliers non commerçants) تبقـى  حـني  يف 

مـن   402ألجل املنصوص عليه بالفصـل  العالقة بني الباعة فيما بينهم خاضعة ل
  .سنة 15ع واملتمثّل يف .إ.م

العالقة اليت والبد من اإلشارة أيضا إىل أنّ الفصل املذكور مل يتعرض إىل 
وكل ما يترتب عن ذلـك مثـل خـدمات     تربط املستهلك مبسدي اخلدمات

إالّ أنه وطاملا أنّ نشاط ... حملروقات والتزود مبياه الشرباالتصاالت والكهرباء وا
مسدي اخلدمات له صبغة جتارية أي أنّ العالقة بني مسـدي اخلدمـة وطالبـها    
تكتسي طابعا جتاريا فيمكن القول أنّ ما ملسدي اخلدمة من مسـتحقات لـدى   

األشخاص الطبيعيمه من خدمات تعترب ني واألشخاص املعنويديونا ني كثمن ما قد
وبالتايل فإنّ أجل التقادم الذي يطبق يف هذه احلالة يكون ذلـك املتعلّـق   . جتارية

  . ع.إ.من م 403بالدين التجاري املنصوص عليه بالفصل 
                                                            

یوما كاملة والسنة إذا قّدر األجل باألسابیع أو األشھر أو السنین اعتبر األسبوع سبعة أیام كاملة والشھر ثالثین : "141ینّص الفصل  1
"ثالثمائة وخمسة وستین یوما كاملة

2 "L'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands se 
prescrit par deux ans" 

.1964فیفري  12المؤرخ في  56579قرار محكمة اإلستئناف عدد  3
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فإنّ املستهلك يكون مطالبا باإلحتفاظ جبميع الفواتري الـيت تثبـت   لذا 
اليت حتصل عليها من مسدي اخلدمات ملـدة   خالص ما عليه مقابل اخلدمات

.سنة كاملة
 الفالّحةيف ما يطلبه أي الـيت مل  ( ةوأصحاب املواد األولي

من مثن ما سلّموه مـن البضـائع إن   ) تصنع كالصوف واخلشب وحنومها
 403الفصـل  (إستعملت خلاصة مرتل املدين واحلساب من يوم تسلّمها 

.)ع.إ.من مثانيا 
 املعلّمون واملدرسون وأصـحاب مـدارس   يف ما يستحقّه

سواء كانت خاصة أو عامة من تالمذم أجرا املعروفة بالبانسيون  اإلقامة
.)ع.إ.من مثالثا  403الفصل ( عن التعليم ومثنا ملا دفعوه هلم من اللوازم

 ميفوما صرفوه وغري ذلك ممـا   ما يطلبه اخلدمة من أجر
إجارة العمل وكذلك ما يطلبه املخدوم من اخلدمي من ونه مبقتضى يستحقّ

.)ع.إ.من مرابعا  403الفصل ( املبالغ املسبقة بذلك العنوان
 يف ما يطلبهم   اع وأرباب احلرفالعملة والصنعن أجـر

 قه وعما دفعوه من البضائع واملصاريف مبناسبة خدمتهم وكذلك ما سـب
مـن  خامسـا   403الفصـل  ( املستخدم لصناعه وأجرائه بذلك العنوان

.)ع.إ.م
 عـن السـكىن    أصحاب اللوكندات واملطابخيف ما يطلبه

مـن  سادسـا   403الفصـل  ( واملؤونة وما صرفوه على من نزل مبحلهم
.)ع.إ.م

    يف كراء األثاث واملنقوالت املستحق ملـن كانـت حرفتـه
.)ع.إ.من مسابعا  403الفصل ( اكراؤها
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 ة لعـالج   حملالت عامة أو يف املبالغ املستحقةخاصة معـد
البدنية والعقلية أو حلفظ املرضى أجرة معاجلتهم ومثنا  األمراض والعاهات

 لألدوية وغريها مما أمدوا به املرضى وكذلك ما صـرفوه يف مصـلحتهم  
.)ع.إ.من مثامنا  403الفصل (

 األطباء واجلراحون وأطباء التوليد وأطبـاء  يف ما يستحقّه
أجرة معاجلتهم وأمثانا ملا أمدوا به املريض وما سـبقوه   ياطرةاألسنان والب
.)ع.إ.من مأوال  404الفصل ( من املصاريف
ونالصي يف ما يستحقهعن مثن األدويـة مـن تـاريخ     دلي
.)ع.إ.من مثانيا  404الفصل ( تسليمها
 أجرا ومصروفا من تـاريخ تسـليم    العدوليف ما يستحقه
إىل  تتجه اإلشارةيف هذا الصدد و. )ع.إ.م منثالثا  404الفصل ( الرسوم

عدول إقتصر فقط على ذكر العدول دون اإلشارة إىل  املذكورأنّ الفصل 
ة االحتفاظ بالوثائق املثبتـة خلـالص   ، مما يطرح التساؤل حول مدالتنفيذ

أجرهم اعتبارا وأنّ فقه القضاء التونسي مل يتسن لـه اخلـوض يف هـذه    
يشمل أيضا  404كن القول أنّ التقادم املذكور بالفصل غري أنه مي. املسألة

ع  صدرت قبل ظهـور مهنـة عـدل    .إ.ميدان عدول التنفيذ طاملا أنّ م
علما وأنّ التحليل املذكور جيد كذلك سنده يف أحكام الفصـل   .تنفيذال

إذا كانـت عبـارة   "من جملة االلتزامات والعقود اليت اقتضت أنـه   533
".ى إطالقهاالقانون مطلقة جرت عل

 أجرا ومصروفا مـن تـاريخ    وكالء اخلصاميف ما يستحقّه
احلكم االنتهائي أو االتفاق الذي انتهت به النازلة أو من تاريخ عزهلم عن 

.)ع.إ.من مرابعا  404الفصل ( الوكالة



اآلراء الجزء األول

23

س ــــمجل
المنـــافسة

 مـن   وغريهم من املديرين مقدمو التركاتما يستحقه يف
.)ع.إ.من مخامسا  404الفصل ( تاريخ انفصاهلم عن مباشرة ما ذكر

 ـاحون  املهندسون والعرفـاء ما يستحقه يفأجـرا   واملس
ومصروفا من يوم تسليم ما كلّفوا بتحريره أو من يوم إمتـام أعمـاهلم أو   

.)ع.إ.من مسادسا  404الفصل ( دفعهم للمصاريف
 طوا  السماسرةما يستحقه يفمن األجر من يوم إمتام ما توس

.)ع.إ.م منسابعا  404الفصل ( فيه
 بالفصـل  يف ما يتعلّق باملبالغ املدفوعة لألشخاص املذكورين

ليتمموا األعمال اليت  تسبقةإن كان دفعها هلم على وجه  .ع.إ.من م 404
.)ع.إ.من مثامنا  404الفصل ( كلفوا ا
 معلوم اجلوالن علـى  املستندات والوصوالت املتعلقة بدفع

السـيارات السـياحية ذات    العربات السيارة واألداء السنوي علـى 
احملركات املزودة بالزيت الثقيل واملعلوم اإلضايف السنوي على العربات 

من جملة  23وذلك وفقا ألحكام الفصل . املستعملة لغاز البترول السائل
.احلقوق واإلجراءات اجلبائية

الـدعوى الراميـة إىل   املسـتندات املتعلقـة ب  و الوصوالت
ج عن إىل طلب ترجيعها أو إىل غرم الضرر الناتاستخالص أجرة النقل أو 

. النقـل البحـري  يف إطار عقد  عدم وفاء املؤجر أو املستأجر بالتزاماته
).        من جملة التجارة البحرية 235الفصل (

فقه القضاء التونسي على اعتبـار   4ويف جانب آخر، استقر
مـن   403الفصل مدة اإلحتفاظ بالوثائق واألوراق املستنتجة من مضمون 

                                                            
.1959فیفري  12المؤرخ في  994القرار التعقیبي عدد  4
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ة مثل الساعات اإلضـافي ما يتصل باألجور ع تسري أيضا على كل .إ.م
  .لتكميلي والعطل خالصة األجرواألجر ا
 جتدر اإلشارة إىل أنّ حمكمة االستئناف بتونس أكّـدت  كما

مـن   404على تطبيق نفس املدة اليت نص عليها الفصل   5يف أحد قرارا
مـن أجـر ومصـاريف مقابـل     ستحقّات احملامني مبع يف ما يتعلّق .إ.م

  .خدمام
 الدعاوى مهما "من جملة الشغل أنّ  147كما اقتضى الفصل

رين والعمال واملنظّمـات املشـرفة علـى املنـافع     كان نوعها بني املؤج
ا مبرور عام من  عالقات الشغلة املترتبة عن االجتماعي يسقط حق القيام

على املعين باألمر االحتفاظ جبميع الوثـائق   هويف حكم ذلك فإن". الزمن
  .واملستندات ذات العالقة ملدة سنة

 مادة أمني البحريويف ما خيصفإنّ املعين باألمر مطالب الت ،
باالحتفاظ جبميع الوثائق واملستندات املتعلّقة بعقود التأمني ملدة عام كامل 

البحرية الذي ينص  من جملّة التجارة 364وذلك تطبيقا ملقتضيات الفصل 
كل دعوى تتعلّق بعقد التأمني تسقط مبرور عـام واحـد   : "على ما يلي

  ...".بالرغم من الشروط املخالفة اليت تعترب الغية
II.د بسنتنيأجل التقادم احملد:

  :يسري هذا األجل يف احلاالت التالية
مـا عـدى    بالتأميناتلوثائق واملستندات املتعلّقة بالنسبة ل
من جملة التـأمني   14، وذلك استنادا إىل ما جاء بالفصل البحريالتأمني 

                                                            
. 1963جویلیة  11المؤرخ في  56108القرار اإلستئنافي عدد  5
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تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمني بعد مضـي  "الذي اقتضى ما يلي 
..."عامني من تاريخ احلدث الذي تولّدت عنه

 ات من مسـتحقّ الوثائق واملستندات املتعلّقة مبا لألشخاص
من جملة الديوانـة   222صل وذلك تطبيقا ألحكام الفلدى إدارة اجلمارك 
ال يقبل من أي شخص أن يقدم ضد إدارة اجلمـارك  "الذي نص على أنه 

علـى   بعد مرور عامنيدعاوى يف ترجيع معاليم وبضائع ومدافيع أكرية 
مـع اإلشـارة إىل   ". دفع املعاليم وتأمني البضائع أو حلول آجال األكرية

.من نفس الة 225الفصل اإلستثناءات الواردة بضرورة مراعاة 
  بعقـود النقـل البحـري    الوصوالت والوثائق املتعلقـة

مـن جملـة التجـارة     234، إذ ينص الفصل للمسافرين والبضائع واجلر
:تسقط: "البحرية على ما يلي

مبضي عامني من يوم نزول املسافرين أو من اليوم الواجـب  -
ة منها الـيت  وخاصفيه نزوهلم مجيع الدعاوى املتعلقة بعقد نقل املسافرين 

ـ  ة ترمي إىل غرم الضرر الناتج عن وفاة مسافر أو عن مجيع األضرار البدني
ب أو األضرار اليت تصيب أمتعة املسافرينأو عن التلف أو التعي.  

مبضي عامني من تسليم البضائع أو إن مل تسـلم يف اليـوم   -
ثيقـة  الواجب تسليمها فيه مجيع الدعاوى املتعلقة مبشـارطة إجيـار أو و  

.شحن
مبضي عامني من يوم انتهاء اجلر مجيع الدعاوى املتعلقة بعقد -

..."  اجلر
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III.د بثالث سنواتأجل التقادم احملد:
 335إذ ينص الفصـل   بالنسبة للكمبياالت،يسري هذا األجل 

مجيع الدعاوى الناشئة عـن الكمبيالـة   "من الة التجارية على أنّ 
مـع ضـرورة   ..." مبضي ثالث أعوامواملوجهة على قابلها تسقط 

ع الذي نص علـى  .إ.من م 411األخذ بعني اإلعتبار ملا جاء بالفصل 
ة على الكمبيـاالت والسـندات املعروفـة    يناملبالقيام بالدعاوى "أن 

بالشيك بعد مضي مخسة أعوام من تاريخ حلول العقد أو من آخر يوم 
أداء ما ا عند اإلطّالع من األجل اعول لتقدمي الكمبياالت الواجب 

وهو ما يعين مبدئيا وجوب التمييز بـني الـدعوى املتعلقـة     ".عليها
 5(والدعوى املدنيـة املتولّـدة عنـها    ) سنوات 3(بالكمبيالة نفسها 

).سنوات
IV.د بأربع سنواتأجل التقادم احملد:

  :خصوصيسري هذا األجل يف 
 التعويضـي علـى   املعلوم الوحيد الوصوالت املتعلقة بدفع

).لة احلقوق واالجراءات اجلبائيةمن جم 24الفصل ( النقل بالطرقات
 االوثائق واملستندات املتعلقة حوذلـك   باألداءات املصر

من جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية الذي  19استنادا إىل ما جاء بالفصل 
 مـن  26و 24و 23و 21مع مراعاة أحكام الفصول "ينص على ما يلي 

هذه الة يقع بالنسبة إىل األداء املصرح به تدارك اإلغفاالت واألخطـاء  
واإلخفاءات اليت وقعت معاينتها يف أساس األداء أو يف تطبيق نسـبه أو يف  

:احتسابه
  ...املوالية للسنة اليت متّ خالهلا حتقيق الربح موفّى السنة الرابعةإىل -
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من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح بالنسبة  أربع سنواتيف أجل -
..."إىل معاليم التسجيل

V.د خبمس سنواتأجل التقادم احملد:  
 ع، تنطبق هذه .إ.من م 411و 409و 408استنادا للفصول

  :املدة على املستندات والوثائق املتصلة بااالت التالية
والبد من اإلشارة إىل أنّ نفس املدة تسري علـى  : )loyer( الكراء -

مجيع االلتزامات املتصلة بالكراء مثل مستندات دفع معلوم الكراء والضـريبة  
...(taxe locative)اإلجيارية 
.(fermage) كراء األراضي املعدة للفالحة -
.(les pensions) املعاشات -
- ن اإلنزالمعي (loyers et arrérages d'enzel)

حيث جاءت عبـارة الفصـل    :(redevances) األداءات الراتبة -
ع يف صيغة عامة ومطلقة وبالتايل تنطبق مدة اخلمس سـنوات  .إ.من م 408

.على مجيع أنواع األداءات الراتبة سواء ذات الدفع السنوي أو الشهري
نفس املالحظة السـابقة الـيت تتعلّـق     :(les intérêts) الفوائض -

 408باألداءات الراتبة تنطبق أيضا على الفوائض حيث جاءت العبارة بالفصل 
وبالتايل مل مييز الفصل مثال بني " الفوائض وحنوها"ع على النحو التايل .إ.من م

أو تلك املتعلّقـة   (sommes prêtées)الفوائد املطبقة على املبالغ املقروضة 
مـس سـنوات   اخلوهو ما جيعل مدة  (Sommes dues).الغ املستحقّة باملب

وذلك عمال بقاعـدة تأويـل النصـوص     .تنطبق على مجيع أنواع الفوائض
إذا كانت عبـارة  "ع واليت اقتضت أنه .إ.من م 533القانونية الواردة بالفصل 

"القانون مطلقة جرت على إطالقها
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).ع املذكور أعاله.إ.من م 411الفصل ( الشيكالكمبيالة و -
مبغارم الدولة ومغارم اإلدارات البلدية  الوثائق واملستندات املتعلقة -

)ع.إ.من م 409الفصل (
 باستخالص األداءات املباشـرة الوثائق واملستندات املتعلقة 

، حيث تنص الفقرة الثالثـة مـن   واستخالص األداء على القيمة املضافة
من جملّة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني والضريبة على  72الفصل 

يسقط حق املطالبة باستخالص الضرائب األصلية وما "الشركات على أنه 
كما اقتضت الفقرة الثانية من الفصـل  ..." مخس سنواتتبعها بعد مضي 

مة تطبق يف مادة األداء على القي"من جملة األداء على القيمة املضافة أنه  21
من جملّة الضريبة على دخـل   72املضافة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 

األشخاص الطبيعيني والضريبة على الشركات املتعلّقة باستخالص أصـل  
."األداء واخلطايا وما يتبعها

ّبدفع املعاليم الراجعـة إىل إدارة  قة الوثائق واملستندات املتعل
الديوانة املتعلق بسقوط احلق على  من جملّة 224، إذ ينص الفصل اجلمارك

ال يقبل من إدارة اجلمارك أن تقدم أي مطلب يف دفـع  "اإلدارة على أنه 
املعاليم بعد مرور مخسة أعوام على األجل الذي كان من شأا أن تـدفع  

". فيه

VI.د بعشر سنواتأجل التقادم احملد:
:احلاالت التاليةيف هذا األجل  يعتمد
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 الدفاترمـن   8وذلك طبقا ملا جاء بالفصل  ةوالوثائق احملاسبي
الّة التجارية بالنسبة لألشخاص الطبيعيني واملعنويني امللـزمني مبسـك   

.حسابية
ة وذلك مجيع الوثائق املثبتة للعدة بالدفاتر احملاسبيات املقيملي

  .طبقا ملا جاء بنفس الفصل املذكور أعاله
 ـا  الوثائق واملستندات املتعلقة حباألداءات غري املصـر 

من جملة احلقـوق واإلجـراءات    20وذلك استنادا إىل مقتضيات الفصل 
 19يرفع األجل املنصوص عليه بالفصـل  "اجلبائية الذي ينص على ما يلي 

بالنسبة إىل األداءات غري املصـرح ـا    عشر سنواتمن هذه الة إىل 
ألجل ابتداء من تاريخ العقد أو اإلحالة أو الكتب أو احلكم وحيتسب هذا ا

".بالنسبة ملعاليم التسجيل
 تطبيقـا  . معاليم الطابع اجلبـائي الوصوالت املتعلقة بدفع
.من جملة احلقوق واالجراءات اجلبائية 21للفصل 
 

VII.ة االحتفاظمدى احلياة حاالت تواصل مد:
:التقادم ومن بينهاوهي احلاالت اليت ال يسري فيها أجل 

الشهائد العلمية.
لة  العقارات عدى الوثائق واملستندات املثبتة للملكيةاملسـج 

).مامل يتم التفويت يف املمتلكات(
الوثائق املتعلّقة بالتالقيح.
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  دفع مستحقات الصـناديق املستندات واملؤيدات اليت ختص
اإلجتماعية بالنسبة ألصحاب املهن احلرة وذلك لالستظهار ا عند بلوغ 

. سن التقاعد أو لتصحيح األخطاء احملتملة عند إحتساب اجلرايات
ويبين اجلدول التايل بطريقة مبسطة خمتلف اآلجال القانونية للتقادم مثلمـا  

  :لتعرض هلا أعالهمتّ ا

أجل 
االحتفاظ 
  بالوثائق

  المرجع القانوني  المجال الذي تتعّلق بھ الوثائق

أجل التقادم 
المحّدد 

  بسنة واحدة

دفع معلوم الجوالن على العربات السیارة واألداء السنوي  -
على السیارات السیاحیة ذات المحركات المزودة بالزیت 

على العربات المستعملة الثقیل والمعلوم اإلضافي السنوي 
  .لغاز البترول السائل

من  23الفصل 
مجلة الحقوق 
واإلجراءات 

  الجبائیة

استخالص أجرة النقل أو إلى طلب ترجیعھا أو إلى غرم  -
الضرر الناتج عن عدم وفاء المؤجر أو المستأجر بالتزاماتھ 

  .في إطار عقد النقل البحري

من  235الفصل 
مجلة التجارة 

  .البحریة
  

كل ما یّتصل باألجور مثل الساعات اإلضافّیة واألجر  -
  .التكمیلي والعطل خالصة األجر

القرار التعقیبي 
المؤرخ  994عدد 
فیفري  12في 

1959  

  .مستحّقات المحامین من أجر ومصاریف مقابل خدماتھم  -

القرار اإلستئنافي 
 56108عدد 

 11المؤرخ في 
  1963جویلیة 

  الّتأمین البحري عقود -
  

من  364الفصل 
مجّلة التجارة 

  البحریة
ما یطلبھ الباعة وأرباب المصانع من ثمن ما سّلموه من  -

  البضائع
الفواتیر التي تثبت خالص ما علیھ مقابل الخدمات التي  -

  تحّصل علیھا من مسدي الخدمات
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  .ما یطلبھ الفّالحة وأصحاب المواد األولّیة -
المعّلمون والمدرسون وأصحاب مدارس ما یستحّقھ  -

  .اإلقامة
  .ما یطلبھ الخدمة من أجرتھم وما صرفوه -

  .ما یطلبھ العملة والصّناع وأرباب الحرف عن أجرتھم -
ما یطلبھ أصحاب اللوكندات والمطابخ عن السكنى  -

  .والمؤونة وما صرفوه على من نزل بمحلھم
كانت حرفتھ كراء األثاث والمنقوالت المستحق لمن  -

  .اكراؤھا
المبالغ المستحقة لمحالت عامة أو خاصة معّدة لعالج  -

  .األمراض والعاھات
ما یستحّقھ األطباء والجراحون وأطباء التولید وأطباء  -

األسنان والبیاطرة أجرة معالجتھم وأثمانا لما أمدوا بھ 
  .المریض

  .اما یستحقھ الصیدلّیون عن ثمن األدویة من تاریخ تسلیمھ -
أجرا ومصروفا من  وعدول التنفیذ ما یستحقھ العدول -

  .تاریخ تسلیم الرسوم
ما یستحّقھ وكالء الخصام أجرا ومصروفا من تاریخ الحكم  -

االنتھائي أو االتفاق الذي انتھت بھ النازلة أو من تاریخ 
  .عزلھم عن الوكالة

ما یستحقھ مقدمو التركات وغیرھم من المدیرین من تاریخ  -
  .صالھم عن مباشرة ما ذكرانف

ما یستحقھ المھندسون والعرفاء والمّساحون أجرا  -
ومصروفا من یوم تسلیم ما كّلفوا بتحریره أو من یوم إتمام 

  .أعمالھم أو دفعھم للمصاریف
ما یستحقھ السماسرة من األجر من یوم إتمام ما توّسطوا  -

  .فیھ
ذكورین في ما یتعّلق بالمبالغ المدفوعة لألشخاص الم -

إن كان دفعھا لھم على وجھ تسبقة . ع.إ.من م 404بالفصل 
  .لیتّمموا األعمال التي كلفوا بھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 403الفصالن 

  ع.إ.من م 404و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
أجل التقادم 

المحّدد 
  بسنتین

من  14الفصل   .التأمینات ما عدى التأمین البحري -
  مجلة الّتأمین

من  222الفصل   مستحّقات لدى إدارة الجماركما لألشخاص من  -
  مجلة الدیوانة

  
  

  .عقود النقل البحري للمسافرین والبضائع والجر -
  

من  234الفصل 
مجلة التجارة 

  البحریة

أجل التقادم 
المحّدد 

  
  لكمبیاالتا -

  
من  335الفصل 
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بثالث 
  سنوات

  .المجلة الّتجاریة

  
أجل التقادم 

المحّدد 
بأربع 
  سنوات

  دفع المعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات -

  
من  24الفصل 

مجلة الحقوق 
ات واالجراء
  .ةالجبائی

  
  
  
  
  
  
  

أجل التقادم 
المحّدد 
بخمس 
  سنوات

استخالص األداءات المباشرة واستخالص األداء على  -
  القیمة المضافة

الفقرة الثالثة من 
من  72الفصل 

مجّلة الضریبة 
على دخل 
األشخاص 
الطبیعیین 

والضریبة على 
الفقرة والشركات 

 21من الفصل  2
من مجلة األداء 

على القیمة 
  المضافة

  .األداءات المصّرح بھا -

 من 19 الفصل
 الحقوق مجلة

 واإلجراءات
  الجبائیة

من  224الفصل   .الجماركدفع المعالیم الراجعة إلى إدارة  -
  .مجّلة الدیوانة

  
  

  .)loyer(الكراء   -
  ).fermage(كراء األراضي المعّدة للفالحة  -

  ).les pensions(المعاشات  -
  )loyers et arrérages d'enzel(معین اإلنزال  -

  )redevances(األداءات الراتبة  -
  )les intérêts(الفوائض  -

  .الكمبیالة والشیك -
  .مغارم الدولة ومغارم اإلدارات البلدیة -

  
  

  
  

 408لفصول ا
من  411و 409و

  .ع.إ.م
  
  
  
  
  
  

  
  

من  8الفصل   .الدفاتر والوثائق المحاسبّیة -
المجّلة التجاریة    للعملّیات المقیدة بالدفاتر المحاسبّیةجمیع الوثائق المثبتة  -
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أجل التقادم 
المحّدد 
بعشر 
  سنوات

بالنسبة لألشخاص 
الطبیعیین 
والمعنویین 

الملزمین بمسك 
  حسابیة

  .بھا األداءات غیر المصّرح -

من  20الفصل 
مجلة الحقوق 
واإلجراءات 

  .الجبائیة

  .دفع معالیم الطابع الجبائي -

من  21لفصل ا
مجلة الحقوق 
واالجراءات 

  الجبائیة

  
  

حاالت 
تواصل مّدة 
االحتفاظ 
  مدى الحیاة

  .الشھائد العلمیة -
عدى العقارات  الوثائق والمستندات المثبتة للملكیة -

  .المسّجلة
  .الوثائق المتعّلقة بالتالقیح -

المستندات والمؤیدات التي تخّص دفع مستحقات الصنادیق  -
اإلجتماعیة بالنسبة ألصحاب المھن الحّرة وذلك لالستظھار 
بھا عند بلوغ سّن التقاعد أو لتصحیح األخطاء المحتملة عند 

  اب الجرایاتإحتس

  

  
  :مالحظات

  ّكـون  أجل التقادم املتعلّق ببعض الوثائق والفواتري يرغم أن
من الضروري االحتفاظ ـا مـن قبـل    قد يكون إالّ أنه  اقصري

تتمثّل يف أجل التقادم املطبـق يف جمـال   اليت املستهلك ملدة أطول 
الضرائب واألداءات اعتبارا وأنّ تكلفة بعـض اخلـدمات مثـل    

رح من املبالغ اخلاضعة لألداءة تطاخلدمات الصحي.
     جيب اإلحتفاظ بالوثائق املتعلقة بالضـمان كامـل مـدة

.بالوثيقة امللحقة بفاتورة البيعالضمان اليت متّ التنصيص عليها 
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وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 
برئاسة السيد محمد القلسي وعضوية السادة  2009فيفري  26

رشدي المحمدي ورضا الماجري وعماد الدرويش ولطفي بوزيان 
وماهر الفقيه والبشير بوجدي والسيدة سميرة القابسي وأمن كتابة 

  .الجلسة السيد نبيل السماتي
                

  الـرئيــس  
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الحمد هللا                                                        التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .جتارة التوزيع :القطاع 

82234 

262009 
  

  إنّ مجلس المنافسة،
         12491

102008112008

82234           

     9   

 

     64 1991  29 1991

60

2005182005 

  370 2006  3 2006 
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   477 2006  15 2006

 



262009 

 

           


وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 

: ما يلي

I . تقدمي امللف:  
  

املؤرخ  1991لسنة  64من القانون عدد ) جديد( 9تطبيقا ألحكام الفصل 
واملتعلّق باملنافسة واألسعار طلب السيد وزير التجارة  1991جويلية  29يف 

حول مدى تأثري حتديد آجال الدفع والصناعات التقليدية من الس إبداء الرأي 
   . على ظروف املنافسة بني املهنيني صلب قانون جتارة التوزيع

  :اإلطار العام لالستشارة .1
يف إطار املشروع قيد اإلعداد لتعديل قانون جتارة استشارة احلال  تندرج

التوزيع وتتعلّق مبسألة من بني مجلة من املسائل األخرى ختص مدى ضرورة 
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وجدوى حتديد آجال دفع يتم اعتمادها بني املنتجني واملوزعني وخاصة 
.املساحات الكربى

  

 استشاريني وجتدر اإلشارة إىل أنه قد سبق لس املنافسة أن أبدى رأيني
ماي  25بتاريخ  62129وعدد  2003ديسمرب  11بتاريخ  3287حتت عدد 

.حول مشروعي تعديل لقانون جتارة التوزيع 2006
  

ديسمرب  10بتاريخ  52110كما أبدى الس رأيا استشاريا حتت عدد 
حول املستجدات األخرية يف جتارة التوزيع على إثر بروز عالقات جديدة  2005
.ملساحات متعددة األجنحة ومزوديهابني ا

   

ويعترب التوجه املعروض على أنظار الس توجها جديدا مل يتم إدراجه 
سابقا صلب مشاريع التعديل ويندرج يف إطار ضمان توازن العالقات بني املهنيني 

  .يف جمال جتارة التوزيع
  

تتمثّل يف إجياد إشكالية جوهرية وتستدعي استشارة احلال اإلجابة على 
من اآللية املثلى اليت متكّن يف اآلن ذاته من احملافظة على النظام العام االقتصادي و

  .ردع املمارسات التعسفية بني املزودين واملوزعنيمن حرية التجارة وضمان 
  :املنظّم لتجارة التوزيعالتشريعي والترتييب اإلطار  .2
واملتعلّق  1991املؤرخ يف أول جويلية  1991لسنة  44القانون عدد  -

املؤرخ  1994لسنة  38بتنظيم جتارة التوزيع كما متّ تنقيحه وإمتامه بالقانون عدد 
  .1994فيفري  24يف 

واملتعلّق  1992ديسمرب  7املؤرخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -
  .حبماية املستهلك
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املنقّح لألمر  1995جوان  28املؤرخ يف  1995لسنة  1142األمر عدد  -
واملتعلّق باملنتوجات  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996عدد 

  .واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق تأطريها
II . فعة آلجال الدة واالقتصادياجلوانب القانوني:  
  :اجلوانب القانونية -1

ضمن املنظومة التشريعية  اإلطار العام ملفهوم آجال الدفع .1.1
  :والترتيبية للبالد التونسية

بصفة عامة بأنها املدة الفاصلة بني تاريخ تسلّم البضاعة  آجال الدفعتعرف 
، ويقترن عادة مفهوم آجال أو املنتوج أو إجناز اخلدمة وتاريخ استحقاق الثّمن

  .الدفع بعملية البيع
لدفع ال يعين اقترانه بعملية الدفع ذاا وجتدر اإلشارة إىل أنّ حلول أجل ا

ضرورة أنّ تاريخ هذه العملية ميكن أن يكون الحقا لتاريخ استحقاق الثمن، 
التأخري يف وتكون عندها املدة الفاصلة بني عملية الدفع واستحقاق الثمن من قبيل 

  .الدفع
اص ويتم التعامل مع مفهوم آجال الدفع من قبل كلّ من القطاع اخل

املعامالت التجارية، املعامالت غري (والقطاع العام ويف خمتلف أنواع املعامالت 
التجارية بني األشخاص، الشراءات والصفقات العمومية، املعامالت التجارية مع 

  ...).املزودين واملنتجني األجانب
أشخاص (وختتلف املنظومة التشريعية والترتيبية املنطبقة باختالف األطراف 

مدنية أو جتارية أو (وطبيعة العالقة التعاقدية ) قانون عام أو أشخاص قانون خاص
  : وهو ما ميكّن من إفراز الوضعيات التالية...) صفقة عمومية
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  : يف جمال الصفقات العمومية* 
وشخص عاملني يف خمتلف القطاعات  مهنينيعمومية بني  تربط كلّ صفقة

قصد تلبية طلب عمومي تتعدى قيمته سقفا حمددا مبقتضى أمر، وختضـع   عمومي
آجال الدفع يف هذا اال إىل ضوابط واضحة متّ تنظيمها مبقتضى نص ترتييب وقد 

ن متّ إيالء هذا اجلانب أمهّية كربى لتأثريه املباشر على الوضعية للمهنيية االقتصادي
  . العاملني بالسوق

وتربز هذه األمهّية من خالل املراجعة املتكررة هلذه اآلجال وذلـك حنـو   
 60مثّ اخنفـض ليبلـغ    2002يوما يف سنة  90ختفيضها إذ كان هذا األجل يبلغ 

 2008ومتّ التقليص فيه مبقتضى التنقيح األخري يف سنة  2006يوما بداية من سنة 
صـاحب  (كما تربز أمهّية آجال الدفع من خالل متكني املهنـيني  . يوما 45لغ ليب

من املطالبة بفوائض تأخري يف صورة جتاوز هذا األجل األقصى ) الصفقة العمومية
  .من قبل الشخص العمومي

 2002لسـنة   3158عـدد   مراألمن  120ويف هذا اإلطار نص الفصل 
  :على أنه 6بتنظيم الصفقات العموميةواملتعلّق  2002رب ديسم 17املؤرخ يف 

جيب إصدار األمر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصـفقة أو حتريـر   "  
الوثيقة اليت تقوم مقامه بالنسبة للمنشآت العمومية واملؤسسات العمومية الـيت ال  

عاينـة  ابتداء من تاريخ م مخسة وأربعون يوماتكتسي صبغة إدارية يف أجل أقصاه 
احلق يف األقساط على احلساب أو بقية احلساب أو ابتداء من اليوم الذي أمتّ فيـه  
صاحب الصفقة تسوية ملفّه حسب اإلعالم الذي وجه إليـه طبقـا للشـروط    

  .من هذا األمر 119املنصوص عليها بالفصل 
                                                            

 2املـؤرخ يف   2004لسـنة   2551وباألمر عدد  2003 أوت 4املؤرخ يف  2003لسنة  1638عدد  مراألمتّ تنقيح هذا األمر وإمتامه ب 6
 2007 جوان 4املؤرخ يف  2007لسنة  1329عدد  مراألوب 2006 أوت 10املؤرخ يف  2006لسنة  2167عدد  وباألمر 2004 نوفمرب

ـ  2008 جويلية 5املؤرخ يف  2008لسنة  2471عدد  مراألوب 2008 مارس 4املؤرخ يف  2008لسنة  561عدد  مراألوب عـدد   مراألوب
  .2008 نوفمرب 21املؤرخ يف  2008لسنة  3505
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بالنسبة إىل مشـاريع البنايـات    ستني يوماويرفع هذا األجل األقصى إىل 
  .دنية املنجزة من قبل صاحب املنشأ املفوضامل

ويتعين على احملاسب العمومي أو العون املؤهـل للخـالص بالنسـبة إىل    
املنشآت العمومية واملؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إداريـة خـالص   

  .صاحب الصفقة يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما من تاريخ تلقّيه األمر بالصرف
بفـوائض تـأخري    وجوبـا وإذا مل يتم ذلك فإنّ صاحب الصفقة يتمتع  

  ...".حتتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا األجل
 إمبـد ويكرس التوجه الذي متّ انتهاجه يف جمال الصفقات العمومية إقرار 

لية بالنسبة إىل كلّ الصفقات ألجل الدفع مع حتديد العقوبات املا التحديد األقصى
وباإلضافة إىل ذلك إقـرار  . املنجرة عن عدم احترامه من قبل الشخص العمومي

اختالف يف املدة بني تلك احملددة بالنسبة إىل البنايات املدنيـة وتلـك اخلاصـة    
بالصفقات العمومية املتعلّقة بالطّلبات األخرى من تزود مبواد وإجنـاز خـدمات   

  .  وغريها
  :يف جمال املعامالت التجارية ملهنيني اخلواصآجال الدفع بني ا* 

بني املهنيني على  احلرية التعاقدية إمبدهذا اال إىل  ختضع آجال الدفع يف
أن يتم ذلك مع احترام مبدإ الشفافية يف املعامالت التجارية الذي متّ تكريسه من 

ياسة جتارية واضحة ال تؤدي عندما ألزم املهنيني بتحديد س 7قبل املشرع التونسي
  .إىل متييز بني خمتلف احلرفاء

                                                            
واملتعلّق باملنافسة واألسعار كما متّ تنقيحـه وإمتامـه    1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد ) جديد( 27الفصل  7

  . بالنصوص الالّحقة له
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ومل يتدخل املشرع التونسي لتنظيم هذا اجلانب ال من خالل الّة 
وال من خالل بعض القوانني األخرى املتصلة على غرار قانون املنافسة  8التجارية
   . أو قانون جتارة التوزيع 9واألسعار

التجارية ضرورة أن حيتوي السند التجاري على أجل ولئن أقرت الّة 
وإىل السند لألمر الفصول  338إىل  269بالنسبة إىل الكمبيالة الفصول ( احللول

وأنه يف غياب هذا املعطى يعترب السند واجب األداء مبجرد ) 345إىل  339
ميكن أن اإلطّالع عليه، فإنها مل تضبط األجل األقصى أو املرجعي الذي ال 

  .يتجاوزه
لذلك فإنّ حتديد أجل أقصى أو مرجعي يف نص تشريعي خمتلف عن الّة 
التجارية ميكن أن يؤول إىل وجود نصني من نفس الدرجة يسوسان نفس املعاملة 
التجارية وذلك يف حال ربطت املعاملة التجارية بني منتج وموزع وجتسدت عن 

ع أطول من األجل األقصى أو املرجعي املنصوص طريق كمبيالة تضمنت أجل دف
وتؤول هذه الوضعية إىل ). قانون جتارة التوزيع مثال(عليه بالنص التشريعي 

  .التساؤل حول النص الذي سيتم تطبيقه
ية اليت األجنب املؤسساتأما املعامالت التجارية اليت تربط بني التونسيني و

يف خصوص طرق الدفع املعتمدة  10ن الّة التجاريةم فتسوسها كلّ يتعاملون معها

                                                            
  .واملتعلّق بإدراج القانون التجاري 1959أكتوبر  5املؤرخ يف  1959لسنة  129القانون عدد  8
واملتعلّق باملنافسة واألسعار كما متّ تنقيحه وإمتامه بالنصوص  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64قانون عدد من ال 29نص الفصل  9

 -2:...على كلّ تاجر أو صناعي أو حريف وكذلك على كلّ مسدي خـدمات  مينع:" الالّحقة له املدرج يف باب االلتزامات جتاه املهنيني على أنه 
أو شروط بيع أو أساليب بيع أو شراء متييزية وغري مربرة مبقابـل حقيقـي    آجال دفعاقتصادي أو حيصل منه على أسعار أو  أن يطبق على طرف

  ..." مسببا على هذا النحو لذلك الطّرف ضررا أو فائدة على مستوى املنافسة
  

من الّة التجارية وحتويل األمـوال   727إىل  720نظّم مبقتضى الفصول يوجد العديد من آليات الدفع املتوفّرة من بينها االعتماد املوثّق امل  10
virement "SWIFT".  
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 .يف خصوص حتويل األموال والعملة األجنبية 11وجملّة الصرف والتجارة اخلارجية
وبالرجوع إىل هذه النصوص يتبين أنّ املشرع وإن اهتم بتنظيم طرق الدفع بني 
هذه األطراف إالّ أنه مل يتوجه حنو حتديد أجل معين يؤطّر هذه التعامالت 

  . التجارية
قامت ا البعثة االقتصادية الفرنسية بتونس يف  12وبالرجوع إىل دراسة

الدفع بتونس يتبين أنّ آجال الدفع تتراوح حول وسائل وشروط  2007أكتوبر 
 90شهرا وذلك وفقا التفاق األطراف وأنّ املعدل العام يبلغ  12ويوما  30بني 
  . يوما

  :آجال الدفع بني املهنيني واملستهلك* 
ختضع املعاملة التجارية بني التاجر واملستهلك عادة ملبدإ الدفع باحلاضر إالّ  

التشجيع على االستهالك ميكن أن يكون البيع مشفوعا بأجل دفـع  أنه يف إطار 
  .الحق لتاريخ احلصول على البضاعة أو اخلدمة

املؤرخ يف  1998لسنة  39وقد متّ تنظيم هذه العملية مبقتضى القانون عدد 
واملتعلّق بالبيوعات بالتقسيط الذي عرف البيع بالتقسيط على أنه  1998جوان  2

زم مبقتضاه التاجر أو مسدي اخلدمات بأن يضع على ذمـة املسـتهلك   اتفاق يلت
منتوجا أو خدمة على أن يتم تسديد الثّمن أقساطا وذلك بعد تسليم املنتـوج أو  

وال تنطبق أحكام هذا القانون على الشراءات اليت تقـلّ آجـال   . إسداء اخلدمة
  .دفعها عن ثالثة أشهر وغري املثقّلة بفوائض

                                                            
واملتعلّق مبراجعة وتدوين التشريع اخلاص بالصرف وبالتجارة اخلارجية واملنظّم  1976جانفي  21املؤرخ يف  1976لسنة  18القانون عدد  11

  .للعالقات بني البالد التونسية والبلدان األجنبية كما متّ تنقيحه وإمتامه بالنصوص الالّحقة
12    Ambassade de France en Tunisie, Mission économique: Fiche de synthèse: "conditions et 

moyens de paiement en Tunisie " Octobre 2007, MINEFI-DGTPE 
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لضـبط املبـالغ    13القانون إىل قرار من الوزير املكلّف بالتجارةوقد أحال 
  .واآلجال القصوى للدفع بالتقسيط حسب صنف املنتوج واخلدمة

  :املتعلّقة بالبيع آجال الدفع بالنسبة إىل العقود املدنية* 
عقد تنتقل :" البيع بأنه 14من جملّة االلتزامات والعقود 564يعرف الفصل 

  ".شيء أو حق من أحد املتعاقدين لآلخر بثمن يلتزم بهبه ملكية 
على املشتري أن يـؤدي  :" من نفس الّة على أنه 676كما نص الفصل  

وعند السكوت على ذلـك يف  الثمن يف التاريخ وبالصورة املتفق عليها يف العقد 
ومصاريف دفع . عويلزم املشتري أداء الثّمن عند تسلّم املبيالعقد يعترب البيع نقدا 

  ."الثّمن تكون على املشتري
وأقرت جملّة االلتزامات والعقود بالنسبة إىل املعامالت املدنية مبدأ احلريـة  

املبدأ يف حتديد األجل هو إدراجه بالعقد املربم بني طريف التعاقدية كما أقرت أنّ 
 هذه احلالـة  وأنّ االستثناء هو عدم التنصيص على ذلك ضمن العقد ويف العالقة

  .يكون أداء الثّمن عند تسلّم املبيع
إنّ التمعن يف خمتلف األنظمة املنطبقة يف جمال آجال الدفع يربز أنّ املشرع 
انتهج طريقتني خمتلفتني تتمثّل األوىل يف تنظيم العملية بطريقة واضحة وصـرحية  

لثّانية يف اختيـار  مثلما هو الشأن بالنسبة إىل الصفقات العمومية يف حني تكمن ا
منهجية عدم تنظيم آجال الدفع وترك املسألة موكولة إىل املهنيني يف كلّ ما يتعلّق 

باملعامالت اخلاضعة للقانون اخلاص.  
وباعتبار أنّ استشارة احلال تتعلّق باملعامالت التجارية الـيت تـربط بـني    

بـني املنـتجني واملـوزعني    املهنيني يف جمال التوزيع وبصفة أدق تلك اليت تربط 
فـراغ  وخاصة املساحات التجارية الكربى فإنه يالحظ أنّ هذا اال يعاين من 

                                                            
  . واملتعلّق بضبط املبالغ واآلجال القصوى للدفع بالتقسيط 1999فيفري  3قرار وزير التجارة املؤرخ يف  13
  .1906ديسمرب  15بتاريخ  100نشور بالرائد الرمسي ملحق عدد امل 1906ديسمرب  15األمر املؤرخ يف  14
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حبيث ال وجود لنص يضبط بصورة واضحة ودقيقـة منظومـة    تشريعي وترتييب
ويف ظلّ هذا الفراغ ميكن االستئناس بالتجارب األجنبيـة يف هـذا   . آجال الدفع

  .اال
يف جانب املعامالت  آجال الدفع التجارب األجنبية يف جمال 2. 1

  :التجارية بني املهنيني
 ةهات البلدان األوروبيتوج :  

االستغالل املفرط للحرية التعاقدية يف حتديد أجل الدفع على حساب عترب ي
يف املالية املثقّلة مقارنة مبا متّ االتفاق عليه وأمهية املصار التأخري يف الدفعالدائن و

على كاهل املؤسسات االقتصادية املتوسطة والصغرى جراء طول آجال الدفع 
 ا، من أهم وق واستقرار العاملنيد وجودها بالسد فع اليتأخري يف الدوالت

مسألة آجال الدفع وضبطها على املستوى األورويب يف تنظيم التفكري  دوافع
  .ضحصلب إطار قانوين وا

تتعلّق  15وقد انطلق التفكري يف املسألة منذ إصدار املفوضية األوروبية لتوصية
بكيفية معاجلة ظاهرة التأخري يف الدفع يف العمليات التجارية أكّدت يف جانب 

يوما من تاريخ إصدار  21منها على ضرورة حتديد أجل دفع أقصى ال يتعدى 
  .الفاتورة يف غياب حتديد هلذا األجل صلب عقد املعاملة التجارية

املتعلّقة مبكافحة التأخري يف  16إقرار الالّئحة األوروبية 2000وقد متّ يف سنة 
مبنع االستغالل املفرط للحرية الدفع يف جمال املعامالت التجارية واليت أقرت 

بعد تسلّم الفاتورة  يوما 30كما أقرت بأنّ أجل . ب الدائنالتعاقدية على حسا

                                                            
15 Recommandation de la commission adoptée le 12 mai 1995 concernant les délais de 

paiement dans les transactions commerciales, JO L 127 du 10.6.1995.
16 Directive 2000/35/CE du parlement européen et du conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte 

contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
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يف حال مل يتم التنصيص على هذا العنصر ضمن  األمثل األجلأو البضاعة هو 
  . العقد

وتنطبق هذه الالّئحة على كلّ البلدان األعضاء، على أن يتم القيام بكلّ 
توى هذه الالّئحة وذلك التحويرات الالّزمة لتحقيق مطابقة التشاريع الوطنية حمل

  .2002أوت  8قبل تاريخ 
 ة17التجربة الفرنسي:  

تتضمن الّة التجارية الفرنسية كلّ ما يتعلّق بالتجارة يف خمتلف جوانبها  
الكتاب (من أعمال جتارية وشركات جتارية إىل جانب حرية األسعار واملنافسة 

وخيتلف التوجه الفرنسي عن نظريه التونسي الذي أفرد كلّ جمال مبجلّة ). الرابع
  .أو قانون خاص به
ضمن العنوان الرابع من الكتاب  18تطرق إىل مسألة آجال الدفعوقد متّ ال

الرابع من هذه الّة التجارية املتعلّق بالشفافية واملمارسات اليت حتد من املنافسة 
  :واملمارسات املمنوعة األخرى وذلك ضمن الفصول التالية

األوروبية الذي متّ تنقيحه على إثر إقرار الالّئحة  L.441-6الفصل  -- 
  :سابقة الذكر

التعاقدية يف جمال حتديد آجال الدفع أي أنّ  مبدأ احلريةأقر هذا الفصل 
املبدأ هو أن يتفق طرفا املعاملة التجارية على أجل دفع معين وأن يتم تضمني 

كما أقر نفس . ذلك األجل ضمن العقد الذي جيسدها أو ضمن شروط البيع
املعتمد هذا األجل فإنّ األجل غياب تنصيص واضح على الفصل أنه يف صورة 

                                                            
واملتعلّق باللّجوء إىل االتفاق اجلماعي يف جمـال   2005سبتمرب  22املؤرخ يف  A-17-05ي  ميكن أيضا مراجعة رأي جملس املنافسة الفرنس 17

.بني املؤسسات االقتصاديةآجال الدفع 
يف حتديد آجال الدفع ضمن التجربة الفرنسية ينطبق على كلّ طرف يف املعامالت التجارية من منتج ومسدي خدمات و موزع باجلملة ومورد  18

  .   وال يقتصر على عالقة املنتج باملوزع. عالقته مع كلّ مقتين ملنتوج أو طالب خدمة
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انطالقا من تاريخ احلصول على البضاعة أو إجناز اخلدمة  ثالثون يوماو ه
  .املطلوبة

املؤرخ  2006لسنة  10مبقتضى القانون عدد  جمددا هذا الفصل متّ تنقيحو
إلدراج مقتضيات واملتعلّق بسالمة وتطوير النقل وذلك  2006جانفي  5يف 

نقل البضائع عرب الطّرقات، كراء السيارات بالسائق أو (بقطاع النقل خصوصية 
  .  ليكون انطالق األجل من تاريخ إصدار الفاتورة...) دون سائق،
الذي متّ تنقيحه على إثر إقرار الالّئحة األوروبية  L.443-1الفصل  -- 

مسدي أورو كلّ منتج أو موزع أو  75.000والذي ينص على أنه يعاقب بـ 
خدمات خمالف آلجال الدفع القصوى املتعلّقة عامة باقتناء املواد الغذائية سريعة 

يوما انطالقا من اية عشرة أيام من تاريخ  30( التعفّن واللّحوم واألمساك امدة 
يوما من تاريخ  20(وباقتناء القطيع املوجه لالستهالك واللّحوم ) التسليم 
يوما انطالقا من آخر شهر التسليم  30( املشروبات الكحولية وباقتناء ) التسليم

 تتم املهنينياتفاق بني يوما انطالقا من تاريخ التسليم يف صورة غياب  75أو 
  ).  املصادقة عليه مبقتضى نص ترتييب

وال يتم إقصاء االتفاقات املذكورة من دائرة املمارسات املخلّة باملنافسة 
من الّة التجارية الفرنسية إالّ مىت كان L.420-4حسب مقتضيات الفصل 

موضوعها حتسني التصرف يف املؤسسات املتوسطة والصغرى ومصادق عليها 
  . نافسةمبقتضى أمر صادر وفقا للرأي املطابق لس امل

 26املؤرخ يف  2007لسنة  1884ويف هذا اإلطار صدر األمر عدد 
  .19واملتعلّق باالتفاق اخلاص بآجال الدفع يف قطاع السيارات 2007ديسمرب 

                                                            
  .بني جلنة املصنعني الفرنسيني للسيارات وجامعة صناعات قطع السيارات وجامعة الصناعات امليكانيكية 2007جانفي  24اتفاق متّ إبرامه يف  19
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عند  20أجل دفع مرجعيوجتدر اإلشارة إىل أنّ التوجه الفرنسي حنو حتديد 
وذلك بالنسبة إىل باقي احلاالت غري املذكورة باألمثلة  سكوت املتعاقدين

املتمثّلة يف تقليص آجال الدفع  ميكّن من بلوغ األهداف املرجوة 21ملالسابقة، 
املتعامل ا والتخفيف من استغالل بعض املهنيني لقوم التفاوضية للحصول على 

راج أي أجل مهما كانت إذ أنّ جمرد إد. آجال دفع أطول على حساب مزوديهم
مدته ضمن العقد الذي جيسد املعاملة التجارية ميكّن من تفادي تطبيق األجل 

  .األقصى املنصوص عليه بالّة التجارية
 Loi de Modernisation de(وهلذه األسباب متّ مبقتضى قانون تطوير االقتصاد 

l'Economie  ( خ يفل جانفي وانطالقا من أ 2008أوت  4املؤرتكريس ، 2009و
إالّ يف حاالت استثنائية متّ  22حتديد ألجل دفع أقصى ال ميكن جتاوزه إمبد

  :تعدادها وذلك وفقا للمبادئ التالية
   :املبدأ

يوما انطالقا من آخر الشهر أو  45حدد القانون أجل الدفع األقصى بـ* 
  .يوما انطالقا من تاريخ إصدار الفاتورة 60

يوما انطالقا من  30ويف غياب اتفاق حول أجل الدفع يكون األجل * 
  . تاريخ احلصول على البضاعة أو إجناز اخلدمة

  .تبقى االستثناءات املذكورة سابقا سارية املفعول: االستثناءات

                                                            
20 Un délai supplétif  

مدت على حتديد أجل مرجعي يف التقليص حمدودية نتائج املقتضيات القانونية اليت اعتيف جانب منها  التقارير والدراسات الفرنسية  بعضتربز  21
 Michelدراسة حول آجال الدفع لفائدة جلنة دراسة املمارسات التجارية املعدة مـن طـرف   يف اآلجال بني املؤسسات االقتصادية على غرار 

Glais  ب فيه تكريس م 2005بتاريخ فيفرية اليت ميكن أن يتسببدإ عدم مناقشة التعريفات وشـروط  كما تربز دراسات أخرى النتائج السلبي
 La" حتت عنوان  2007نوفمرب  15البيع العامة من تضخم يف أسعار إعادة البيع للمستهلك  ومتّ تقدميها إىل وزير االقتصاد واملالية والتشغيل  يف 

négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente   "
 .Lني إىل العقوبات املنصوص عليها بالفصـل  ه بقانون تطوير االقتصاد  املهنيدفع أطول من احلد األقصى املنصوص علييعرض اعتماد آجال  22

442-6-III  ةجاريلّة التمن ا.  
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وجتدر اإلشارة إىل أنّ تطبيق مثل هذه املقتضيات يف خصوص األجل  
أن حيقّق اجلدوى املرجوة إالّ بتوفّر آليات ملعاينة  األقصى املعتمد للدفع ال ميكن

واجب اإلفصاح عن املعطيات املتعلّقة بآجال الدفع املعتمدة من قبل كلّ (املخالفة 
وبآليات ) مؤسسة مع حرفائها ومزوديها حممول على املؤسسة ومراقب حساباا

ألقصى وعقوبات يف التنصيص على عقوبات يف حال جتاوز أجل الدفع ا(للردع 
كما تقتضي . وأخرى السترجاع الديون بصفة سريعة) حال التأخري يف الدفع

ملتابعة اآلجال يف خمتلف القطاعات وااالت  23الوضعية وجود هيكل وطين
  . وتطورها من سنة إىل أخرى

  :اجلوانب االقتصادية -2
كانة هذا العنصر إنّ حتليل آجال الدفع من منظور اقتصادي يقتضي حتليل م

يف منظومة شروط البيع ككلّ ويف حتديد السعر بصفة خاصة كما يقتضي النظر 
  .يف مدى تأثريها على الوضعية املالية والتنافسية للمؤسسة اإلقتصادية

تعرف آجال الدفع بصفة عامة بأنها املدة الفاصلة بني تاريخ تسلّم و
  .وتاريخ استحقاق الثّمن البضاعة أو املنتوج أو إجناز اخلدمة

وتتعامل كلّ مؤسسة اقتصادية مع آجال الدفع يف وضعيتني خمتلفتني إما 
قرض كحريف ويف هذه احلال نتحدث عن أجل دفع متحصل عليه وهو مبثابة 

قرض ملدة حمددة أو كمزود ويف هذه الوضعية فإنه أجل مسند وهو مبثابة  مزود
  .حريف

 ة قرض احلريف بقيمة رقم وترتبط قدرة أيسة اقتصادية يف حتديد مدمؤس
  .معامالا يف حني أنّ مدة قرض املزود ترتبط بقيمة الشراءات

                                                            
لّقة باملعامالت الوطنيـة  املرصد الوطين آلجال الدفع الذي يغطّي كافّة القطاعات وااالت املتع يالحظ وجودبالرجوع إىل التجربة الفرنسية  23

ل يقوم مبتابعة تطور هذا املؤشر على املستوى الوطين مقارنة بالبلدان األوروبية ويقف على أهم اإلشكاليات املستجدة ويقترح احللوهو والدولية و
  .الالّزمة
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ويتالزم هذان املفهومان إذ أنه بإحكام التصرف فيهما ميكن تفادي بعض 
 املصاريف املالية املنجرة عن ضرورة متويل الفرق بني قيمة املخزون وديون احلرفاء

  .وقيمة ديون املؤسسة لفائدة مزوديها
وتبعا ملا سبق فإنّ حتديد خمتلف هذه اجلوانب مرتبط ارتباطا وثيقا 

إالّ أنه ميكن يف بعض احلاالت أن . بالوضعية املنفردة لكلّ مؤسسة اقتصادية
من قبل احلريف خاصة إذا ما كان يف موضع قوة  مفروضايكون أجل الدفع 
ه الصورة فإنه بإمكانه التسبب يف إخالل بالوضعية املالية اقتصادية، ويف هذ

للمؤسسة املزودة مقابل حصوله على سيولة إضافية بإمكانه توظيفها إىل حني 
  . والتمتع بعائداا املالية وكلّ ذلك على حساب الدائن ودون أي مسوغ قانوين

 د األسعارمكانة آجال الدفع يف منظومة شروط البيع ويف حتدي:  
يعترب أجل الدفع  شرطا من شروط البيع حتدده كلّ مؤسسة اقتصادية وفقا 

  :جلملة من املعايري املوضوعية مثل
  وضعيتها بالسوق-
قدرا املالية-
قيمة الشراءات-
. التزاماممدى وفاء حرفائها ب-

احلرفاء  بنيبنفس الطّريقة ودون متييز  هذه املعايري تطبيقمبدئيا يتم و   
، وميكّن التحكّم يف هذا اجلانب من تطوير الذين يستجيبون إليها بصفة متساوية

  .العالقات التجارية بني املهنيني
تراعي متطلّبات  جيب أن آجال الدفع وكشرط من شروط البيع فإنّ

الشفافية اليت كرسها املشرع عندما ألزم املهنيني بتحديد سياسة جتارية واضحة ال 
ي إىل متييز بني خمتلف احلرفاءتؤد .  
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وباإلضافة إىل ما سبق تشكّل آجال الدفع على املستوى املايل  
املدفوع من قبل املشتري مقابل املنتوج أو  أحد عناصر سعر البيعواالقتصادي 

وباعتبار ذلك العنصر حتتسب الكلفة احلقيقية للمنتوج أو . اخلدمة املتحصل عليها
ي السعر املدفوع بعد طرح العائدات املالية املتأتية من أجل اخلدمة واليت تساو

  .الدفع املتحصل عليه من قبل املزود
وجتدر اإلشارة إىل أنّ آجال الدفع املمنوحة هي أيضا عبارة عن قرض 
جماين مسند إىل املشتري باعتبار حصوله على املنتوج دون دفع للقيمة املستوجبة، 

التقليص يف كلفة مشترياته ويفتح له اال إما للتقليص من األمر الذي ميكّنه من 
أمثان بيعه ومتكني املستهلك من التمتع امش أو بكلّ مما حصل عليه أو الترفيع 

  .  يف أرباحه
صر اعنمن شأا أن تكون أحد الوميكن القول بصفة عامة بأنّ آجال الدفع 

عن مثيالا ياستها التجارية وتنفرد ا معينة سمؤسسة اقتصادية اليت تبين عليها 
  .العاملة بالسوق

 سة  تأثري آجال الدفع علىالوضعية املالية والتنافسية للمؤس
  :اإلقتصادية

  

إنّ آلجال الدفع تأثريا مباشرا على القدرة التنافسية للمؤسسة ذلك أنّ 
من عوامل حسن استغالل آجال الدفع يعد من باب التصرف احملكم وعامال 

تعزيز القدرة التنافسية بتمكينها من تفادي التقليص من السيولة اجلارية للدفع 
باحلاضر واستغالل تلك املوارد الستثمارها وجين العائدات املالية املتأتية منها ومن 
تفادي املصاريف املالية املنجرة عن االقتراض ملدة قصرية لتمويل املشتريات 

  .باحلاضر
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قابل فإنّ سوء استغالل هذه اآلجال ميكن أن يثقل كاهل املؤسسة ويف امل
اليت تضطر لتأمني استمرارية مشترياا إىل اللّجوء إىل االقتراض ملدة قصرية وحتمل 
أعبائه املالية اليت تفوق يف بعض احلاالت قدرا وهو أمر من شأنه أن يشكّل 

  .اجدها بالسوقخطرا ماليا عليها ويهدد يف بعض احلاالت تو
وتتضاعف خطورة املسألة مىت أصبح حتديد هذه اآلجال يتم حسب 
القدرة التفاوضية للمؤسسة اإلقتصادية وحسب قوا يف العالقة التجارية وال على 
أسس موضوعية ومتكافئة، حينها يصبح ألي اختالل يف املوازين بني مؤسستني 

من شأنه أن يشكّل هلا خطرا ماليا،  تأثري سليب مباشر على املؤسسة األضعف
ويفتح اال أمام اتباع سلوكيات تعسفية ميكن اعتبارها من باب اإلجحاف يف 

  .آجال الدفع
يف عالقة  خاصة التوزيعجتارة ويطرح هذا اإلشكال بصفة خاصة يف جمال 

عادة  املساحات التجارية الكربى اليتبعض املوزعني وخاصة مع   24بعض املنتجني
طلبية واحدة  وصلبتقتين بوسائلها اخلاصة أو عن طريق مركزية شراء  ما

من السلع واملنتوجات الشيء الذي يدفعها إىل توظيف واستغالل  كميات هامة
 150فع ميكن أن تصل إىل حدود للحصول على آجال أطول للد 25هذه القوة

  .يوما
  :و حيتمل هذا الوضع النظر إليه من زاويتني

من آجال دفع هامة فمن جهة ال جيوز ألحد أن ينفي بأنّ احلصول على  -
تأثري إجيايب على تطورها  لهكربى  جتارية مساحةقبل املوزع خاصة إذا ما كان 

                                                            
  .    هذا وجتدر اإلشارة إىل أنّ نفس املنتج ميكن أن يكون يف وضعية قوة أمام موزعني آخرين باجلملة أو بالتفصيل 24

  

ويف هذا اإلطار .اآلخرين تقيم هذه القوة بالنظر إىل حجم الطّلبية الواحدة للمساحة التجارية الكربى اليت ميكن أن تضاهي جمموع طلبيات العديد من احلرفاء 25
وذلك  % 85جتّار التفصيل اآلخرين  فقط يف حني ميثّل % 15وبصفة تقريبية فإنّ نسبة املساحات التجارية الكربى من رقم املعامالت اجلملي للقطاع يبلغ 

  .حسب دراسة أجريت يف الغرض من قبل وزارة التجارة والصناعات التقليدية
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من  األسعار املتداولةعلى عنصري التشغيل وومن ناحية كمؤسسة إقتصادية 
.ماكن أخرىاألمر الذي جيعلها وجهة املستهلك دون أ ناحية أخرى

غري أنه يف املقابل ال ينبغي أن يتحول ذلك إىل سالح بيد املساحات  -
التجارية الكربى تستعمله قصد الضغط على مزوديها و املس من أوضاعهم 
اإلقتصادية، واحلصول على تفوق إقتصادي ومهي، ألنّ األصل أن تبحث تلك 

اء عالقات تعاون جتاري املساحات عن دعم مركزها التنافسي من خالل إرس
زمة إىل أساليبها التسويقية سليمة مع مزوديها تقوم على توجيه العناية الالّ

  .البحث عن توفري خدمات أفضل للمستهلكو
ورغم وجود آليات الحقة لزجر أوجه اإلجحاف واإلفراط يف استغالل 

إنّ تطور املناهج التبعية اإلقتصادية املنصوص عليها بقانون املنافسة واألسعار، ف
واآلليات التسويقية يف جتارة التوزيع  جعل من مقتضيات هذه النصوص عاجزة 
لوحدها على إعطاء نتائج واقعية ملموسة والدليل على ذلك هو احلرج الذي 
يلقاه بعض املنتجني عند رفع الدعاوى واملطالبة بالتعويض خمافة أن ينجر عنها 

صفة تعسفية خاصة عندما يكون للمشتري تأثري كبري قطع للعالقات التجارية ب
. على رقم معامالت املنتج

  
III -  ات املطروحة على مستوى قطاع التوزيع بتونساإلشكالي:  

 1بتاريخ  52110سبق لس املنافسة ضمن الرأي االستشاري عدد 
أن قدم أهم اإلشكاليات املطروحة يف جمال قطاع التوزيع ميكن  2005ديسمرب 

  :ذكر البعض منها
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فراغ تشريعي على مستوى جتارة التوزيع خاصة من حيث غياب  -
تصنيف جتاري للفضاءات التجارية وغياب معايري خاصة بكيفية توزيعها يف 

  .املدن
وة أمام مزوديها وذلك وجود املساحات التجارية الكربى يف وضعية ق -

باعتبار أنّ ضخامة البيع اليت تتميز ا هذه املساحات يتولّد عنها قوة شراءات 
جتعل املنتجني يتسابقون لعرض منتوجام بداخلها، اعتبارا لسهولة تصريف 
البضائع وحلجم الطّلبية الواحدة اليت ميكن أن تساوي حجم طلبيات عديدة من 

  . عليهمالشروط احفة املفروضة اجلملة، وذلك رغم قبل صغار موزعي 
أدى عدم التوازن التجاري بني املساحات التجارية الكربى واملزودين  -

إضافة إىل غياب تأطري قانوين واضح إىل اإلفراط يف استغالل هذه العالقة من 
بول طرف املساحات التجارية لتحقيق مداخيل إضافية وإخضاع املزود للق

بشروط جمحفة كاستبدال شروط البيع بالشروط املفروضة من طرف املساحة 
الكربى أو كاشتراط شراء املنتوجات لدى املزود مبوافقته على منحها امتيازات ال 

التمديد يف تربرها نوعية وموضوع اخلدمات التجارية املقدمة واملتمثّلة خاصة يف 
ض هامة أو يف إفراد تلك املساحات مبنتوجات ويف إسناد نسب ختفي آجال الدفع

  . خاصة مما يؤدي إىل التمييز بني املوزعني
نةاملبيغريالتخفيضاتجممليفاملتمثّلة  بروز ظاهرة اهلوامش اخللفية -
 التجاريةاخلدماتبعنوانعللموز املمنوحةاملاليةاإلمتيازاتوجمملبالفاتورة

  .البيعفاتورةيفعنهااملعلنريغو
إشهاريةبعملياتالقيامخاصة يف  اخللفية اهلوامشو تتجسد هذه    

ممنتوجاكإدراجاملنتجنيلفائدة تروجييةحبمالتالقيامعنداملبيعاتلتنمية
ذلكواألماميةالرفوف واجهةعلىاملنتوجاتوضعأوإشهاريبكتيضمن
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املسامهةأوالدفع يفتسهيالتتقدميأوالثمنيفختفيضاتعلىاحلصولمقابل
  .للموزعالتابعةواحملالتاملخازنصيانةيف

الشراءبفاتورةعليهايص نصيقع الت الهألنةباخللفي اهلوامشهذه وتنعت 
يقعوالعاملوزقبل منغري مصرح ا كأرباححتتسبفهي تبعا لذلك و

عبارةفهي لذاللمستهلك،النهائيالبيعمثناحتسابعنداإلعتباريفأخذها
.املستهلكاينتفعأندونفقطعاملوزلفائدةهتوجامتيازاتعن

واعترب الس يف رأيه االستشاري سابق الذّكر أنّ السبب الرئيسي 
الستغالل املساحات التجارية الكربى لقوا يف العالقة التجارية اليت تربطها مع 

  . مزوديها هو غياب اإلطار القانوين الذي ينظّم هذه العالقة
صوصية ويف نفس هذا اإلطار وردت االستشارة احلالية حول مسألة خ

  .بكيفية تنظيم مسألة آجال الدفع على املستوى التشريعيتعلّقت 
  

إنّ التوجه حنو تقنني آجال الدفع بني املهنيني ال ميس من املنافسة يف السوق 
بل يدعمها ويكرس إىل جانب ذلك شفافية املعامالت وميكّن من تفادي 

ة لبعض األطراف االقتصاديفيوزيع بالتفصيلاملمارسات التعسة املهيمنة بسوق الت.  
  

إالّ أنه ولئن كان التوجه ال يشكّل خرقا لقواعد املنافسة إالّ أنه من 
الضروري اختيار اآلليات املثلى لتجسيده حتى يتم التمكّن من تفادي كلّ 
اإلشكاليات والصعوبات اليت واجهتها بعض البلدان األخرى يف خصوص نفس 

 ناحية وتفادي تضخم تشريعي ال يكون له تأثري مباشر لتغيري األوضاع املسألة من
  .من ناحية أخرى
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كما جتدر اإلشارة أنه ولئن تأكّد وجود متديد آلجال الدفع نتيجة للقوة 
يف عالقتها مع مزوديها وباعتبار أنه ال توجد  26التفاوضية للمساحات الكربى

ز الوضعية احلالية آلجال الدفع املعتمدة بني دراسة واضحة ودقيقة يف اال ترب
موزع باجلملة، موزع بالتفصيل مبا فيه (املنتجني وخمتلف أصناف املوزعني 

، فإنه ال ميكن اجلزم بأنّ اإلشكالية تنحصر فقط يف العالقة )مساحة جتارية كربى
فني إىل العالقة اليت اليت تربط بني املنتج واملساحة التجارية أو تتعدى هذين الطّر

  . تربط بني املهنيني يف جمال التوزيع ككلّ
كما جيدر التأكيد على أنه إذا ما متّ االقتصار على حتديد آجال الدفع بني 
املنتجني يف عالقتهم باملساحات التجارية الكربى فإنّ ذلك يتطلّب بصفة أولية 

.وخمتلف تصنيفاامن املشرع تعريف مفهوم املساحات التجارية 
    

  VI . االستنتاجات:
حتديد آجال الدفع إمبد من حيث :   

لدفع بالنسبة إىل لتقتصر استشارة احلال على مدى إمكانية حتديد أجل 
ويف هذا اإلطار وباعتبار أنّ حتديد  .التوزيع جتارة يف قطاع الناشطةاملؤسسات 
موكول مبدئيا إىل كلّ مؤسسة اقتصادية على حدة وهو عنصر من  آجال الدفع

بالنسبة إىل كلّ  بتوحيد هذا األجلبني عناصر تنافسيتها فإنه ال ميكن اإلقرار 
املؤسسات اإلقتصادية العاملة يف جمال التوزيع وبالتايل ضبط أجل وحيد 

  .للمعامالت التجارية بني خمتلف املتدخلني بالقطاع

                                                            
ول هلـا  أغلب املساحات التجارية الكربى واملتوسطة تقوم بتجميع شراءاا إما من قبل إدارة الشراءات أو من قبل مركزية شراءات وهو ما خي 26

  .مزوديها ميستهان ا أماقوة تفاوضية ال 
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األصل يف  هلذا األجل إذ أنّ حد أدىنجيدر أيضا إقصاء فرضية حتديد  كما
هذا وأنّ  27دفع الثّمن يكون عند تسلّم املبيع ما مل يشترط العقد خالف ذلك

من املمارسات التعسفية اليت تقوم ا بعض األطراف ال ميكّن من احلد التوجه 
  .يةوضية يف بعض العالقات التجارذات القوة التفا
مسألة واردة باعتبار ما  إمكانية حتديد سقف أقصى ألجل الدفعوتبقى 

من  29أو يف بعض اآلراء اإلستشارية 28أقره جملس املنافسة سواء ضمن فقه قضائه
أنّ هذا التحديد ال ينفي فسح اال أمام املنافسة بني خمتلف األطراف يف حدود 

  .ذلك السقف
من شأنه أن يكون أساسا إلثبات  كما أنّ حتديد آجال قصوى للدفع

  .اآلجال القصوى إجباريةاإلجحاف ومربرا لطلب التعويض على أن تكون هذه 
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنه من الضروري إقامة التفرقة بني 

  :اآلجال القصوى اإلجبارية واآلجال املرجعية
ل يف حال اعتمادها فبالنسبة إىل اآلجال القصوى اإلجبارية فهي متثّ -

 ى بإرادة كال الطّرفني يعدصلب القانون قاعدة آمرة وملزمة وأنّ خرقها حت
خمالفة تستوجب الردع من جانب املوزع مما ميكّن هياكل الرقابة املختصة من 
رفع هذه املخالفات وفقا للصيغ القانونية اليت جيب التنصيص عليها صلب نفس 

  . القانون
ا خيص اآلجال املرجعية فهي متثّل يف حال اعتمادها صلب أما يف م -

وغري إجباري ميكن أن يعود إليه املتضرر والقاضي املختص  اختيارياالقانون أجال 
إلثبات اإلجحاف املربر لطلب التعويض وتبعا لذلك فإنّ هياكل الرقابة املختصة 

                                                            
  .من جملّة اإللتزامات والعقود 676الفصل  27
  .2003ديسمرب  25الصادر بتاريخ  2145قرار جملس املنافسة عدد  28
  . 2002مارس  7الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  2259الرأي عدد  29
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ال جيوز هلا اعتمادها لرفع املخالفات ضرورة أنّ املتضرر هو الوحيد املؤهل لرفع 
  . دعاوى التعويض املرتبطة ا

ويالحظ يف هذا الشأن أنّ حتديد آجال قصوى مرجعية ولئن كان     
يراعي مفهوم حرية املعامالت التجارية إالّ أنه ال ميكّن من بلوغ األهداف املرجوة 

ة بطلب االستشارة واملتمثّلة يف ضمان توازن العالقات بني املنتجني املضمن
واملوزعني، إذ  سيتواصل التأثري املباشر لقوة بعض املوزعني إلطالة آجال الدفع 
عالوة على ما يالحظ واقعيا من أنّ املتضرر ال ميلك اجلرأة الكافية للقيام بشكاية 

ينجر عنها من ردود فعل سلبية جتاهه من قبل أو دعوى قضائية خوفا مما ميكن أن 
  .هؤالء

ويف املقابل فإنّ حتديد آجال قصوى إجبارية من شأنه أن حيثّ الطّرف 
القوي يف العالقة على اتخاذ كلّ اإلجراءات الكفيلة بدرء أي جتاوز من شأنه أن 

  .تنجر عنه عقوبات
عند  ت الالّزمةمن الضروري أخذ كلّ اإلحتياطاومع كلّ هذا فإنه 

حتديد السقف األقصى حتى ال يكون يف حد ذاته ركيزة ملزيد تدعيم عدم توازن 
وتتجسد هذه احلالة عندما يكون هذا . العالقات وإثقال كاهل بعض املنتجني

السقف أعلى مما كان متعامال به يف بعض القطاعات ويكون باملناسبة ركيزة 
  .الدفع القدمية قصد التمديد فيهالبعض املوزعني لطلب تغيري آجال 

.و بناءا على كلّ ما تقدم يقترح فرض آجال دفع قصوى إجبارية
   ات حتديد آجال الدفع القصوى اإلجباريةمن حيثآلي :  

حتديد يتطلّب من ناحية إنّ جتسيد عملية حتديد أجل دفع أقصى إجباري 
اإلجابة عن تساؤلني إثنني  ومن ناحية أخرى تاريخ انطالق سريان هذا األجل
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 دا أم خمتلفا حسب القطاعات وخيصل ما إذا كان هذا السقف موحاألو خيص
  .الثّاين الشكل القانوين الذي سيتخذه نص اإلصدار

  : تاريخ انطالق سريان األجل -
  

من الضروريات  حتديد تاريخ انطالق سريان أجل الدفع األقصى يعترب
هذا اإلجراء، وميكن التوجه إما حنو اعتماد تاريخ تسلّم  وذلك للتمكّن من تطبيق

  .البضاعة أو اعتماد تاريخ تسلّم الفاتورة
املتعلّق باملداخيل  3وميكن يف هذا اإلطار اإلستناد إىل معيار احملاسبة عدد 

جيب تقييد املداخيل املتأتية من بيع السلع واملواد التامة " والذي ينص على أنه 
  :حماسبيا إذا توفّرت فيها الشروط التاليةالصنع 
  حتويل املؤسسة للمخاطر واملنافع األساسية املرتبطة بامللكية للمشتري -أ

  إمكانية قيس مبلغ املداخيل بأمانة -ب
  احتمال استفادة املؤسسة من املنافع املستقبلية املقترنة بالعملية -ج
ع حتمله من تكاليف متعلّقة إمكانية قيس ما متّ حتمله أو ما سيق - د

  " بالعملية بأمانة
يف أغلب األحيان يوافق حتويل :" ...كما ينص نفس املعيار على أنه

املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية حتويل حق امللكية أو تسلّم املشتري هلا وهو ما 
...".يقع يف جلّ عمليات البيع بالتفصيل 

   
نه عادة ما يتم تسليم البضاعة أوال وقبوهلا من قبل ووفقا ملا سبق وباعتبار أ

املشتري ثانيا مثّ يتم إعداد الفاتورة الحقا من قبل املزود من ناحية وأنه عند قبول 
البضاعة ميكن للمشتري أن يتصرف فيها وأن يستفيد من منافعها املستقبلية من 
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تاريخ تسليم ان األجل هو ناحية أخرى، فإنه يقترح أن يكون تاريخ انطالق سري
  .البضاعة إىل املشتري

  :حتديد سقف خمتلف حسب القطاعات -  
  

كما جيدر حتديد أجل أقصى أخذا بعني اإلعتبار خصوصيات القطاعات 
ويف هذا اإلطار من البديهي أنه ال ميكن خلط منتوج ذي صبغة استهالكية حينية 
كاملنتوجات الفالحية والغذائية ومنتوجات يكون استهالكها دوريا أو مومسيا 

وباختالف ... مرتليةومرتبطا بوجود حاجة إليها كاملالبس أو األدوات الكهرو
خيتلف معدل املدة الفاصلة بني اقتناء املنتج وتاريخ حتقيقه نقديا أو املنتوجات 

  .بوسيلة يسهل حتويلها إىل نقد
ونظرا إىل أنّ خمتلف املوزعني باجلملة أو التفصيل أو املساحات الكربى 

فإنه أضحى من  متعددة األجنحة أو املتخصصة تقتين أصنافا خمتلفة من املنتجات
الضروري أن خيتلف السقف حسب القطاعات وأن يرتبط خبصوصياا حتى ال 

  .تؤدي هذه العملية إىل آثار معاكسة لألهداف املرجوة منها
  : الشكل القانوين لنص اإلصدار -
  

هل ميكن أن يكون حتديد أجل دفع أقصى موضوع اتفاق معد من طرف 
  قطاع ما ؟ هيكل مشرف على مهنة ما أو 

تعترب هذه الفرضية مرفوضة ضرورة أنّ اتفاقا من هذا القبيل يشكّل ممارسة 
خملّة باملنافسة على معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار باعتبار أنّ 
أجل الدفع عنصر من عناصر السعر وبالتايل فإنه من شأن هذا اإلتفاق أن يتسبب 

  ". سري الطبيعي لقاعدة العرض والطّلبعرقلة حتديد األسعار حسب ال" يف 
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ووفقا ملا تقدم فإنّ مثل هذه االتفاقات تبقى ممنوعة إىل حني حصوهلا على 
إعفاء وفقا ملقتضيات الفصل السادس من قانون املنافسة واألسعار بعد التثبت من 

 ااملستعملني قسطضرورية لضمان تقدم تقين أو اقتصادي وأنها تدر على "أنها 
  ".عادال من فوائدها

وتبعا لكلّ ما تقدم ويف ظلّ كلّ اإلشكاليات اليت متّ طرحها آنفا فإنه 
أضحى من الضروري تدخل السلطة التشريعية أو الترتيبية لتنظيم هذه املسألة 

  .واحلد من بعض التجاوزات اليت متّ الوقوف عليها
من الدستور الذي ينص  34الفصل ولتفعيل هذا التدخل، وعمال مبا جاء ب

باجلنسية واحلالة الشخصية  -:...تتخذ شكل قوانني النصوص املتعلّقة: " أنهعلى 
، وطاملا أنّ آجال الدفع تعد من صميم اإللتزامات فإنّ تنظيمها ..."واإللتزامات

يعود إىل املشرع، وعليه فإنّ مراجعة القانون املتعلّق بتجارة التوزيع يعترب فرصة 
  .الئمة لتنظيم هذه املسألةم

  

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنّ ضبط آجال الدفع مبقتضى قانون ال 
إمكانية إقرار املبدإ تشريعيا مع اإلحالة إىل نص ترتييب لضبط تلك حيول دون 

ملا تتميز به من مرونة إجرائية من  جدوى كثرأ، بل أنّ هذه الطّريقة اآلجال
  .حيث التعامل مع التطورات والوضعيات املستجدة

  

وعليه فإنه يقترح التنصيص على مبدإ حتديد سقف أقصى آلجال الدفع 
على مستوى قانون جتارة التوزيع مع اإلحالة إىل أمر ترتييب لتحديد ذلك األجل 

. حسب القطاعات
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الصدد على ضرورة استشارة خمتلف اهلياكل  وجيدر التأكيد يف هذا
ل ا بني املنتجني واملوزعني املهنية القطاعية لتحديد آجال معقولة يتم التعام

. خاصة املساحات التجارية الكربىو
  
صدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ و

 برئاسة السيد محمد القـلسي وعضوية السادة 2009 فيفري 26
رشدي المحمدي ورضا الماجري ولطفي بوزيان والبشير بوجدي 

وأمن كتابة وعماد الدرويش وماهر الفقيه والسيدة سميرة القابسي 
   .السيد نبيل السماتيالجلسة 

الرئيس                                                 
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة ةالجمهوري
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .النقل :القطاع 

92240 

262009  
  

  إن مجلس المنافسة
 

92240122009



 

641991291991



602005182005 

370200632006
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4772006152006

 

 

 

262009

 
 

وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 
  :ما يلي

  :كراس الشروط موضوع القرار و
جاء بوثيقة شرح األسباب املتعلّقة باستشارة احلال أنه يف إطار مزيد   

إحكام تأطري ومتابعة استغالل مؤسسات تعليم سياقة العربات قصد الرفع من 
مستوى تكوين املترشحني ملختلف امتحانات رخص السياقة و بالتايل تأهيل هذا 

لة لكراس الشروط القطاع، يهدف مشروع القرار املعروض إىل مراجعة شام
واملتعلّق باملصادقة على كراس  2002فيفري  5امللحق بقرار وزير النقل املؤرخ يف 

الشروط املتعلق باستغالل مؤسسات تعليم سياقة العربات و كراس الشروط 
.املتعلّق باستغالل املراكز املختصة يف التكوين يف جمال سياقة العربات

وكراس الشروط املعروضني إىل احلفاظ  دف مقتضيات مشروع القرار و
ة للقطاع و بالتكوين وعلى الصبغة املهنيفع من مستوى التذلك من خالل ايل الر

إدراج ضرورة ممارسة مهنة مدرب تعليم سياقة العربات ملدة سنة واحدة على 
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األقلّ كشرط جديد ضمن الشروط الواجب توفّرها يف الشخص الطبيعي أو 
يف استغالل مؤسسة تعليم سياقة  الراغبالقانوين للشخص املعنوي املمثّل 

كذلك منع اجلمع بني رورة املباشرة الفعلية للمهنة والعربات مع إدراج ض
استغالل مؤسسة تعليم سياقة العربات ومركز خمتص يف التكوين يف جمال سياقة 

  .العربات
ات لفائدة املعوقني متّ تشجيعا لإلستثمار يف اختصاص تعليم سياقة العربو

إسناد امتيازات خاصة للراغبني يف اإلستثمار يف هذا اال من خالل التخفيض يف 
ة هذا النشاط ذلك يف صورة مباشروبة للمحلّ لفائدة هذه الشرحية واملساحة املطل

كذلك ختفيض أسطول العربات من أربع وحدات إىل يف شكل شخص معنوي و
  .30عربة واحدة 

تسهيل عمليات مراقبتها من ابعة سري أعمال هذه ااملؤسسات وملتضمانا و
توحيد مجلة من إدراج إجراءات تنظيمية جديدة و قبل املصاحل املختصة لإلدارة متّ

التكوين والتي من اجلوانب العملية لالستغالل و الركائز األساسية املتعلّقة بالعديد
  :من أمهّها
العملية املتعلّقة بإحالة استغالل مؤسسة مزيد توضيح اإلجراءات -

تعليم سياقة العربات ، بالنسبة للشخص الطّبيعي، إىل الورثة يف صورة وفاة 
  .صاحبها
ضرورة التعاقد مع مدرب تعليم سياقة العربات عند طلب احلصول -

.على بطاقة استغالل عربة ثانية أو أكثر
مركز امتحان وحيد  ترك اإلختيار لصاحب املؤسسة لإلنتماء إىل-

.إلجراء اإلختبارات التطبيقية مع إمكانية تغيريه مبقتضى مطلب كتايب

                                                            
  وثیقة شرح األسباب الصادرة عن وزارة النقل: المصدر 30
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تقنني مسألة مرافقة املدرب ملمتحن رخص السياقة أثناء إجراء -
.اختبار اجلوالن بالطّرقات

  :المحتوى المادي لكراس الشروط
حد حيتوي مشروع كراس الشروط املعروض على أنظار الس على وا

  :وأربعني فصال متّ إدراجها يف أربعة أبواب
  أحكام عامة: الباب األول-
مؤسسات تعليم سياقة العربات شروط استغالل : الباب الثاين-
  .أحكام إنتقالية: الباب الثالث-
مؤسسات تعليم سياقة العرباتمراقبة : الباب الرابع-

مهنة التدريب و التالمة على عليم في مجال قواعد الجوالن والس
  :الطرقات و سياقة العربات

السالمة على لتعليم يف جمال قواعد اجلوالن واالتدريب ومتثّل مهنة 
 الطرقات و سياقة العربات إحدى املهن احلرة وركيزة أساسية إلعداد املترشحني

اإلختبارات التطبيقية اخلاصة  باحلصول على رخص الجتياز اإلختبارات النظرية و
املؤرخ  2000لسنة  142قة يف خمتلف األصناف املنصوص عليها باألمر عدد السيا
شروط تسليمها تعلق بضبط أصناف رخص السياقة وو امل 2000جانفي  24يف 

  . وصلوحيتها وجتديدها
التدريب و التعليم يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة مهنة خيضع تأطري و

ادرة على الطّرقات و سياقة العربات حاليا إىل مقتضيات جملّة الطّرقات الص
املتعلق و 1999جويلية  26املؤرخ يف  1999لسنة  71مبقتضى القانون عدد 

و إىل مقتضيات قرار وزير النقل ، منها 81بإصدار جملّة الطّرقات و خاصة الفصل 
تعاطي مهنة التدريب والتعليم بضبط شروط  و املتعلّق 2002فيفري  5املؤرخ يف 
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السالمة على الطرقات وسياقة العربات لتكوين يف جمال قواعد اجلوالن واو
.وتكوين مدريب تعليم سياقة العربات

حسب قرار وزير النقل املذكور فإنّ شهادة الكفاءة املهنية تسلّم و
املختصة لوزارة  للمترشحني الذين جيتازون بنجاح امتحانا ينظّم من طرف املصاحل

و ذلك حبسب نوع الشهادات املزمع احلصول ) الوكالة الفنية للنقل الربي(النقل 
  :عليها، و هي على التوايل

شهادة الكفاءة املهنية لتعليم قواعد اجلوالن و السالمة على .1
الطّرقات
شهادة الكفاءة املهنية لتعليم سياقة العربات.2
مدريب تعليم سياقة العرباتشهادة الكفاءة املهنية لتكوين .3

و ختول الشهادة األوىل لصاحبها تعليم قواعد اجلوالن و السالمة على 
الطّرقات بإحدى مؤسسات تعليم سياقة العربات و ذلك بالنسبة إىل مجيع 
أصناف رخص السياقة، يف حني ختول الشهادة الثّانية للمحرز عليها تعليم سياقة 

أو اإلمتحانات اليت اجتازها و حبسب الصنف الذي  العربات حبسب اإلمتحان
  :حتصل عليه والذي ميكن أن يتمثّل يف

 ص لتعليم سياقة العربات للحصول على رخصة " أ"صنفو هو خمص
"أ"السياقة من الصنف 

 ص لتعليم سياقة العربات للحصول على رخصة " ب"صنفو هو خمص
".ح"و "1د"و " هـ+ب"و " أ"السياقة من األصناف 

 ص لتعليم سياقة العربات للحصول على رخصة "ج"صنفو هو خمص
".ج"السياقة من الصنف 
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 ص لتعليم سياقة العربات للحصول على " هـ+ج"صنفو هو خمص
".هـ+ج"رخصة السياقة من الصنف 

 ص لتعليم سياقة العربات للحصول على رخصة " د"صنفو هو خمص
".هـ+د"و " د"السياقة من الصنفني 

و يف خصوص الشهادة الثّالثة فهي ختول لصاحبها تكوين املترشحني 
لشهادات الكفاءة املهنية املشار إليها أعاله بأحد املراكز املتخصصة يف التكوين يف 

  .جمال سياقة العربات
و بلغ عدد شهادات الكفاءة املهنية إىل غاية السداسية األوىل من   

:اجلدول التايلما هو مبين ب 2008سنة 
  عدد ال  شهادة الكفاءة المهنية
1.735  لتكوين مدريب تعليم سياقة العربات

  2.693  لتعليم سياقة العربات
  289  لتعليم قواعد اجلوالن و السالمة على الطّرقات

  وزارة النقل: املصدر                                                 

مهنة التدريب و التعليم يف جمال قواعد اجلوالن جتدر اإلشارة إىل أنّ و
والسالمة على الطرقات و سياقة العربات كما جاءت بقرار وزير النقل املؤرخ 

ال تباشر مبجرد احلصول على شهادة الكفاءة املهنية بل  2002فيفري  5يف 
جيب أن يتحصل املعين باألمر عالوة على ذلك على إجازة، وهي عبارة عن 

رية تقوم اإلدارة قبل تسليمها من التثبت من بعض املعطيات األخرى ، رخصة إدا
  .إضافة إىل أنها تسندها ملدة ال تتجاوز اخلمس سنوات قابلة للتجديد

يبين اجلدول التايل عدد اإلجازات املمنوحة إىل غاية السداسية األوىل من و
  :2008سنة 
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  عدد اإلجازات  الوظيفة

1.735  لتعليم سياقة العرباترئيس مؤسسة 

  2.693  مدرب لتعليم سياقة العربات

  289  مدرب لتعليم قواعد اجلوالن و السالمة على الطرقات

  64  مكون مدريب تعليم سياقة العربات

  وزارة النقل: املصدر

و حري بالذكر أنّ بعض العوامل املوضوعية مثل التطور العمراين و حتسن 
الشرائية للمواطن عالوة على اإلعفاءات اجلبائية لنوعيات معينة من وسائل القدرة 

النقل و كذلك انفتاح مؤسسات القرض على القروض اإلستهالكية و الرجوع 
بالسن الدنيا للحصول على رخصة السياقة إىل مثانية عشر عاما، شجعت على 

رية و هو ما يبينه تطور عدد رخص السياقة املسندة خالل السنوات اخلمس األخ
:اجلدول التايل

  20032004  2005  2006  2007  

  103.977  100.392  92.775  81.60288.908  رخص جديدة
  14.288  12.336  11.532  11.714  9.644  إضافة صنف

و كنتيجة حتمية لتطور عدد رخص السياقة املسندة، تطور أيضا عدد مدارس 
موزعة على حنو ما هو مبين  2008مدرسة سنة  1735تعليم السياقة ليبلغ 

  :باجلدول التايل
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  العدد  الوالية  العدد  الوالية
  50  منوبة78  أريانة
  109  مدنني  21  باجة

  73  املنستري  157  بن عروس
  141  نابل  77  برترت
  226  صفاقس  44  قابس
  60  سيدي بوزيد  40  قفصة
  15  سليانة  24  جندوبة
  119  سوسة  51  القريوان
  25  تطاوين  25  القصرين

  16  توزر  20  قبلي
  285  تونس  21  الكاف
  16  زغوان  42  املهدية

  وزارة النقل: املصدر                              

دد األمر عالصادر مبقتضى الوظائف و  حسب املعجم الوطين للمهنو
والتعليم التدريب تصنف مهنة  1997ديسمرب  15املؤِرخ يف  1997لسنة  2452

سياقة العربات لتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطّرقات ووا
  .3342.02وتكوين مدريب تعليم سياقة العربات حتت الرمز 

عليم في مجال قواعد التدريب وهنة التر القانوني لمطااإل*
سياقة العرباتالمة على الطرقات والجوالن والس:  

دريب وختضع مهنة التالمة على التعليم يف جمال قواعد اجلوالن والس
  :خاصة إىل مقتضياتالطرقات وسياقة العربات 

 1998ديسمرب  28املؤرخ يف  1998لسنة  108القانون عدد -
.املتعلّق بالوكالة الفنية للنقل الربيو

املتعلّق و 1999جويلية  26املؤرخ يف  1999لسنة  71القانون عدد -
.الطرقاتبإصدار جملة 
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املتعلّق و 2001جويلية  10املؤرخ يف  2001لسنة  67القانون عدد -
بتبسيط اإلجراءات اإلدارية اخلاصة بالتراخيص املسلّمة من قبل الوزارة املكلّفة 

.بالنقل يف ااالت الراجعة إليها بالنظر
املتعلّق و 1986سبتمرب  15املؤرخ يف  1986لسنة  863األمر عدد -

.والت وزارة النقلبضبط مشم
املتعلّق و 1999سبتمرب 13املؤرخ يف  1999لسنة  2048األمر عدد -

بضبط املعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل الربي مقابل اخلدمات اليت تسديها 
نوفمرب  20املؤرخ يف  2000لسنة  2782كما متّ تنقيحه وإمتامه باألمر عدد 

.2007مارس  22املؤرخ يف  2007لسنة  704األمر عدد  و 2000
املتعلّق و 2000جانفي  24املؤرخ يف  2000لسنة  142األمر عدد -

جتديدها كما متّ قة و شروط تسليمها و صلوحياا وبضبط أصناف رخص السيا
األمر عدد و 2001أوت  1املؤرخ يف  2001لسنة  1788تنقيحه باألمر عدد 

.2002رب ديسم 30املؤرخ يف  2002لسنة  3354

و املتعلّق بضبط شروط  2002فيفري  5قرار وزير النقل املؤرخ يف -
كوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على عليم و التدريب و التالتتعاطي مهنة 

يب تعليم سياقة العرباتالطرقات وسياقة العربات و تكوين مدر.

  :الشروط المالحظات المتعلّقة بمشروع القرار و كراس  
كراس الشروط املعروضني مالحظات عامة يستدعي مشروع القرار و

:ومالحظات خاصة 
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  :العامة اتملالحظا - 1
:املالحظة األوىل

قام مشروع كراس الشروط املعروض يف العديد من الفصول بتمييز بني 
روط  الواجب توفّرها  خص الطّبيعي  والشبعض الش خص املعنوي يف ما خيصالش

، على غرار عدد العربات أو مساحة سياقة العربات مؤسسة تعليمالستغالل 
  .احملالّت الواجب توفّرها  ملمارسة النشاط

جيب  يالحظ الس ذا اخلصوص أنّ الشكل القانوين ملتعاطي النشاط الو
أنّ تقنني أي نشاط إقتصادي جيب أن أن يؤثّر على مجلة احلقوق والواجبات و

  .األعباءمبدأ املساواة يف احلقوق و يراعى فيه
الشخص لتمييز  بني الشخص الطّبيعي  ويالحظ من جهة أخرى أنّ او

ال ينطوي على جدوى املعنوي املضمن مبقتضيات مشروع كراس الشروط  
من جملّة الشركات التجارية  159إىل  148أنّ أحكام الفصول و واضحة خاصة

أنّ كلّ ذات املسؤولية احملدودة، و شركة الشخص الواحدأقرت إمكانية تأسيس 
راغب يف استغالل مؤسسة لتعليم سياقة العربات له، إذا ما ملس امتيازا إضافيا، 

  .خص طبيعيأن يقوم بتأسيس شركة عوضا عن تعاطيه النشاط بصفته كش
لذلك يقترح أن تقع إعادة النظر يف صياغة كراس الشروط   بشكل يأخذ 
 خص املعنوي يف ما خيصخص الطّبيعي  و الشبعني اإلعتبار مبدأ املساواة بني الش

  .الشروط الواجب توفّرها  الستغالل مؤسسة تعليم سياقة العربات
  
  :الثّانيةاملالحظة  

 القوانني" إىلاإلشارةمنهفصولةوبعدالشروط كراسعومبشرتورد
هذهعناإلفصاحجهيتفإنه  ولذلكحتديدهادون" العملااجلاريوالتراتيب
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لإلطارحجباليشكّذلكعناإلغفالأنبإعتباررتيبية،والتشريعيةالت ملراجعا
بإستبعادلمنافسةلاتقليصايلوبالتاإلدارةمعاملتعاملنيعن والترتيـيب لتشريعيا

.افذةالنرتيبيةوالتشريعيةالتبالنصوصالكافية رايةالدفيهتتوفر المن كل
" العمل ااجلاريوالتراتيبالقوانني "عبارةحذفيقترحو عليه

 لضمانواضحةبصفةإليهااملشاروالتراتيبالقوانني هذهعنواإلفصاح
  .قائمة اإلطالعات، مع إدراجها ضمن الشفافية

  :الثّالثةاملالحظة 
" أمنوذج تصريح"تعرض مشروع كراس الشروط بالعديد من الفصول إىل 

  .ملحق به
و يالحظ يف هذا الصدد أنّ هذه الوثيقة مل ترد على الس حتى يتمكّن 

  .من إعطاء رأيه بشأا
:الرابعةاملالحظة 

منقوصة من  املعروض النقل وزيروردت اإلطّالعات املتعلّقة مبشروع قرار 
التنصيص على اإلطّالع على رأي جملس املنافسة وفقا للفصل السادس من األمر 

و املتعلّق بضبط إجراءات  2006فيفري  03و املؤرخ يف  2006لسنة  370عدد 
وصيغ اإلستشارة الوجوبية لس املنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية والذّي 

على أن شر و اخلاضعة :" هينصة املستوجبة للنترفق مشاريع النصوص الترتيبي
إلستشارة جملس املنافسة عند إحالتها إىل مصاحل الوزارة األوىل بنسخة من رأي 
جملس املنافسة و مذكّرة تفسريية تتضمن إقتراحات الس و بيان مدى إستجابة 

                                    .       الوزارة هلا أو ردها عليها عند اإلقتضاء
ويقع التنصيص ضمن اإلطّالعات القانونية للنص على رأي جملس 

  ".املنافسة
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لذلك يتجه إستكمال قائمة اإلطّالعات بالتنصيص على رأي جملس 
  .املنافسة

  :اصةاخلاملالحظات  - 2
  :7 الفصل 

من مشروع كراس الشروط  على أنه  7تنص الفقرة األخرية من الفصل 
ال ميكن للشخص الطّبيعي  استغالل أكثر من مؤسسة واحدة لتعليم سياقة :"

  ".العربات كما ال ميكنه إحداث فروع هلذه املؤسسة
و جيد هذا التحديد أساسه يف جملة الطّرقات الصادرة مبقتضى القانون عدد 

كما متّ تنقيحها و إمتامها بالنصوص  1999جويلية  26املؤرخ يف  1999لسنة  71
جويلية  10املؤرخ يف  2001لسنة  67الالّحقة  و خاصة منها القانون عدد 

و املتعلّق  بتبسيط اإلجراءات اإلدارية اخلاصة بالتراخيص املسلّمة من قبل  2001
 هامن 81الفصل الوزارة املكلّفة بالنقل يف ااالت الراجعة إليها بالنظر، ذلك أنّ 

خيضع استغالل مؤسسات تعليم سياقة العربات و املراكز :" نص على أنه 
املختصة يف التكوين يف جمال سياقة العربات إىل مقتضيات كراس شروط يصادق 

و يضبط هذا الكراس الشروط  املتعلّقة . عليه بقرار من الوزير املكلف بالنقل
كذلك التراتيب املتعلّقة ت املستعملة وربابالكفاءة املهنية وباحملالت و بالع

  ".باستغالل هذه املؤسسات و املراكز ومراقبتها
 14حري بالذّكر أن جملس املنافسة أقر يف الرأي الصادر عنه بتاريخ و
 إىليرقىوالتجارةالصناعةحريةمبدأأنّ  62126حتت عدد  2006سبتمرب 

 تشريعينصعلىبناءإالةالعامةالترتيبيالسلطةمنهاتنالأن ميكناللةنـزم
 لطةالس، حبيث أنّ تنظيمهاوحدودةاحلريتلك مباشرةأوجهيضبطسابق

 يفةاإلقتصادياألنشطةمباشرةمنحيدنظامبإنشاءتبادرأنمتلكالةلترتيبيا
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 إقرارحقمتلكالكما  حدودهويضبطالتنظيممبدأيقرتشريعينصغياب
القانون معذلكيتعارضعندماإقتصادينشاطةحري.  

و على أساس ما تقدم فإنّ السؤال الذّي يطرح من زاوية املبدإ املشار إليه 
هل ميكن القبول باحلد من مبدإ حرية الصناعة و التجارة من خالل : هو التايل

فروع  حتجري استغالل أكثر من مؤسسة واحدة لتعليم سياقة العربات وإحداث
  هلذه املؤسسة؟

و يالحظ الس يف هذا الصدد أن مطابقة مشروع كراس الشروط  
من جملة الطّرقات ال يعين بالضرورة ) جديد( 81املعروض ملقتضيات الفصل 

 81تالؤمه مع روح النص و مع مقاصد املشرع ، ال سيما و أنّ تنقيح الفصل 
 10املؤرخ يف  2001لسنة  67عدد ون من القان 2املذكور جاء بالفصل ) جديد(

اخلاصة بالتراخيص املسلّمة  ةبتبسيط اإلجراءات اإلداريواملتعلّق   2001جويلية 
  .من قبل الوزارة املكلّفة بالنقل يف ااالت الراجعة إليها بالنظر

و يستخلص من صياغة مشروع كراس الشروط  املعروض أنه رغم متتعه 
من جملّة الطّرقات إالّ أنه حاد عن موضوع ) جديد( 81ظاهريا باملطابقة للفصل 

بتبسيط و املتعلّق   2001جويلية  10املؤرخ يف  2001لسنة  67القانون عدد 
ن قبل الوزارة املكلّفة بالنقل يف اخلاصة بالتراخيص املسلّمة م اإلجراءات اإلدارية

  .املذكور 7ااالت الراجعة إليها بالنظر، من خالل التحجري الذي أقره بالفصل 
من مشروع  7لذا يقترح إعادة النظر يف أوجه التحجري املضمنة بالفصل 

  .كراس الشروط
عالوة على ذلك، يالحظ الس أنّ املنع املتعلّق  بتحجري استغالل أكثر و

قد اقتصر على الشخص الطّبيعي  دون  مؤسسة واحدة لتعليم سياقة العربات
الشخص املعنوي، و هو ما يدفع إىل القول بأنّ الشخص املعنوي حيتفظ بإمكانية 
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و يف ذلك إخالل واضح ربات مؤسسة واحدة لتعليم سياقة العاستغالل أكثر من 
بقواعد املنافسة فضال عن انعدام اجلدوى من ذلك الشرط ضرورة أنه ميكن 
للشخص الطّبيعي أن يتجنب هذا املنع بكل سهولة و ذلك بإحداثه شركة 

  .الشخص الواحد ذات املسؤولية احملدودة
روط من من مشروع كراس الش 7و غين عن البيان أنّ املنع الوارد بالفصل 

شأنه إدخال تعقيد ال طائل من ورائه و إقامة متييز غري مربر لذلك فإنه يقترح 
  . التخلّي عنه

  :9و  7 نالفصال
من مشروع كراس الشروط املعروض على  9و  7متّ التنصيص بالفصلني 

أن ال يكون الشخص الطّبيعي أو املمثّل القانوين للشخص املعنوي الراغب يف 
منتميا إىل سلك أعوان الدولة أو :" استغالل مؤسسة لتعليم سياقة العربات 

اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو املنشآت 
  ".ومية كما وقع تعريفها حسب التشريع اجلاري به العملالعم

 2007ديسمرب 27خ يف ؤرامل 2007لسنة  69قانون عدد جوع إىل البالرو
حفز املبادرة من يتبين من فصوله األوىل أنه جعل  ةاالقتصادي ق حبفز املبادرةتعلّوامل

االقتصاديةة أولويوطنية تعمل مجيع األطراف االقتصادية على ة واالجتماعي
أنّ ة هي املبدأ وتكافؤ الفرص وعلى أساس أن احلريتكريسها يف إطار ضمان مبدإ

تعمل على ترسيخ ثقافة جيب أن ولة الدنتيجة لذلك فإنّ و الترخيص هو االستثناء
  .االقتصادية ونشرها عرب خمتلف وسائلها املتاحةاملبادرة

من قانون ) فقرة أوىل جديدة(ر مكر 50الفصل تبعا هلذا التوجه نص و
بعث لم عطلةف املترسميكن أن متنح للموظّ:"على أنه  ةاالقتصادي حفز املبادرة
ة أقصاها سنة قابلةمؤسسة ملد للتجديد مرتني يف ة واحدة وقابلة للتجديد مر
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وميكن إسناد هذه العطلة يف إطار . ةنمية اجلهويسة مبناطق التبعث مؤسصورة
ق بإنقاذ املؤسسات املتعلّ 1995لسنة  34عليها بالقانون عدد اإلحالة املنصوص

وتسند . حقةاقتصادية كما متّ تنقيحه وإمتامه بالنصوص الالّاليت متر بصعوبات
  ."هذه العطلة بأمر

من  9و  7بناءا على ما تقدم فإنّ املنع الذّي أرساه كلّ من الفلصلني و
مؤسسة مشروع كراس الشروط املعروض و املتعلّق مبنع تعاطي نشاط استغالل 

لتعليم سياقة العربات بالنسبة ألعوان الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات 
ال ميكن أن يكون مطلقا العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو املنشآت العمومية، 

تثن من دائرة تطبيقه أي نشاط إقتصادي طاملا ضرورة أنّ القانون املذكور مل يس
  .تتوفّر يف املعين باألمر الشروط اخلصوصية املتعلّقة بذلك النشاط

 9و 7لذا يقترح أن تقع إعادة النظر يف صياغة الشروط املضمنة بالفصلني 
 من الفصل وىل جديدةاألفقرة بشكل يأخذ بعني اإلعتبار اإلمكانية التي أقرا ال

كأن يقع تضمني العبارة التالية يف  ةاالقتصادي حفز املبادرةمن قانون مكرر  50
عوان ويستثىن من هذا الشرط األ:" اية املطّة املخصصة للشرط املذكور

) جديدة(وىل األفقرة الن على إجازة لبعث مؤسسة وفقا ملقتضيات واملتحصل
 27مؤرخ يف  2007لسنة  69قانون عدد ال منمكرر  50 من الفصل

كما يتعين يف نفس السياق ". ةاالقتصادي ق حبفز املبادرةتعلّوامل 2007ديسمرب
  .إدراج هذا القانون بقائمة اإلطّالعات

  :14الفصل 
باستثناء الدراجات :" من مشروع كراس الشروط  أنه  14بالفصل  جاء

أنصاف ارورات، جيب أن الكبرية و اجلرارات الفالحية وارورات و النارية
تكون كل عربة معدة للتكوين يف جمال سياقة العربات جمهزة باإلضافة إىل 
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حمول آيل صندوق  - هـ : ... الشروط  العامة لتجهيز و يئة العربات بـ 
  .للسرعة
ال يستند إىل أي مربر ذا الشرط يعد جمحفا ويالحظ الس أنّ هو

املسوقة بالتراب التونسي عربات مبختلف أنواعها ون معظم الموضوعي ضرورة أ
  .ال تتضمن صناديق حموالت آلية للسرعة

يقترح يف هذا  اخلصوص حذف الشرط املضمن  بالنقطة هـ من الفصل و
  .مراعاة للتبسيط 18

  
و صدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 

برئاسة السيد محمد القـلسي و عضوية السادة   2009فيفري  26
رشدي المحمدي و رضا الماجري و لطفي بوزيان و البشير بوجدي 
و عماد الدرويش و ماهر الفقيه  و السيدة سميرة القابسي وأمن 

  . كتابة الجلسة السيد نبيل السماتي
الرئيس                                                 
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                             الحمد هللا                                    التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .كراء السيارات :القطاع 

92241 

22009  

  
  إنّ مجلس المنافسة،

263

9 2009   12 2009 92241

         

    

9 

     64 1991  29 1991

60

2005182005 
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   370 2006  3 2006 

 

   477 2006  15 2006 

 



22009 

 

            

 
وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 

  :ما يلي
I - تقدمي امللف:  
  

 لالستشارة اإلطار العام:  
  :االستشارة يفتتمثّل الوثائق املدىل ا من قبل اإلدارة لطلب هذه 

نسخة من كراس الشروط املتعلّق بتعاطي األشخاص الطبيعيني أو * 
  .املعنويني لنشاط استغالل مؤسسة لكراء السيارات

من الرائد الرمسي  2002لسنة  13من العدد  415نسخة من الصفحة * 
واليت حتتوي على قرار  2002فيفري  12للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 
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ويتعلّق باملصادقة على الكراس  2002فيفري  5صادر عن وزير النقل مؤرخ يف 
  .املذكور

واعتبارا إىل أن الوثائق املدىل ا نصوص سارية املفعول، فإنه ميكن اعتبار 
االستشارة الراهنة مندرجة ضمن اإلجراءات اليت أذن ا سيادة رئيس اجلمهورية 

قرير السلس املنافسةمبناسبة تلقّيه للت أكيد نوي احلادي عشردف إىل الت واليت 
عاون مع ونشر ثقافة املنافسة بالت وتفعيل دور جملس املنافسةمزيد دعم  أمهية على

ة االستشارة الوجوبي مبدإ ترسيخخاصة و مات ذات العالقةاهلياكل واملنظّخمتلف 
، حيث متّ اإلذن 31افسةعلى املن األثرلس املنافسة بشأن سائر النصوص ذات 

بعرض كرأي قبل تنقيح (هـذا املبدإ  إقرارقبل  إصدارها روط اليت متّاسات الش
لسنة  60واملتعلق باملنافسة األسعار بالقانون عدد  1991لسنة  64القانون عدد 

 املبادئمبا يضمن وحدة الس  أنظارعلى  )2005جويلية  18املؤرخ يف  2005
الترتيبية األعمالنف من اليت يقوم عليها هذا الص.   

اإلطار التشريعي والتسات رتييب لنشاط استغالل مؤس
:ياراتلسالكراء 

 1992مارس  9املؤرخ يف  1992لسنة  24عدد القانون -
لسنة  86بالقانون عدد  هكما وقع تنقيحواملتعلّق بإصدار جملّة التأمني 

2005 ة ق بإدراج عنوان خامس مبجلّاملتعلّو 2005أوت  15خ يف املؤر
التأمني خيص تأمني املسؤولية املدنية النة اجتة عن استعمال العربات الربي

ك وذات حمرحقة باألشخاص يف حوادث عويض عن األضرار الالّنظام الت
.املرور

                                                            
 29المؤرخ في  1991لسنة  64المتمم للقانون عددمنقح وال 2005جویلیة  18المؤرخ في  2005لسنة  60القانون عددالتي أقرھا 31

  .األسعاروالمتعلق بالمنافسة و 1991جویلیة 
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 1999جويلية  26املؤرخ يف  1999لسنة  71القانون عدد -
 67القانون عدد بتنقيحه وإمتامه  رقات كما متّة الطّلّجم املتعلّق بإصدارو

ق بتبسيط اإلجراءات املتعلّو 2001جويلية  10املؤرخ يف  2001لسنة 
اإلدارية اخلاصمة من قبل الوزارة املكلّراخيص املسلّة بالتقل يف فة بالن

 28املؤرخ يف  2006لسنة  54والقانون عدد  ااالت الراجعة إليها بالنظر
.واملتعلّق بتنقيح وإمتام جملّة الطّرقات 2006جويلية 

 2004أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة  33القانون عدد -
 2006لسنة  55واملتعلّق بتنظيم النقل الربي كما متّ تنقيحه بالقانون عدد 

.2006جويلية  28املؤرخ يف 
 2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69القانون عدد -

. تعلّق حبفز املبادرة االقتصاديةوامل
 1986سبتمرب  15خ يف املؤر 1986لسنة  863األمر عدد -

.قلق بضبط مشموالت وزارة الناملتعلّو

 1991جانفي  14املؤرخ يف  1991لسنة  86األمر عدد -
.واملتعلّق بتنظيم املصاحل املركزية لوزارة النقل

 1993ماي  3املؤرخ يف  1993لسنة  982األمر عدد -
.واخلاص بالعالقة بني اإلدارة و املتعاملني معها

 2000أكتوبر  31املؤرخ يف  2000لسنة  2475األمر عدد -
.واملتعلّق باإلجراء املوحد لبعث املشاريع الفردية

 2004أوت  11املؤرخ يف 2004لسنة  1876األمر عدد -
.واملتعلّق بصلوحية احملل وشهادة الوقاية
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 2006جويلية  31املؤرخ يف  2006لسنة  2118األمر عدد -
واملتعلّق بضبط الشروط املتعلّقة باجلنسية وبالكفاءة املهنية للشخص الراغب 

 30و 28و 25و 22يف تعاطي أحد األنشطة املنصوص عليها بالفصول 
واملتعلّق  2004أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة  33من القانون عدد  33و

.الربيبتنظيم النقل 
 2008جويلية  1املؤرخ يف  2008لسنة  2480األمر عدد -

واملتعلّق بضبط الوثائق اخلاصة باستغالل عربات النقل على الطرقات 
املؤرخ  2004لسنة  33املخصصة لتعاطي األنشطة املذكورة بالقانون عدد 

صة واملتعلّق بتنظيم النقل الربي وكذلك الوثائق اخلا 2004أفريل  19يف 
ـّة النقل أو الكراء .بعملي

املتعلّق بضبط  1991جويلية  15قرار وزير النقل املؤرخ يف -
.الشروط الالزمة الستغالل مؤسسات كراء السيارات

واملتعلّق  1998جويلية  2قـرار وزير النقل املؤرخ يف -
بضبط شـروط وأساليب إسناد وجتديد بطاقة االستغالل اخلاصة بعربات 

 البضائع عرب الطرقات حلساب الغري وعربات الكراء كما وقع تنقيحهنقل 
.2002فيفري  5بقرار وزير النقل املؤرخ يف 

واملتعلّق  2000جانفي  25قرار وزير النقل املؤرخ يف -
.بتسجيل العربات

بضبط  قاملتعلّو 2000نوفمرب  2قرار الوزير األول املؤرخ يف -
.أمنوذج التصريح املوحد  لبعث املشاريع الفردية

قرار وزيـر تكنولوجيـا االتصال والنقل املؤرخ يف أول -
واملتعلّق بضبط أساليب عمل اللّجنة التأديبية املنصوص  2004سبتمبـر 
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أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة  33 عددمن القانون  53عليها بالفصل 
.نظيم النقل الربيواملتعلّق بت 2004

  يلالستشارةاحملتوى املاد:  
بتعاطي حيتوي ملف االستشارة الراهنة على كراس شروط يتعلّق 

ارات سةاألشخاص الطبيعيني أو املعنويني لنشاط مؤسوقد احتوى، لكراء السي 
  :أبواب كاآليت أربعةفصال متّ إدراجها ضمن  واحد وعشرين هذا الكراس على

  أحكام عامة :الباب األول -
وحيتوي هذا الباب على أربعة : شروط تعاطي النشاط: الباب الثاين -

  :أقسام وهي على التوايل
سة و عقد الكراء: القسم األولاملؤس  
ارات: القسم الثّاينالسي  
ارات : القسم الثّالثأساليب تسليم بطاقات استغالل السي

  املعدة للكراء
ابعاحملالّت: القسم الر

  أحكام خمتلفة: الثالباب الثّ -
املراقبة والعقوبات: الرابعالباب -

II – اراتسة كراء السيتقدمي نشاط مؤس:  
:املصطلحاتبعض  عريفت.1
مؤسسات كراء السيارات ضمن النشاطات املتعلّقة بالنقل  يندرج استغالل

 33القانون عدد الربي كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من الفصل األول من 
  .يقل الربق بتنظيم الناملتعلّو 2004أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة 



اآلراء الجزء األول

84

س ــــمجل
المنـــافسة

النقل احلديدي والنقل على : ويشمل النقل الربي يف مفهوم هذا القانون 
  .الطّرقات وكراء العربات

من القانون  من العنوان الرابع 32الفصل  على معىن" كراء لعربة"عترب وي
نة ة معيم مبقتضاها املكتري عربة بسائق أو بدونه ملدة يتسلّكل عملي"املذكور 
فق عليهمومبقابل يتقاا مسب"..   

من التفرقة بني كراء العربات واإلجيار املايل الذي يعر فه الفصل والبد
واملتعلّق  1994جويلية  26املؤرخ يف  1994لسنة  89األول من القانون عدد 

ارات مقتناة أو ات أو عقّعملية إجيار جتهيزات أو معد"باإلجيار املايل بكونه 
ة لإلستعمال فـي ر الذي يبقى مالكا هلا، معداملؤجمنجزة لغرض اإلجيار من قبل 

األنشطة املهنية أو التجــارية أو الصناعية أو الفالحييد البحري أو ة أو الص
اقتناء تلك "على خالف مكتري العربة " وميكن للمستـأجر". "اخلدمات

التات أو العقّجهيـزات أو املعدة اإلجياارات أو البعض منها خالل مدفاق ر بات
رمع املؤج ".  

كما خيتلف كراء السيارات عن نظام اقتسام استغالل السيارة 
(carsharing)  ةر عنه بالفرنسيأو كما يعب(autopartage)  ويتمثّل يف قيام

مؤسسة أو تعاونية أو مجاعة حملّية أو حىت شخص طبيعي بوضع على ذمة أعضاء 
يارات لإلستعمال املشترك كل حسب حاجته مشتركني يف هذا النظام أسطول س

ومواعيده، فعوض أن يشتري الفرد سيارة خاصة ويتكبد عناء صيانتها دون أن 
يكون يف حاجة إىل استعماهلا بصفة مستمرة وطوال اليوم بل يبقيها معظم الوقت 
باملستودع املرتيل، يلجأ إىل نظام اقتسام استغالل السيارة الذي أصبح شديد 

تداول يف بلدان أمريكا الشمالية ويف سويسرا وبدأ كذلك باالنتشار يف اإلتحاد ال
  .32األورويب والسيما يف أملانيا

                                                            
http:// fr.wikipedia.org/wiki/autopartage.htmیراجع في ھذا الصدد 32 :  
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ويشترك نظام اقتسام استغالل السيارة مع نظام كراء السيارات يف كونه 
خيفّف على مستخدم السيارة أعباء امتالك وصيانة سيارة خاصة وميكّنه من 

ده ووفق حاجياتهاحلصول على سيارة يف الوقت الذي حيد .  
السيارات يف تونس،كغريه من أنشطة كراء وخيضع تعاطي نشاط كراء 

إىل ة لنقل األشخاص أو البضائع كل صنف أو جمموعة أصناف من العربات املعد
وزارة ــة بالدى املصاحل املختصـق لسباملصريح تالشروط وال اتاسكرنظام 
وقد كان قبل هذا التاريخ خاضعا لنظام  2002وذلك منذ فيفري  قلفة بالناملكلّ

روط املذكور بقرار من الوزير اس الشاملصادقة على كر تتمو. التراخيص اإلدارية
  ). 2004لسنة  33عدد  من القانون 33حسب الفصل ( قلف بالناملكلّ

بصفة وتعرف مؤسسة كراء السيارات عادة بكوا كل مؤسسة متارس 
مستمرة بغرض الربح نشاطا يتمثّل يف كراء سيارات للغري، بسائق أو بدون 
سائق، معدة لنقل األشخاص وذات مثانية مقاعد باستثناء مقعد السائق على 
أقصى حد، وميكن أن يتعاطى نشاط استغالل مؤسسة لكراء السيارات ذوات 

  .  33طبيعية أو ذوات معنوية على حد السواء
2.وقدراسة الس:

1.2. ةحملة عام:  
مع بداية استعمال  يف بداية القرن املاضي اراتظهر نشاط كراء السيلقد 

السيارات اخلاصة يف أمريكا وأوروبا، وشهد القطاع أوجه يف بداية العقد اخلامس 
من القرن املاضي بتطور وتنوع أصناف السيارات وخاصة مع ظهور نشاط كراء 

.دون سائقالسيارات ب
  

                                                            
زمة روط الّالق بضبط الّشالمتعّلو 1991جویلیة  15لنقل المؤّرخ في األول من قرار وزیر اھذا التعریف ورد كذلك بالفصل  33

.یاراتسات كراء الّسالستغالل مؤّس
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وخيضع نشاط كراء السيارات إىل عدة تصنيفات وفق التشاريع والتراتيب 
املعمول ا من بلد إىل آخر، من ذلك أنه ويف عديد البلدان كفرنسا واملغرب 

 location à) األقصى توجد تفرقة بني نشاط كراء السيارات ملدة طويلة

longue durée)  ة قصرية  72و 12بنيارات ملدشهرا ونشاط كراء السي
(location à courte durée) كما تعتمد . من بضع ساعات إىل بضعة أشهر

اخلاصة سواء السياحية منها  أو النفعية  أيضا التفرقة بني نشاط كراء السيارات
، حيث يعترب هذا "ليموزين"من نوع  اخلفيفة ونشاط كراء السيارات الفخمة

، يف بلدان مثل كندا واجلزائر، نشاطا مستقالّ بذاته وتوجد مؤسسات األخري
  . خمتصة متارس نشاط كراء السيارات الفخمة كنشاط أساسي

ويشهد قطاع كراء السيارات يف السنوات األخرية إقباال كبريا يف اخلارج 
ال فقط من قبل السياح بل وكذلك من قبل املواطنني وخاصة يف اإلتحاد 

ورويب نظرا ملا يوفّره كراء سيارة يف هذه البلدان من تكلفة منخفضة مقارنة األ
مبصاريف إقتناء وصيانة سيارة خاصة واعتبارا كذلك للمزايا اليت توفّرها السيارة 
كوسيلة ربط بني وسائل النقل العمومية وخاصة الطّائرة والقطار بالنسبة ملواطين 

فعلى سبيل املثال يبلغ . الكربى لإلتحاد األورويباالتحاد يف تنقّلهم بني املدن 
مليون 78,7، 2006عدد الفرنسيني املتسوغني لسيارات كراء ملدة قصرية سنة 

.34مليون قاموا بكراء سيارة للتنقّل ا داخل القطر الفرنسي 57,6منهم 

2.2. خصائص السونسيةوق الت:  
ى شهر إىل موفّ ،اراتكراء السياشطة يف قطاع سات النؤسامليبلغ عدد 

من بينها مؤسسات حملّية وأخرى تستغلّ عالمات  .سةمؤس 326، 2008ديسمرب 
  .أجنبيـة متواجدة بتونس

                                                            
   www.location-de-voiture.org: أنظر موقع 34
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األوىل عامليا  Hertzميكن ذكر  من أهم املؤسسات الناشطة يف االو 
 األوىل على املستوى األورويبEuropcarو1967واملتواجدة بتونس منذ 

  Avis.وAvantgardeوBudgetو  Sixt وكذلك
وتطور عدد مؤسسات كراء السيارات احملدثة مؤخرا بشكل ملحوظ ليبلغ 

49 سة خالل  50و 2007حمدثة سنة  سةمؤسسة  19مقابل  2008مؤسمؤس
  :وذلك على النحو الذي يبينه الرسم البياين التايل 2006فقط يف 

  
  عن الوكالة الفنیة للنقل البري ةبیاني مستخلص من جدول معطیات صادررسم : المصدر  

  
  

أما عدد السيارات املتحصلة علـى بطاقات استغالل سارية املفعـول 
 11.664مقابل  2008سنة  13.796والتابعة ملؤسسات كراء السيارات فقد بلغ 

.سيارة 2.132أي بزيادة قدرها ) 01حسب ما يبينه اجلدول رقم ( 2007سنة 
عدد السيارات املتحصلة على بطاقات استغالل سارية املفعول والتسات كراء ابعة ملؤس

2008و 2007و 2006ارات خالل سنوات السي  
  )01اجلدول رقم (

200620072008السنوات

9.56911.66413.796اراتعدد السّی
  الوكالة الفنیة للنقل البري: المصدر  
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تطّورعدد مؤّسسات كراء السّیارات المحدثة  
خالل الّثالث سنوات األخیرة
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ويفهم من اجلدول السابق أنّ العدد اجلملي للسيارات املكونة لألسطول 
أنّ  2008املستغل يف تطور مطّرد ذلك أنه يستفاد من آخر إحصائيات سنة 

سيارة  9.569و 2007 سيارة يف 11.664 مقابلسيارة  13.796 األسطول بلغ
من هذه السيارات ال يتجاوز سنها السنة الواحدة  %39 علما وأنّ  2006يف 

 274سنوات وال يتجاوز عددها  5و 3فقط منها يتراوح سنها بني  %2وأنّ 
. سيارة

  
توزيع السيارات التابعة ملؤسارات سات كراء السي  

  2008 و 2007 و 2006حسب العمر خالل سنوات 
  )02اجلدول رقم( 

 1إلى  0من العمر/السنة
سنة

  2إلى 1من
سنوات

 3إلى  2من 
سنوات

 5إلى  3من 
سنوات

المجموع

20063.6233.1622.4743109.569

20074.5893.6213.16429011.664

20085.3124.5893.62127413.796

الوكالة الفنیة للنقل البري : المصدر                                                                          

  

  
  رسم بیاني مستخلص من جدول معطیات صادر عن الوكالة الفنیة للنقل البري : المصدر  

5312

4589

3621

274

سنة 1إلى  0من 

سنوات 2إلى 1من

 3إلى  2من 
سنوات 

لمؤسسات كراء   توزیع السیارات التابعة
: 2008السیارات حسب العمر بالنسبة لسنة 
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فإنّ غالبية  35ورغم تنوع السيارات املعدة للكراء من حيث قوا اجلبائية

 6- 4السيارات املوضوعة على ذمة احلرفاء الراغبني يف كراء سيارة هي من صنف 
أي ما  2008من مجلة السيارات املكونة لألسطول سنة  %94خيول ومتثّل 

.سيارة مثلما يبينه اجلدول التايل 12.948يساوي 
  

توزيع السيارات التابعة ملؤسارات سات كراء السي  
  :2008 و 2007 و 2006ة خالل السنوات ة اجلبائيب القوحس

  )03اجلدول رقم ( 

  الوكالة الفنیة للنقل البري: المصدر  

يف قطاع كراء السيارات ختتلف  وجتدر اإلشارة إىل أنّ األسعار     
وكذلك مبلغ الضمان باختالف صنف السيارة ومدة عقد الكراء وموسم 

كما خيتلف الطّلب على هذا الصنف من اخلدمات، فإضافة إىل املواطنني . النشاط
املقيمني الذين غالبا ما يتوجهون لكراء سيارة لقضاء عطلة آخر األسبوع أو يف 

يشهد هذا القطاع إقباال كبريا من طرف السياح واملواطنني  فترة االصطياف،
  .املقيمني باخلارج خاصة يف فترات املواسم السياحية ويف الصيف

  
  

                                                            
 فما خیول 9 صنف من سّیارة 180و خیول 8- 7 صنف من سیّارة 668 للكراء المعّدة السّیارات أسطول شمل 2008 سنة أّنھیالحظ  35

  .فوق

200620072008السنة/القوة الجبائیة

8.91510.93712.948خیول 4-6

526556668خیول 7-8

128171180خیول فما فوق 9
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 III– وضوع االستشارةاملالحظات املتعلّقة مب:  
العامة واملالحظات  اهنة املالحظاتموضوع االستشارة الرالنص يثري 

  :اليةالت اخلاصة
:ةالعاماملالحظات )1
  ّـة وأنمن حتيني قائمة اإلطّالعات خاص ه البدجتدر اإلشارة إىل أن

واملتعلّق بتنظـيم النقـل    1985أوت  4املؤرخ يف  1985لسنة  77القانون عدد 
 1993جويليـة   5املؤرخ يف  1993لسنة  70الربي كما متّ تنقيحه بالقانون عدد 

املذكور باإلطالعات  1996جويلية  6املؤرخ يف  1960لسنة  60وبالقانون عدد 
أفريـل   19خ يف املؤر 2004لسنة  33بالقانون عدد وقع إلغاؤه بصفة ضمنية قد 

 2006لسنة  55كما متّ تنقيحه بالقانون عدد  يقل الربق بتنظيم الناملتعلّو 2004
.2006جويلية  28املؤرخ يف 
 جه إمتام قائمة االطّكمايتصوص العات بإدراج الناليةالت:
واملتعلّـق   1992مـارس   9خ يف املؤر 1992لسنة  24عدد القانون -

خ يف املـؤر  2005لسنة  86بالقانون عدد  هكما وقع تنقيحبإصدار جملّة التأمني 
ـ ق بإدراج عنوان خامس مبجلّاملتعلّو 2005أوت  15 ة الت تـأمني   أمني خيـص

املسؤولية املدنياجتة عن استعمال العرباتة الن الربية ذات حمرعـويض  ك ونظام الت
.حقة باألشخاص يف حوادث املرورعن األضرار الالّ

واملتعلّـق   2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69القانون عدد -
  .حبفز املبادرة االقتصادية

واملتعلّـق   2006جويلية  31املؤرخ يف  2006لسنة  2118األمر عدد -
بضبط الشروط املتعلّقة باجلنسية وبالكفاءة املهنية للشخص الراغـب يف تعـاطي   
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من القـانون   33و 30و 28و 25و 22أحد األنشطة املنصوص عليها بالفصول 
.واملتعلّق بتنظيم النقل الربي 2004أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة  33عدد 

واملتعلّـق   2008جويليـة   1املؤرخ يف  2008لسنة  2480األمر عدد -
بضبط الوثائق اخلاصة باستغالل عربات النقل على الطرقات املخصصة لتعـاطي  

 2004أفريـل   19املـؤرخ يف   2004لسنة  33األنشطة املذكورة بالقانون عدد 
.واملتعلّق بتنظيم النقل الربي وكذلك الوثائق اخلاصة بعمليـة النقل أو الكراء

ـ  2خ يف قل املـؤر وزير الن قرار- ـ و 1998ة ـجويلي ق بضـبط  املتعلّ
ـ ــروط وأساليب إسناد وش ة بعربـات نقـل   جتديد بطاقة االستغالل اخلاص
عربات الكراء كما وقع تنقيحه بقرار وزير بضائع عرب الطّرقات حلساب الغري وال
الن2002فيفري  5 خ يفقل املؤر.

قرار وزيـر تكنولوجيـا االتصال والنقل املؤرخ يف أول سبتمبــر  -
 53واملتعلّق بضبط أساليب عمل اللّجنة التأديبية املنصوص عليها بالفصل  2004

واملتعلّـق بتنظـيم    2004أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة  33 عددمن القانون 
.النقل الربي
اس اابع عشر من كرن الفصل الساهن مجلـة مـن   تضمروط الرلش

ـ حة والظ الصت من بينها أن يستجيب لشروط حفالشروط املتعلّقة باحملالّ المة س
... والوقاية

 11املؤرخ يف  2004لسنة   1876ويف هذا اإلطار يتعين إضافة األمر عدد 
واملتعلّق بصلوحية احملل وشهادة الوقاية إىل قائمة اطّالعات مشروع  2004أوت 
.القرارهذا 

     ـادس مـن األمـر عـددالفصل الس 2006لسـنة   370ينص 
واملتعلّق بضبط إجراءات وصـيغ اإلستشـارة    2006فيفري  3املـــؤرخ يف 
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رتيبية الوجوبيصوص التلس املنافسة حول مشاريع الن صوص  ترفق"على أن ةالن
عنـد إحالتـها إىل   املستوجبة للنشر واخلاضعة إلستشارة جملس املنافسة  الترتيبية

مصاحل الوزارة األوىل بنسخة من رأي جملس املنافسة ومذكّرة تفسريية تتضـمن  
. اقتراحات الس وبيان مدى استجابة الوزارة هلا أو ردها عليها عند اإلقتضـاء 

لـذا   ،"نية للنص على رأي جملس املنافسةويقع التنصيص ضمن اإلطّالعات القانو
إىل قائمة إطّالعات مشروع  "وعلى رأي جملس املنافسة"بارة إضافة ع فإنه يتعين

.رقراهذا ال
ن5التأديب املنصوص عليها بالفصل  جلنة قائمة أعضاء مراجعة يتعي 

واملتعلّق باملصادقة علـى كـراس    2002فيفري  5من قرار وزير النقل املؤرخ يف 
ات، املنشور بالرائد الشروط اخلاص بتعاطي نشاط استغالل مؤسسة لكراء السيار

بالصفحة  2002فيفري  12الصادر بتاريخ  13الرمسي للجمهورية التونسية عدد 
موضوع االستشـارة  ، والذي وردت نسخة منه مصاحبة لكراس الشروط 415

الراهنة وحتيني هاته القائمة وفق التغيريات اليت طرأت علـى تسـمية الـوزارات   
ولقرار وزيـر  2004لسنة  33عني هلـا بالنظر ووفقا ملا ورد بالقانون عدد الراج

واملتعلّـق بضـبط    2004تكنولوجيـا االتصـال والنقل املؤرخ يف أول سبتمرب 
 33من القانون عـدد   53أساليب عمل اللجنة التأديبية املنصوص عليها بالفصل 

كما أنه من . نظيم النقل الربيواملتعلّق بت 2004أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة 
األجدى توضيح جماالت تدخل هذه اللّجنة وحتديـد مهــامها واإلجـراءات    
واآلجال املعتمدة من قبلها وكذلك نوعية القرارات اليت ميكنها اختاذها يف هـذا  

. اال وذلك دف مزيد توضيح وتفعيل دور هذه اللّجنة
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فصول ضمن كـراس الشـروط    ويف هذا اإلطار يقترح الس ختصيص
املراقبـة  : موضوع االستشارة الراهنة إىل جلنة التأديب ضـمن البـاب الرابـع    

.والعقوبات
علـى فصـل وحيـد    " أحكام خمتلفة" حيتوي الباب الثالث بعنوان

".أحكام عامة"لذا يقترح ضمه إىل الباب األول . )18الفصل (
الن كراس تضماهن شروطا  روطشصـعبة التنفيـذ ال   و ةمشطّالر

تربرها طبيعة الناألسعار نوعا من فسة واعتباره من زاوية قانون املنا ميكن اشاط مم
أنواع احلد ال خول إىلمن الدي وق سإىل عرقلة املنافسة احليؤدمن ذلـك  فيه  ةر

 يـة جتربـة مهن اشتراط  ر مقنع أودون مرب اشتراط مستوى علمي مرتفع مثال 
 باهظـة جتهيزات كثرية و أو أو اشتراط امتالك أو كراء وسائل عمل نسبيا طويلة
الثة منه قطة الثّضمن الن اشترط 5 الفصلكما يالحظ يف نفس السياق أنّ  ،الثمن

لتني تعليم عايل مكلّ سنتني شاط يتمثل يفملمارسة الن ر مستوى علميوجوب توفّ
حصربصفة  جاحبالنيف ميدان  ةيرفصالت أو احلقـوق  االقتصاد جارة أوأو الت 

بالنسبة للشخص الطّبيعي، وكذلك الشأن بالنسبة للممثّـل القـانوين إذا كـان    
 .متعاطي النشاط شخصا معنويا

ه ال توجد ضرورة لتوفّر هذا الشلس أنرط ملمارسة ويف هذا اإلطار يرى ا
هذا النشاط املعين ال يستدعي املستوى العلمي املذكور ملمارسته شاط طاملا أنّ الن

إضافة إىل أن حصر جمال التكوين يف االختصاصات اليت سبق ذكرهـا غـري ذي   
ة يف جمـاالت أخـرى،   من حاملي شهائد علميهامة جدوى ويقصي بالتايل فئة 

توسـيع يف  أو اإلبقاء عليه وال يرى الس أنه يتجه إماّ حذف هذا الشرطوبالتايل 
جمال االختصاصات املطلوبة مع حذف الشالرط املتعلّق بالتة يف اجربة املهني.  
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اس أن باإلضافة إىل ذلك اقتضى الفصالن اخلامس والسادس من الكرو
  .هات اليت ا مطارشبكة وكاالت ونيابات باجلّيكون ملتعاطي النشاط 

وخاصة نع الباعثني مي أن واملالحظ يف هذا الصدد أنّ هذا الشرط من شأنه
وق الالزمة من دخول الس يةاملال اإلمكانيات الذين ال تتوفر لديهم منهم الشبان

اليت تكون واحلالة تلك مقتصرة على كبار املستثمرين علما وأنه ميكن  املقصودة
اعتبار توفّر نيابات باجلهات أو غياب هذه النيابات عنصرا هاما للمنافسة بني 

ني يف السوق ذلك أنه بإمكان احلريف أن خيتار مؤسسة هلا نيابات وهو ما الناشط
ميكّنه من كراء سيارة من نقطة معينة وإرجاعها إىل نيابة متواجدة يف مدينة 
أخرى ويف ذلك ميزة ال يستهان ا كما ميكنه أن يلجأ إىل مؤسسة ليس هلا 

مضطرا إىل إرجاع السيارة إىل  نيابات يف اجلهات وهو ما جيعله يف هذه الصورة
  .    .نفس النقطة اليت إكتراها منها

 6والفقرة السادسة من الفصـل   5كما نصت الفقرة اخلامسة من الفصل 
مالكـا أو  على أن يكون صاحب املشروع سواء كان شخصا ماديا أو معنويـا  

باإلصـالحات  خمصص إليواء وصيانة سيارات الكراء وللقيـام   ستودعمل مؤجرا
  .الطفيفة هلذه السيارات

ويعترب شرط امتالك أو إجيار مستودع شرطا جمحفا خاصة وأنه ميكن 
ملؤسسة كراء السيارات التعاقد مع مؤسسة خمتصة يف جمال إيداع وحراسة 
وصيانة العربات اخلاصة مثلما هو معمول به يف العديد من البلدان الغربية كفرنسا 

باعث املشروع عبء تكلفة احلراسة والصيانة وخاصة يف بداية مما خيفّف على 
األجدى االكتفاء بالتنصيص على  لذلك يالحظ الس أنه من  .انتصابه بالقطاع

ترك اخليار أمام و" ارات الكراءخمصص إليواء وصيانة سي توفري مستودع"
بنشاطه أو  يارات بني امتالك أو كراء مستودع خاصاملستثمر يف قطاع كراء الس
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التعاقد مع مؤسسة خمتصاملناولة يف هذا  ة وأنّة يف إيواء وصيانة السيارات خاص
ف عنهم العبء املادي بالنسبة للباعثني اجلدد ختفّمهما اال تعترب حالّ 

ر فيه كل ر عنهم جهد البحث عن مستودع تتوفّلالنتصاب بالقطاع وتوفّ
روط الالّالشزمة إليواء السة إذ أنّيارات وعن عمالة خمتص سات املناولة يف مؤس

يارات تتكفّقطاع إيداع وصيانة السروطل بضمان كل هاته الش.  
ويف هذا اإلطار يقترح الس إعادة النظر يف الوسائل املشترطة ملمارسة 
هذا النشاط حنو التخفيض مبا جيعل القطاع مفتوحا أمام مجيع الفئات من 

كراس الشروط بدال من  ظاميرمي إليها إقرار ن اليت ألهدافا ا حيقّقاملستثمرين مم
  .نظام الترخيص

 اهنة شروط استغاللروط موضوع االستشارة الراس الشيتناول كر
مؤسسة لكراء السيارات دون أن تتم اإلشارة إىل تفاصيل أخرى تتعلّق أساسـا  
بصنف السيارة املعدة للكراء وبيان ما إذا كان جيب أن تكون من صنف السيارة 

كذلك علـى صـنف   اخلاصة السياحية أو النفعية أم أنّ كراس الشروط ينطبق 
جويلية 1املؤرخ يف  2008لسنة  2480خاصة وأنّ األمر عدد السيارات الفخمة، 

واملتعلّق بضبط الوثائق اخلاصة باستغالل عربات النقل علـى الطرقـات    2008
 19املؤرخ يف  2004لسنة  33املخصصة لتعاطي األنشطة املذكورة بالقانون عدد 

يفرق عند تعداده صلب فصـله األول   واملتعلّق بتنظيم النقل الربي 2004أفريل 
ارات كراء السـي "و" ةارات اخلاصكراء السي"ملختلف أنشطة النقل الربي بني 

علـى   يف الفقرة األخرية من فصله األولالسيارة الفخمة  فالذي يعرو" الفخمة
باعتبار مقعد السائق  كل سيارة معدة لنقل تسعة أشخاص على أقصى حد" أنها

:تضمن درجة عالية من الرفاهة و تتوفّر فيها الشروط الدنيا التالية
 مترا 75,1أمتار و عرضها عن  4ال يقلّ طوهلا عن
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 إثنان من كل جانب(ال يقلّ عدد األبواب عن أربعة(
 مترا 5,2ال تقلّ املسافة الفاصلة بني املغزلني عن
 كها عنلترا 2ال تقلّ سعة أسطوانة حمر".

واملالحظ يف هذا الصدد أن نشاط كراء السيارات الفخمة يعترب يف كثري 
من البلدان املتقدمة وبعض البلدان العربية نشاطا مستقالّ بذاته خيضع إىل أطر 
قانونية واضحة تراعي مجيع خصوصياته، من ذلك أنه يوجد يف بلدان مثل كندا 

". ليموزين"اجلزائر مؤسسات متارس نشاط كراء السيارات الفخمة من نوع أو 
ومبا أنه يتبين من واقع القطاع وجود مؤسسات تنشط يف السوق التونسية 

ويف غياب أدىن رقابة وطاملا أنه ال  مةحاليا بطريقة غري منظّومتارس هذا النشاط 
شروط واإللتزامات نظرا ميكن يف كل األحوال إخضاع الناشطني لنفس ال

للفوارق العديدة بني السيارة اخلاصة والسيارة الفخمة من حيث كلفة اإلقتناء 
، فقد أضحى من ..ءوتعريفة الكراء واإلجراءات الديوانية ونوعية احلرفا

ر يف الراغب يف جيب أن تتوفّاليت  الالزمةالشروط الضروري التفكري يف بلورة 
 .هذا النشاط تعاطي
وما ميكن مالحظته يف هذا الصدد هو الغياب الكلّي ألية إشارة تتعلّق   

مبمارسة مثل هذا النشاط يف تونس أو التفريق بينه وبني نشاط كراء السيارات 
  .اخلاصة ضمن كراس الشروط موضوع االستشارة الراهنة

مع مبدإ  جديد ومتاشياشروط  اسركوتبعا لذلك ولضرورة جتنب إصدار 
ة، يقترح إضافة باب إىل كراس الشروط موضوع يات اإلداراإلجراء تبسيط

االستشارة الراهنة يتضمن شروط تعاطي نشاط كراء السيارات الفخمة مع 
مراعاة خصوصية القطاع املعين الذي مازال يف بدايته يف بالدنا حتى يتسنى له 

  .التطور والنمو
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فريق يف العديد من البلدان علـى   كما جتدر اإلشارة إىلالت ه يتمأن
غرار فرنسا واملغرب األقصى بني كراء السيارات ملدة قصرية ال تتجاوز األشـهر  
وهو نوع من اخلدمات موجه خاصة لألفراد من مقيمني وسياح وكراء السيارات 

والذي تلجـأ إليـه عديــد املؤسسـات     )  شهرا 72إىل  12من (ملدة طويلة 
قتصادية يف اخلارج لتفادي ثقل تكـاليف شراء وصيانة العربات لذلك فهـي  اال

تقوم بالتعاقد مع مؤسسات خمتصة يف كراء السيارات ملدة طويلة لتوفّر هلـا مـا   
حتتاجه من سيارات  حسب شروط معينة، من بينها نوع السـيارات واملسـافة   

ويقترح يف هذا اإلطار ضرورة إيـالء  . احملددة بالعقد) سنة أو أكثر(واملدة الزمنية 
األمهية الالّزمة هلذه التفرقة خاصة ملا يوفّره كراء السيارات ملـدة طويلـة علـى    

.املؤسسة االقتصادية من تكاليـف شراء وصيانة سيارات خاصة ا

:املالحظات اخلاصة)2
ّض هذا الفصل  :اينالفصل الثاملضمون الذي جاء بـه   نفس إىلتعر
 .كرار يتعين حذفهاين من القرار، ولتفادي التالفصل الثّ

ادسالفصالن اخلامس والس:
على عبارات ومصطلحات  نيلذين الفصالواردة بعض البنود حتتوي 

كربى  ةيإىل صعوبة على مستوى التطبيق وتعطي لإلدارة حر يتؤد قد ،مةعا
واسعة يف جمال حيتاج إىل ضوابط دقيقة  ةيتقدير وسلطة لتأويلها وتفسريها

عنه يف بعض  را قد ينجوق ممبالس املتعاملني يتساوى معها مجيع قابومعروفة مس
، وبالتايل يؤول ذلك شاطنال ممارسة ةرياحلاالت إجحاف عند التنفيذ وتقييد حل

ياق ويف هذا الس. الترخيص حذف ةيإىل نتائج معاكسة للنتائج املرتقبة من عمل
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تشغيل إطار تتوفّر فيه الكفاءة : "عبارات العامة مثلالبعض  يتعين جتنب استعمال
...".املؤهالت اليت تضمن قيامه مبهمته"و" تشغيل أعوان أكفاء"و" املطلوبة

يستحسن إعادة صياغة هذه العبارات على حنو  وبناء على ما سبق فإنه
  .ها أي لبس عند تطبيقهاتكون فيه الشروط واضحة ودقيقة وال ينجر عن

أن ال يكون  علىلفصلني اخلامس والسادس ا متّ التنصيص صلب ماك
الراغب يف استغالل للشخص الطبيعي أو املمثّل القانوين للشخص املعنوي 

مؤساراتسة لكراء السي ولة أو باملؤسسـات العموميـة صفة عـون للد
  .العمومية احمللية أو باملنشآت العموميةذات الصبغة اإلداريـة أو باجلماعات 

 2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69وبالرجوع إىل القانون عدد 
واملتعلّق حبفز املبادرة االقتصادية يتبين من فصوله األوىل أنه جعل من حفز املبادرة 

ـ   ة واالجتماعية تعمل مجيع األطراف االقتصـادية وطنية أولوية علـى  االقتصادي
تكريسها يف إطار ضمان مبدإ تكافؤ الفرص وعلى أساس أنّ احلرية هي املبدأ وأنّ 

ونتيجة لذلك فإنه جيب على الدولة أن تعمل على ترسيخ . الترخيص هو االستثناء
  .ثقافة املبادرة االقتصادية ونشرها عرب خمتلف وسائلها املتاحة

مـن قـانون   ) رة أوىل جديدةفق(مكرر  50وتبعا هلذا التوجه نص الفصل 
ميكن أن متنح للموظّف املترسم عطلة لبعـث  : " حفز املبادرة االقتصادية على أنه

مؤسسة ملدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وقابلة للتجديـد مـرتني يف   
وميكن إسناد هذه العطلة يف إطـار  . صورة بعث مؤسسة مبناطق التنمية اجلهوية

املتعلّق بإنقاذ املؤسسـات   1995لسنة  34املنصوص عليها بالقانون عدد اإلحالة 
وتسـند  . التي متر بصعوبات اقتصادية كما متّ تنقيحه وإمتامه بالنصوص الالّحقة

  ."هذه العطلة بأمر



اآلراء الجزء األول

99

س ــــمجل
المنـــافسة

وبناءا على ما تقدم فإنّ املنع الذّي أرساه الفصالن اخلامس والسادس من 
تعلّق مبنع تعاطي نشاط استغالل مؤسسة لكراء كراس الشروط املعروض وامل

السيارات أو متثيلها قانونيا بالنسبة ألعوان الدولة أو اجلماعات احمللية أو 
املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو املنشآت العمومية، ال ميكن أن 

أي نشاط  يكون مطلقا ضرورة أنّ القانون املذكور مل يستثن من دائرة تطبيقه
  . اقتصادي طاملا تتوفّر يف املعين باألمر الشروط اخلصوصية املتعلّقة بذلك النشاط

 "نظام التمثيل املشترك أو املتبادل"كما تتجه اإلشارة إىل أنّ عبارة 
 فما. وردت يف صيغة غري واضحة وهي تطرح بالتايل العديد من التساؤالت

سات كراء فاق كتايب بني جمموعة من مؤسات يفل هل يتمثّ ؟املقصود ذا النظام
ارات ليمثّالسيأم هو اشتراك بني  ،نةل كل واحد منها اآلخر يف منطقة معي

، أم نةمنطقة معييف يف مطار أو أو  جمموعة من مؤسسات كراء السيارات يف حملّ
هو غري ذلك؟ تستدعي هذه العبارة املزيد من التوضيح خاصة وأنها تتعلّق 
باشتراك بني مؤسسات تعمل يف نفس القطاع وهو ما من شأنه أن يؤثّر مباشرة 
 فاقات يعدعلى حرية املنافسة بالقطاع ذلك أنّ اللّجوء إىل هذا النوع من االت
إخالال باملنافسة الرتيهة ويدخل بالتايل حتت طائلة االتفاقات والتحالفات املمنوعة 

من قانون املنافسة واألسعار واليت قد ) ديدج( اخلامساليت نص عليها الفصل 
احلد أو  تؤول إىل عرقلة األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب

حتديد أو إىل  من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلد من املنافسة احلرة فيها
تقاسم إىل  أو كذلك أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو االستثمار أو التقدم التقين

لذا يرى الس . األسواق أو مراكز التموين، واليت تتناىف مع مبدإ حرية املنافسة
ا نظرا مهم جد "نظام التمثيل املشترك أو املتبادل"أن توضيح املقصود مبفهوم 

  .فاقات على املنافسةمن انعكاسات هلذه االت تولّدإىل ما قد ي
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من الفصل  امسةوالفقرة اخل اخلامس الفصلمن  رابعةت الفقرة الكما نص
 25 توفري أسطول يتكون منيف يتمثّل النشاط  لتعاطي على شرط جمحف 6

شكل ملكيف ( األقلّ ارة علىسيبالنسبة ) أو تأجري عن طريق اإلجيار املايل ةي
وقد لوحظ على إثر اجتماع  مع  .واألشخاص الطبيعيني لألشخاص املاديني

أعضاء الغرفة الوطنية لكراء السيارات أنّ العديد من األشخاص الراغبني يف 
تعاطي نشاط مؤسسة لكراء السيارات والذين ال يقدرون على توفري احلد األدىن 

سيارة على األقل يعمدون إىل إبرام  25املطلوب من السيارات واملتمثّل يف 
 droit)مؤسسات منتصبة يف القطاع ويقومون بالتمتع حبق استغالل اتفاقات مع 

d’exploitation)  سات املذكورة مبقابلجارية للمؤسالعالمة الت(royalties ou 

redevances)  ايل يباشرون نشاطهم بالقطاع املذكور دون أن يكونونوبالت
نوع من اإلتفاقات ويتسبب هذا ال. سيارة على األقل 25جمربين على توفري 

حسب أعضاء الغرفة يف العديد من التجاوزات ويف تفاقم عدد الدخالء على 
القطاع وبالتايل فإنه يبدو من الضروري مراجعة هذا احلد األدىن حنو التخفيض 

سيارة هو نفس  25فيه لتفادي مثل هذا النوع من التجاوزات خاصة وأنّ شرط 
  .36معموال به وفق نظام التراخيص اإلداريةاحلد األدىن الذي كان 

  
 ابعالفصلالس:
 لقد تضمن الفصل السابع من كرعبارات هي يف حاجة إىل روط اس الش

حتى يسهل على املستثمر تطبيق مقتضيات هذا بس عنها رفع اللّالتوضيح و
النقطة فقد اقتضت أحكام . الكراس والتقيد بأحكامه وفق قواعد املنافسة احلرة

                                                            
والمتعّلق بضبط الّشروط الّالزمة إلستغالل مؤّسسات كراء  1991جویلیة  15یراجع في ھذا اإلطار قرار وزیر الّنقل المؤّرخ في  36

  . الّسیارات
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قها ية العموم وتعلتعريفة الكراء على ذم أن يقع وضع"الثّالثة من هذا الفصل 
  ".وتطبق دون متييز بني احلرفاء بأماكن استقبال احلرفاء وأن حتترم هذه التعريفة

ولئن كان تعليق تعريفة اخلدمة املسداة مبدأ أساسيا يف قانون املنافسة 
من " دون متييز بني احلرفاء" إال أن عبارة ) عارمن قانون املنافسة واألس 22فصل (

شأا أن تقيد املؤسسة يف عالقتها مع حرفائها الدائمني، وأن جتعلها غري قادرة 
. على القيام بالتخفيضات الالّزمة لتشجيع احلرفاء األوفياء وكسب حرفاء جدد

من قانون املنافسة واألسعار الذي ينص على  2وهو ما يتناىف مع أحكام الفصل 
" حتدد أسعار املـواد واملنتوجات واخلدمات بكل حرية باعتماد املنافسة"أنه 

خاصة وأنّ معاليم خدمة كراء السيـارات غري مستثنـاة من نظام حرية األسعار 
 3ضرورة أنها ال تدخل ضمن اخلدمـات واملنتوجات املنصوص عليها بالفصل 

نفس القانون كما أنه مل يرد ذكرها ضمن قائمة املواد اليت حتدد كلفتها  من
فاألصل يف " دون متييز بني احلرفاء"لذا فإنه يتجه حذف عبارة . وسعر بيعها بأمر

ممارسة التجارة والصناعة هو احلرية وأنّ التضييق منها يبقى االستثناء، وبالتايل 
لكل استثناء أن يكون مرب را و متالئما مع ما تستوجبه كل حالة على فالبد

  37."حدة
 أن ال يقع رفض من نفس الفصلة ابعالر النقطة من ناحية أخرى اقتضت 

وهي عبارة " ة العمومعندما تكون موضوعة على ذم حلريف"كراء السيارة 
ذلك أنه ميكن ملؤسسة كراء السيارات رفض متكني  وضيحالت ا منمزيدتستدعي 

ة للكـراء إذا مل تكن تتوفر فيه الشروط الالّزمة لتسويغ حريف من سيارة معد
ـّارة، وبالتاّيل ورفعا لكل لبس تتوفر حلريف "فإنه يستحسن استبداهلا بعبارة  سي

روط الالّفيه الشارةزمة لكراء سي"   
                                                            

، التقریر السنوي الثامن الكتاب األول الصفحة  2004جوان  10بتاریخ  4293یراجع الرأي االستشاري لمجلس المنافسة عدد  37
121.  
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إىل مجلة اإلرشادات ابع ادسة من الفصل السقطة السالنكما تعرضت 
  ...املكان والتاريخ: بالكراءاليت تتعلّق 

 عناصر أخرى ضمن اإلرشادات املذكورةويقترح يف هذا الصدد إضافة 
من ذلك وثيقة تثبت حالة السيارة إبان تسليمها للحريف وعقب إرجاعها 
للمسوغ يتم إمضاؤها من قبل الطرفني عند التسويغ وكذلك عند انتهاء العقد 

رد يف الوثيقة من وصف واحلالة الفعلية للسيارة، بعد التأكد من التطابق بني ما و
على غرار ما هو معمول به يف عديد البلدان األجنبية والسيما فرنسا اليت تسمي 

»  "جذاذة حالة العربة"الوثيقة  fiche d’état du véhicule ميكن أن و .«
  .تكون هذه الوثيقة ضمن بنود عقد الكراء أو منفصلة عن العقد

ية البرتين أو القازوال اليت حيتوي عليها كمكما يكون من الضروري ذكر 
وذلك تفاديا ألي إشكال ميكن أن يطرأ بني بالعقد،  املعدة للكراء خزان السيارة

مطالب  مدة الكراء خصوصا وأنّ املتسوغ املتسوغ وصاحب املؤسسة عند إنتهاء
  .ليها قبل اإلستعمالبإرجاع السيارة على نفس احلالة اليت كانت ع

كما تتعين املالحظة من ناحية أخرى أنه مل تقع االشارة إىل مسألة الضمان 
وتسبقة الكراء وكيفية احتساما ضمن اإلرشادات اليت جيب أن حيتوي عليها 

ويعرف . عقد الكراء رغم أما من املسائل اهلامة واملتداولة يف عرف القطاع
إبرام العقد  غ عنداملتسومايل يطلبه مسوغ العربة من  الضمان عادة بكونه مبلغ

كضمان إلرجاع السيارة على حالتها عند الكراء وكتعويض يف حالة حصول 
وبالتايل يقترح التنصيص بصفة صرحية ضمن كراس . 38ضرر مادي للسيارة

الشروط على الضمان وتسبقة الكراء وذلك تفاديا حلدوث اشكاليات ومحاية 
  .راف عند ممارسة النشاطحلقوق األط

                                                            
38 « Dépôt de garantie : somme demandée par le loueur, à la conclusion du contrat, pour garantir le 
retour du véhicule compte tenu de sa valeur, le paiement de la franchise non-achetable en cas de 

sinistre et parfois tout ou partie de la location ». voir : www.location-de-voiture.org
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ابع عشرالفصل الس:  

اقتضى هذا الفصل توفّر عدد من الشروط يف احملل الذي يأوي مؤسسة 
كراء السيارات، ومن بني تلك الشروط مت التنصيص على أن يكون ذلك احملل 

كلّ شروط النظافة وحفظ "وأن تتوفّر فيه " ..مهيئا وجمهزا جبميع اللوازم"
  ".والسالمة والوقاية الصحة

وتتميز كلّ هذه الشروط بأنها وردت مبهمة دون أي توضيح للمعايري أو 
املقاييس أو املراجع القانونية املعتمدة، مما يترك لإلدارة سلطة تقديرية مطلقة لدى 
قيامها بعمليات املراقبة، إىل جانب عدم متكني الباعث من معرفة مدى امتثاله 

  .وطلتلك الشر
وبالتايل فإنه يتعين تعويض هذه الشروط بوضع معايري واضحة ودقيقة 
لتقييم كلّ منها، وذلك بتعويض شروط السالمة وحفظ الصحة بشرط احلصول 

 عددوالسالمة اليت تسلّمها مصاحل احلماية املدنية طبقا لألمر  شهادة الوقايةعلى 
 وشهادة احمللّ بصلوحية ملتعلّقوا 2004 أوت 11 يف املؤرخ 2004 لسنة 1876
.الوقاية

  
اسع عشرالفصل الت:  

املضمون الذي جاءت به  نفس إىلتعرضت الفقرة األوىل من هذا الفصل 
الفقرة األوىل من الفصل الرابع من القرار، ولتفادي التكرار يقترح حذف إحدى 

  .الفقرتني
أن تتعرض كل ميكن :"ما يلي بالفقرة الثّانية من نفس الفصل كما جاء

  :مؤسسة لكراء السيارات إلحدى العقوبات اإلدارية اآليت ذكرها
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  اإلنذار-
السحب املؤقّت أو النهائي لبطاقة استغالل السيارة-
 "احلرمان املؤقّت أو النهائي من ممارسة نشاط كراء السيارات-

إىل العقوبات  ضترتعواملالحظ يف هذا الصدد هو أنّ الفقرة املذكورة 
احترام و اإلدارة مع يتهمإعطاء الباعثني مهلة لتسوية وضععلى  دون التنصيص

جه معه ضرورة منح املخالف ملقتضيات كراس اس الشروط، بنود كروهو ما يت
شروط مهلة متكّنه من تسوية ما متّ اإلخالل به وبالتايل تفادي تسليط العقوبات 

. على االستثمار ودفع القطاع اليت البد من العمل على جتنبها دف التشجيع
عالوة على ذلك فإنّ نفس الفقرة أشارت إىل ثالثة أنواع من العقوبات 
اليت ميكن تسليطها على متعاطي النشاط املخالف للقواعد اجلاري ا العمل دون 
تبيان نوعية املخالفة اليت توافق كل عقوبة وهو ما من شأنه إعطاء اإلدارة سلطة 

وبالتايل تكون مبقتضى هذه الفقرة حرة يف اختيار نوع يف اال، تقديرية واسعة 
إضافة إىل إمكانية اللّجوء إىل االجتهادات الشخصية من طرف  العقوبة املسلّطة،

  . أعوان املراقبة عند تقييمهم ملدى خطورة املخالفة املرتكبة
لك يف هذا اإلطار يقترح مزيد توضيح مضمون الفقرة املشار إليها وذو

  .  بإضافة نوعية املخالفة اليت تستدعيها كل عقوبة
إيالء أمهية إىل دور جلنة التأديب  يف نفس هذا السياق كما يقترح

من القرار موضوع االستشارة بإضافة فصول   5و 4املنصوص عليها بالفصلني 
أخرى ضمن الباب الرابع من كراس الشروط واملتعلّق باملراقبة والعقوبات، لضبط 
مهام اللّجنة وسلطتها يف جمال التأديب وخاصة توضيح دورها وصالحياا على 

ووفقا ملا ورد بقرار وزيـر  2004لسنة  33من القانون عدد  53مقتضى الفصل 
واملتعلّق بضبط  2004تكنولوجيـا االتصال والنقل املؤرخ يف أول سبتمرب 
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من القانون املتعلّق  53أساليب عمل اللجنة التأديبية املنصوص عليها بالفصل 
قل الربيبتنظيم الن.

  
 2وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 

برئاسة السيد محمد القلسي وعضوية السادة رضا  2009أفريل 
الماجري وعماد الدرويش ومحمود الزواوي ولطفي بوزيان 
والبشير علية وعارف بلخيرية وكريم داود وماهر الفقيه والبشير 
بوجدي والسيدة سميرة القابسي وأمن كتابة الجلسة السيد نبيل 

  .السماتي
  الـرئيــس                  
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة يةالجمهور
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .استغالل املقاهي من الصنف األول :القطاع 
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بعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة  و

  :يلي ماعلى 
I- اإلطار التشريعي والترتييب املنظّم للقطاع:  
املتعلّق  1959نوفمرب  07املؤرخ يف  1959لسنة  147القانون عدد -

املؤرخ  2001لسنة  27املتمم بالقانون عدد باملقاهي واحملالّت املماثلة هلا املنقّح و
.2001مارس  08يف 
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املتعلّق و 1991 جويلية 29 املؤرخ يف 1991 لسنة 64 عددالقانون -
 60وخاصة القانون عدد  ونقّح بالنصوص الالّحقة متّمواألسعار مثلما  باملنافسة

  .2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة 
 1994نوفمرب  28املؤرخ يف  1994لسنة  122القانون عدد -

.واملتعلّق بإصدار جملّة التهيئة الترابية و التعمري
املتعلّق  2004أوت  2املؤرخ يف  2004لسنة  75القانون عدد -

والسياحية مراجعة موجبات إدارية ختص بعض األنشطة التجارية حبذف رخص و
.والترفيهية 
 1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996األمر عدد -
م حرية األسعار و طرق باملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظاواملتعلّق 

 1993جانفي  11املؤرخ يف  1993لسنة  59املنقّح و املتمم باألمر عددتأطريها و
.1995جوان  28املؤرخ يف  1995لسنة  1142األمر عدد و

املتعلّق  2000أكتوبر  31املؤرخ يف  2000لسنة  2475األمر عدد -
.جراء املوحد لبعث املشاريع الفرديةباإل

 2004سبتمرب 3قرار وزير الداخلية والتنمية احمللية املؤرخ يف -
األنشطة التجارية واملتعلّق بتحديد مواقيت فتح احملالّت املعدة ملمارسة بعض 

.الترفيهيةوالسياحية و
II - اس الشروط موضوع اإلستشارةاإلطار العام لكر:  

  :الوثائق املدىل ا من قبل اإلدارة لطلب هذه االستشارة يفتتمثل 
  .املتعلّق بإستغالل املقاهي من الصنف األولنسخة من كراس الشروط * 
من الرائد الرمسي  2004لسنة  75من العدد  2836نسخة من الصفحة * 

ر واليت حتتوي على قرا 2004سبتمرب  17للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 
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يتعلّق  2004سبتمرب  10مؤرخ يف التنمية احمللية و وزير الداخليةعن صادر 
  .باملصادقة على الكراس املذكور

اعتبارا إىل أنّ الوثائق املدىل ا نصوص سارية املفعول، فإنه ميكن اعتبار و
االستشارة مندرجة ضمن اإلجراءات اليت أذن ا سيادة رئيس اجلمهورية مبناسبة 

 على واليت دف إىل التأكيد تلقيه للتقرير السنوي احلادي عشر لس املنافسة،
عاون مع ونشر ثقافة املنافسة بالت وتفعيل دور جملس املنافسةمزيد دعم  أمهية

ة االستشارة الوجوبي مبدإ ترسيخخاصة و مات ذات العالقةاهلياكل واملنظّخمتلف 
لس املنافسة بشأن سائر النحيث متّ اإلذن 39على املنافسة األثرذات  صوص ،

بعرض كرأي قبل تنقيح (هـذا املبدإ  إقرارقبل  إصدارها روط اليت متّاسات الش
لسنة  60واملتعلق باملنافسة األسعار بالقانون عدد  1991لسنة  64القانون عدد 

 املبادئمبا يضمن وحدة الس  أنظارعلى  )2005جويلية  18املؤرخ يف  2005
الترتيبية األعمالنف من اليت يقوم عليها هذا الص.

يندرج كراس الشروط موضوع اإلستشارة الراهنة يف من ناحية أخرى 
 2004أوت  2املؤرخ يف  2004لسنة  75القانون عدد إطار تطبيق مقتضيات 

مراجعة موجبات إدارية ختص بعض األنشطة التجارية املتعلّق حبذف رخص و
حذفت مجيع : "منه نص على أنه  الفصل األول، ذلك أنّ والسياحية و الترفيهية

  ..." الرخص املتعلّقة باملقاهي من الصنف األول 
 ه من ذات القانون الفصل الثاينكما نصخيضع إستغالل كلّ " : على أن

بقرار إىل كراس شروط تتم املصادقة عليه ...من املقاهي من الصنف األول 
  ."من وزير الداخلية

                                                            
واملتمم املنقح  2005جويلية  18 املؤرخ يف 2005 لسنة 60متّ إقرار اإلستشارة الوجوبية لس املنافسة مبقتضى القانون عدد - 39

  .واملتعلق باملنافسة واألسعار 1991 جويلية 29 املؤرخ يف 1991 لسنة 64للقانون عدد
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إستغالل املقاهي من الصنف األول خيضع لنظام كراس تبعا ملا تقدم فإنّ و
  .الشروط

III - ةوق املعنيدراسة الس:  
املقهى مقصد املواطن التونسي إلحتساء املشروبات غري الكحولية، يعترب 

واملالحظ أنّ إرتياد املقاهي أصبح يف السنوات األخرية عادة ال سبيل لإلستغناء 
عنها وال تقتصر على فئة معينة بقدر ما تشمل مجيع الشرائح اإلجتماعية وهي 

انا للترفيه واإلجتماع إذ أصبح املقهى مك.وجهة العامل و العاطل عن العمل
  . باألصدقاء يف ظلّ التوترات والضغوطات اليت يعيشها اإلنسان

للفصل األول وفقا  ثالثة أصناف من املقاهيأنه توجد جتدر اإلشارة إىل و
املتعلّق باملقاهي و 1959نوفمرب  7املؤرخ يف  1959لسنة  147من القانون عدد 

  :احملالّت املماثلة هلا وهيو
لنف األووتتمثّل يف احملالّت اليت تبيع مشروبات : املقاهي من الص

.ال كحول فيها
نف الثاينوتتمثّل يف احملالّت اليت تبيع املشروبات : املقاهي من الص
.والكحوليةاملختمرة 
نف الثالثفق على : املقاهي من الصوتتمثّل يف احملالّت الفاخرة املت

 ومرافقها من طرف اإلدارات املختصة من ناحييت التعمري مجال تشييدها
.والسياحة، وميكن هلذه احملالّت بيع نفس املشروبات املذكورة بالصنف الثاين

املالحظ أنّ هذا التصنيف متّ توضيحه بصفة أدق مبقتضى قرار وزير و
د مواقيت فتح واملتعلّق بتحدي 2004سبتمرب  3الداخلية والتنمية احمللية املؤرخ يف 

، حيث رتب الترفيهيةاألنشطة التجارية والسياحية واحملالّت املعدة ملمارسة بعض 
:املقاهي واحملالّت املماثلة هلا كاآليت
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.املقاهي و قاعات الشاي و املشارب: املقاهي من الصنف األول  - 1
احلانات - :  ثايناملقاهي من الصنف ال - 2

  املطاعم غري املرتبة سياحيا -                                      
.املالهي الليلية: املقاهي من الصنف الثالث –3
و جتدر اإلشارة إىل أنّ إستغالل املقاهي من الصنف األول كان خاضعا  

 نوفمرب 7 املؤرخ يف 1959لسنة  147لنظام الترخيص مبقتضى القانون عدد 
املشرب إىل نظام كراس الشروط  يف مرحلة ثانية إخضاع إستغالل مثّ متّ 1959

املتعلّق و 2001مارس  8املؤرخ يف  2001لسنة  27ذلك مبقتضى القانون عدد و
       :وفقا للتنصيص التايل 1959لسنة  املذكور أعاله  147بإمتام القانون عدد 

تستثىن من شرط احلصول على رخصة إستغالل املقاهي، احملالّت من الصنف  "
  ."األول اليت ال تتوفّر فيها كراسي أو أماكن جللوس احلرفاء واملعبر عنها باملشرب

وصدر على ضوء ذلك كراس الشروط املصادق عليه  من قبل وزير  
  .   2001ماي  31الداخلية والتنمية احمللية يف 

رحلة أخرية متّ حذف مجيع الرخص املتعلّقة بإستغالل املقاهي من و يف م
 2004أوت  2املؤرخ يف  2004لسنة  75الصنف األول مبقتضى القانون عدد 

املبين أعاله،وذلك بالنسبة لكلّ املقاهي الراجعة هلذا الصنف و تطبيقا للقانون 
  .   املذكور صدر كراس الشروط موضوع إستشارة احلال

مبقتضى قرار وزير مواقيت فتح املقاهي من الصنف األول متّ حتديد  كما
  : كاآليت 2004سبتمرب  3الداخلية والتنمية احمللية املؤرخ يف 

 سبة للمقاهي و قاعات الشاي و املشارب املتواجدةباملناطق بالن
.الساعة اخلامسة صباحا إىل منتصف اللّيلمن  :السكنية
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 ل املتواجدةبينما ال ختضع مواقيت فتح املقاهي من الصنف األو
  .ألي تقييدباملناطق غري السكنية 

النسبة لعدد معين من السكّان من ناحية أخرى متّ حتديد عدد املقاهي ب
الذّي تضمن ما  1959لسنة  147من القانون عدد  الفصل الثاينذلك مبقتضى و

  : نصه
"  مخسمائة ساكن أكثر من مقهى واحدال ميكن أن يكون مبدينة تعد.  

ال يتجاوز عدد سكّاا بالبلدان اليت  مقهاتني غري أنه ميكن الترخيص بفتح
  ." ألف نسمة
املؤرخ يف  2004لسنة  75القانون عدد بأنه متّ التنصيص جتدر اإلشارة و 

أنه يف صورة خمالفة مقتضيات ضمن الفصل السادس منه على  2004أوت  2
كراس الشروط ميكن للوايل املختص ترابيا أن يتخذ ضد املخالف بناء على تقرير 

الغلق النهائي ملدة مخسة عشر يوما أو يف  قرارا يف الغلق الوقيت للمحلّمعاينة 
أنّ عقوبة الغلق النهائي تتخذ يف صورة خمالفة مقتضيات كراس و ، علما للمحلّ

الشروط املتعلّقة مبكان اإلنتصاب أو إذا إنعدم أحد الشروط األخرى املنصوص 
عليها بكراس الشروط ومل يقم املعين باألمر بتسوية وضعيته خالل مدة الغلق 

  الوقيت للمحلّ
  :املقاهي من الصنف األول

قاهي من الصنف األول يف حمالّت تقدم للحرفاء مشروبات غري تتمثّل امل
  .تضم املقاهي و قاعات الشاي و املشاربكحولية و غري خمتمرة و 

  ز املقاهي أو قاعات الشاي  عنصر توفّر أماكنو يعدجللوس احلرفاء ما ميي
  .اليت ال تتوفّر فيها هذه األماكن) buvettes: (عن املشارب
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أنّ الس مل يتمكّن من احلصول على إحصائيات  شارة إىلجتدر اإلو  
 دها و توزيعها اجلغرايفدفيما يتعلّق بعدقيقة تتعلّق باملقاهي من الصنف األول 

  .رغم مكاتبة وزارة الداخلية والتنمية احمللية يف الغرض
نف إالّ أنّ املعطيات املستقاة من الغرفة النقابية الوطنية للمقاهي من الص

  :تتوزع كاآليت ن ألف حملّيعشراألول تفيد وجود حوايل 
        % 25: املشارب-
%70: املقاهي العادية-
% 5: قاعات الشاي و املقاهي الفاخرة-

  :األسعار
ول ضمن األصنف ال من املقدمة يف املقاهيالساخنة تندرج املشروبات 
للمصادقة اإلدارية لألسعار يف واخلاضعة  "أ" باجلدول قائمة املنتوجات املدرجة

 23املؤرخ يف  1991لسنة  1996وذلك وفقا ألحكام األمر عدد  كلّ املراحل
واملتعلّق باملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرية  1991ديسمرب 

  .األسعار و طرق تأطريها
  املقاهياملشروبات غري الكحولية املقدمة يفو تأسيسا على ما تقدم فإنّ 

من الصنف األول و حتديدا املشروبات الساخنة املقدمة باملشارب و املقاهي 
، بينما ختضع قاعات الشاي و املقاهي الفاخرة للتسعرية اإلداريةالعادية ختضع 

  .بعد إثبات ما متّ إجنازه من إستثمارات لتسعرية إستثنائية وبطلب من أصحاا 
إىل أنّ أسعار املواد األولية  املعتمدة بصفة هامة يف  كما جتدر اإلشارة  

ختضع لنظام املصادقة اإلدارية يف كلّ املراحل  سكّر و شاياملقاهي واملشارب من 
ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996من األمر عدد  "أ"وفقا للجدول 

يف مرحلة اإلنتاج  فهي ختضع لنظام املصادقة اإلدارية القهوة املطحونة أما  1991
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من األمر " ج"و " ب"ولتأطري نسب األرباح يف مرحلة التوزيع وفقا للجدولني 
  .آنف الذكر  1996عدد 

  :تطور األسعار املطبقة من قبل أصحاب املقاهي من الصنف األول
  :وفقا للتسعرية اإلدارية حتديد األسعار: املبدأ* 

املطبقة من قبل أصحاب املقاهي من املشروبات الساخنة تطورت أسعار 
الل العشرية األخرية وفقا ملا يبينه واخلاضعة للتسعرية اإلدارية خ  الصنف األول
  :اجلدول التايل

  )الوحدة امللّيم(                                                                                 
نوفمرب  9  نوع املشروب

1998  
ماي  14

2005  
ديسمرب  21

2006  
مارس  2

2009  
  250  30+  220  10+  210  10+  200  الشاي

  260  30+   230  10+  220  10+  210  قهوة فيلتر

  260  30+   230  10+  220  10+  210  قهوة حليب

  Express 250  +10  260  +30  290   +30  320قهوة سريعة صافية

 قهوة سريعة صافية باحلليب
)Capucin  (  

270  +20  290  +30  320   +30  350  

    قهوة سريعة كبرية صافية باحلليب

)Direct(    
370  +30  400  +30  430   +50  480  

  
  Expressقهوة سريعة صافية: تعريفات املشروبات التاليةمع اإلشارة إىل أنّ 

هي   )Direct(  قهوة سريعة كبرية باحلليبو قهوة سريعة صافية باحلليب و
 تعريفات املشروبات األخرى أيتبقى بينما ،ميكن جتاوزهاال  تعريفات قصوى

  .تعريفات حمددة قهوة حليبوالقهوة فيلتر و الالشاي 
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  :تطبيق تعريفات إستثنائية:اإلستثناء* 
بعد املعاينة للمقاهي اليت تقوم  40تعريفات إستثنائية من قبل اإلدارةمتنح 

بإستثمارات لتحسني مستوى خدماا وتصل هذه التعريفات إىل ثالثة أضعاف 
  .التعريفة الوطنية

تعريفة إستثنائية مشلت خمتلف  1020: 2006و قد أسندت إىل حدود سنة 
مناطق املنازه واملنار و النصر والبحرية وضواحي :اجلهات وخاصة تونس العاصمة 

  .العاصمة
للمقاهي املنتصبة بشارع  2001كما متّ إعتماد تعريفة خاصة منذ سنة 

  .احلبيب بورقيبة بعد أن متّت يئته يف نطاق حتسني و ذيب العاصمة
بلغ عدد املقاهي اليت منحت تعريفات إستثنائية بطلب من ويف هذا اإلطار 

 موزعة علىمقهى  1383: 2008إىل غاية سنة  2000أصحاا بداية من سنة 
  :كاآليتكامل تراب اجلمهورية 

  
  اموع  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  الوالية

  526  91  63  72  88  60  54  47  22  29  تونس

  179  34  37  20  20  21  24  9  12  2  أريانة

  28  6  3  8  6  1  3  0  1  0  منوبة

  82  9  20  9  16  14  6  2  1  5  بن عروس

  46  7  5  8  11  9  4  2  0  0  برترت

  129  29  20  21  10  12  17  11  6  3  نابل

  8  2  2  0  2  2  0  0  0  0  باجة

  10  3  2  2    2  0  0  1  0  الكاف

  95  4  22  15  0  14  10  6  8  8  سوسة

  70  16  11  8  8  4  5  1  9  3  املنستري

  5  1  0  1  13  0  0  0  3  0  القصرين

                                                            
.تتمّثل اإلدارة في اإلدارة العاّمة للمنافسة و األبحاث اإلقتصادّیة - 40
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  63  16  10  8  0  8  1  3  1  4  صفاقس

  2  0  0  1  12  0  0  0  0  0  قفصة

  17  2  5  0  1  0  0  2  1  4  قابس

  41  4  7  5  3  5  6  3  3  2  مدنني

  24  6  2  7  6  3  1  2  2  1  جندوبة

  2  0  1  0  0  0  1  0  0  0  سيدي بوزيد

  4  0  1  0  0  0  3  0  0  0  زغوان

  27  4  2  4  2  0  3  3  1  8  املهدية

  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  تطاوين

  4  0  1  0  2  1  0  0  0  0  القريوان

  8  1  3  0  2  2  0  0  0  0  قبلي

  8  4  1  0  2  0  0  0  0  1  توزر

  4  0  0  1  1  2  0  0  0  0  سليانة

  1383  239  218  190  205  160  139  91  71  70  اموع العام
  اإلدارة العامة للمنافسة و األحباث اإلقتصادية بوزارة التجارة و الصناعات التقليدية:املصدر            

ويستنتج من اجلدول املبين أعاله أنّ املقاهي اليت قامت بإستثمارات 
وحسنت بالتايل من خدماا للحرفاء يف تنامي مستمر فقد تطور هذا العدد من  

أي سنة دخول كراس الشروط  2005سنة  205ليصل إىل  2000مقهى سنة  70
ثالثة أضعاف ما متّ إسناده سنة املنظّم للقطاع حيز التنفيذ واقعيا أي بزايدة تقدر ب

  .% 292:و بنسبة تطور تقدر بـ 2000
كما يتضح من اجلدول آنف الذكر أنّ أغلب املقاهي اليت متّ منحها تعريفة 
إستثنائية متواجدة بوالية تونس بصفة خاصة وبإقليم تونس الكربى بصفة عامة، 

 526: ذلك أنّ عدد املقاهي املطبقة لتعريفات إستثنائية بوالية تونس يقدر بـ
من اموع العام لعدد % 38 :ـبأي بنسبة تقدر  2008مقهى إىل حدود سنة 

، و هو ما يربز أمهية اإلستثمارات املنجزة من قبل لتعريفة إستثنائية ةاملقاهي املطبق
  .أصحاب املقاهي بوالية تونس لضمان إستقطاب أكرب عدد ممكن من احلرفاء
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) بن عروس- منوبة -أريانة-تونس: واليات(أما على مستوى إقليم تونس 
من اموع العام  %41:ـأي بنسبة تقدر ب مقهى 815قاهي إىل فيصل عدد امل

  .لتعريفة إستثنائية ةلعدد املقاهي املطبق
كما يالحظ إخنفاض عدد هذا النوع من املقاهي الفاخرة ببقية الواليات 

  .عدى واليات نابل و سوسة و املنستري و برترت و مدنني و املهدية
IV - اس الشروطحمتوى كر:  

بإستغالل املقاهي من الصنف حيتوي كراس الشروط املتعلّق 
  :على أربعة و عشرين فصال مقسمة على أربعة عناوين كالتايل األول

لة: العنوان األو2و  1: الفصول: أحكام عام.
الشروط املتعلّقة باإلستغالل: العنوان الثاين :
. 8و 7و 6و 5و 4و 3الفصول 
املتعلّقة باحمللّ و العملةالشروط : العنوان الثالث.
 9الفصول : الشروط املشتركة: القسم األول-
.17و  16و  15و  14و  13و  12و  11و10و

:الشروط اخلاصة: القسم الثاين-
  .20و  19و  18الفصول : املقهى و قاعة شاي -  1    
  .23و  22و  21الفصول : املشرب -2               

ابع24الفصل : العنوان الر.
V - ةة و التنمية احمللياملالحظات حول قرار وزير الداخلي 
على كراس الشروط اخلاص بإستغالل املقاهي من باملصادقة  املتعلّق 

  : الصنف األول
  :فيما يتعلّق بإطّالعات قرار وزير الداخلية و التنمية احمللية
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التنمية احمللية  اإلشارة إىل أنه يف تاريخ نشر قرار وزير الداخلية وجتدر 
مل تكن النصوص الترتيبية ختضع لإلستشارة الوجوبية لس ) 2004سبتمرب  10(

القانون عدد  املنافسة، لكنه إنطالقا من تنقيح قانون املنافسة و األسعار مبقتضى
هذه النصوص ختضع أصبحت  2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60

  .سلإلستشارة الوجوبية للمجل
  

الداخلية والتنمية  إطّالعات قرار وزيرو تبعا ملا تقدم فإنه جيب أن تتضمن 
التنصيص على رأي جملس املنافسة وفقا للفصل السادس من األمر عدد  احمللية
واملتعلّق بضبط إجراءات وصيغ  2006فيفري  03واملؤرخ يف  2006لسنة  370

 ة والذّي ينصلس املنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبي ةاإلستشارة الوجوبي
ترفق مشاريع النصوص الترتيبية املستوجبة للنشر و اخلاضعة إلستشارة :" على أنه

جملس املنافسة عند إحالتها إىل مصاحل الوزارة األوىل بنسخة من رأي جملس 
فسة و مذكّرة تفسريية تتضمن إقتراحات الس و بيان مدى إستجابة الوزارة املنا

ويقع التنصيص ضمن اإلطّالعات القانونية .هلا أو ردها عليها عند اإلقتضاء
لذلك يتجه إستكمال قائمة اإلطّالعات ".املنافسة للنص على رأي جملس

  .   بالتنصيص على رأي جملس املنافسة
  :ثانيالفصل ال   

خيضع نشاط املقاهي من الصنف : "ورد ذا الفصل التنصيص على أنه 
بإستثناء األول املتواجدة يف تاريخ نشر هذا القرار إىل شروط الكراس امللحق به 

  .الشروط املتعلّقة مبوقع احمللّ و مساحته
و على مستغلّي هذه احملالّت تسوية وضعية نشاطهم وفق شروط الكراس 

".أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشرهأجل يف 
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فاملعروف . و يثري هذا الفصل مالحظة تتعلّق مبا ورد به من أحكام إنتقالية
يف هذا اإلطارأنّ األحكام اإلنتقالية جمعولة مبدئيا لتوفري حيز من الزمن لكلّ 
 متدخل يف السوق حتى يواكب الشروط التي جاء ا النص اجلديد وجرت العادة

.أن ينتهي العمل باألحكام اإلنتقالية يف تاريخ حيدده النص
لكنه يالحظ يف صورة احلال أنّ مقتضيات الفصل الثاين من قرار وزير 

تعلّق بنشاط ي نظام أول: الداخلية والتنمية احمللية تفضي إىل وجود نظامني قانونيني
نشر قرار وزير الداخلية  إستغالل املقاهي من الصنف األول املتواجدة يف تاريخ

والذّي يكون فيه أصحاب هذه املقاهي ) 2004سبتمرب  10(والتنمية احمللية 
 بإستثناء الشروط املتعلّقة مبوقع احمللّ و مساحتهخاضعني لكراس الشروط 

يتعلّق بنشاط إستغالل املقاهي من الصنف األول احملدثة بعد تاريخ  نظام ثاينو
اخلية و التنمية احمللية املشار إليه أعاله و الذّي يكون فيه نشر قرار وزير الد

مستغلّو هذه املقاهي خاضعني لكراس الشروط بكلّ ما يتضمنه من شروط دون 
وهو ما ال يتالءم و مبادئ املنافسة اليت تفرض تطبيق نفس الشروط .إستثناءات

ة على كافّة الناشطني يف القطاع لضمان الشفافية و املساواة و عدم املوضوعي
ذلك أنّ إستثناء مستغلّي املقاهي . إثقال كاهل متدخل معين بالسوق دون آخر

املنتصبني يف تاريخ نشر القرار من اإللتزام بشرطي املساحة و املوقع يؤدي بصفة 
آلية إىل التمتع بإمتيازات على حساب الناشطني اجلدد و هي وضعية خمالفة متاما 

افسة اليت تفرض إلغاء كلّ احلواجز للدخول إىل السوق مبا فيها لقواعد املن
  .احلواجز الترتيبية

و تبعا ملا  سبق بيانه فإنه يقترح إلغاء هذا اإلستثناء حبيث تصبح صياغة 
خيضع نشاط "  :الفصل الثاين من قرار وزير الداخلية و التنمية احمللية كاآليت
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املتواجدة يف تاريخ نشر القرار إىل شروط الكراس املقاهي من الصنف األول 
  .امللحق به

و على مستغلّي هذه احملالّت تسوية وضعية نشاطهم وفق شروط 
  ".من تاريخ نشرهسنة واحدة الكراس يف أجل أقصاه 

IV -املالحظات حول اس الشروطحمتوى كر: 
  :املالحظات التالية س الشروطكراثري ي

1-ةاملالحظات العام:   

  

حيث املوقع و املساحة ومدى إنّ املتأمل يف املقاهي ووضعيتها خاصة من *
بالصفة الكافية وشروط النظافة  آالت إمتصاص األدخنة والروائحتوفّر 

يف إحترام الشروط املضبوطة بكراس الشروط  واضحا يالحظ تباينا،والصحة
 .وخاصة من قبل املقاهي من الصنف األول العادية اليت ختضع للتسعرية اإلدارية

خاصة على  راحة للحريفعلى توفري أكثر املقاهي الفخمة حترص ويف املقابل 
فات تعري هو ما جعل اإلدارة متكّنها من تطبيقو مستوى النظافة وشروط الصحة

 إخضاع كلّ صنف من هذه املقاهي إىللذلك يرى الس أنه يتجه .إستثنائية
كراس شروط خاص بإستغالل به حبيث يصبح هناك  شروط خاص كراس

وكراس شروط خاص اليت تطبق تعريفات حمددة  املقاهي العاديةاملشارب و 
 فات إستثنائية معاليت تطبق تعريبإستغالل املقاهي الفخمة وقاعات الشاي 

ضرورة إخضاع هذا الصنف األخري من املقاهي إىل معايري موضوعية يتم حتديدها 
  .ضمن كراس الشروط ذاته وتكون أساسا ماديا لتربير إفرادها بتعريفات إستثنائية

و غين عن البيان أنّ وجود نوعني من كراسات الشروط سيمكّن اإلدارة  
حتقيق مراقبة ناجعة لتطبيق األسعار دون الوقوع يف من  لسلطة مقيدةوفقا 

وهو ما يضمن يف آن واحد علوية القانون واإلبتعاد عن مزالق السلطة  التقديرية 
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كلّ ما يعيق الدخول للسوق املعنية من جهة و ضمان التصدي لكلّ إخالل 
شطني بكراسات الشروط املتضمنة لشروط موضوعية تطبق على كافّة النا

  .بالقطاع دون متييز أو حماباة من جهة أخرى
   :املالحظات اخلاصة -2      

  :الثاني فقرة أولى الفصل
ندرج الفصل الثاين من كراس الشروط ضمن العنوان األول و املتعلّق ي

املقهى :باألحكام العامة و بالتايل فإنه ينطبق على كافّة املقاهي من الصنف األول
  .الشاي واملشربو قاعة 

ميكن تعاطي نشاط إستغالل مقهى  ال": و ينص هذا الفصل على ما يلي
و شريطة اإلستجابة  األشخاص الطبيعينيبل قمن الصنف األول إالّ من 
  ".للشروط املضبوطة ذا الكراس

إقصاء الشخص املعنوي من نشاط  و تطبيقا ألحكام هذا الفصل فقد متّ 
وهو ما يثري مالحظة تتعلّق بعدم شرعية هذا  الصنف األولإستغالل املقاهي من 

من الدستور  6اإلقصاء ذلك أنه خمالف ملبدإاملساواة الذّي أقرته أحكام الفصل 
فضال عن منافاته ملبادئ املنافسة اليت إستقر رأي الس بشأا على أنها يف مرتبة  
املبادئ العامة للقانون التي ال ميكن إستبعادها إالّ مبقتضى نص تشريعي و هو ما 
يؤول إىل عدم جواز إقصاء األشخاص املعنوية مبقتضى نص ترتييب مثلما هو 

  .بة إىل كراس الشروطالشأن بالنس
من ناحية أخرى تبين أنّ إقصاء األشخاص املعنوية من السوق خمالف 

مقاهي و احملالّت املماثلة هلا املنظّم لل 1959لسنة  147ألحكام القانون عدد 
متنح : " منه على أنه 14الفصل  و الذّي ينص يف  1959نوفمرب  07املؤرخ يف و

  :إىل) قهى رخصة إستغالل م(الرخصة 
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.االشخاص من ذوي اجلنسية التونسية- 1
  ."الشركات التجاريةو إىل - 2

كافّة " آنف الذّكر مكّن  147من القانون عدد  5الفصل  كما أنّ
مبا فيها ذات الصبغة املهنية أن تتحصل على ) وهي أشخاص معنوية(اجلمعيات 

و هو ما يفيد أنّ نية " رخص متكّنها من بيع املشروبات ألعضائها ومدعويها
املشرع مل تتجه إىل إقصاء األشخاص املعنوية من ممارسة نشاط إستغالل املقاهي 

  .فهامهما كان صن
و تبعا ملا تقدم يقترح تنقيح الفصل الثاين من كراس الشروط و تعويضه 

ميكن تعاطي نشاط إستغالل مقهى من :" بأحكام جديدة تكون صياغتها كاآليت
الصنف األول من قبل األشخاص الطبيعيني و األشخاص املعنويني و شريطة 

  ".اإلستجابة للشروط املضبوطة ذا الكراس
بقاء على الفقرة الثانية منه بإعتبارها تتعلّق بإجراءات خاصة مع اإل

  .وسن أحكام خصوصية تتعلّق بالشخص املعنوي.بالشخص الطبيعي
  :الفصل الثالث

يتعرض هذا الفصل إىل الشروط اليت جيب أن تتوفّر يف الشخص الطبيعي 
  .الذّي يرغب يف إستغالل مقهى من الصنف األول

ة الواردة بالفصل الثاين فقرة أوىل أعاله، يقترح إضافة و تبعا للمالحظ
على ":التنصيص على الشخص املعنوي و إعادة صياغة هذا الفصل كاآليت

الذّي يرغب يف إستغالل  لشخص املعنوياملمثّل القانوين لوالشخص الطبيعي 
  "مقهى من الصنف األول
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اخلامسة واألخرية منه كما يثري هذا الفصل مالحظتني تتعلّقان بالنقطة 
أو  إنتخابية مأجورةأو  بوظيفة عموميةال يكون مكلّفا  ":واملتضمنة ما نصه

  ."ممارسا لنشاط حر أو لعمل مأجور
فيما يتعلّق بعدم إمكانية الشخص الطبيعي الذّي يرغب :املالحظة األوىل

  :يف إستغالل مقهى من الصنف األول أن يكون مكلّفا بوظيفة عمومية
 2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69بالرجوع إىل القانون عدد 

املتعلّق حبفز املبادرة االقتصادية يتبين من فصوله األوىل أنه جعل من حفز املبادرة و
االقتصادية أولوية وطنية تعمل مجيع األطراف االقتصادية و االجتماعية على 

الفرص و على أساس أنّ احلرية هي املبدأ  تكريسها يف إطار ضمان مبدإ تكافؤ
وأنّ الترخيص هو االستثناء و نتيجة لذلك فإنه جيب على الدولة أن تعمل على 

  .سائلها املتاحةاالقتصادية و نشرها عرب خمتلف و ترسيخ ثقافة املبادرة
من قانون ) فقرة أوىل جديدة(مكرر  50تبعا هلذا التوجه نص الفصل و

عطلة لبعث للموظّف املترسم ميكن أن متنح : " ة االقتصادية على أنهحفز املبادر
مؤسسة ملدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة و قابلة للتجديد مرتني يف 

وميكن إسناد هذه العطلة يف إطار . صورة بعث مؤسسة مبناطق التنمية اجلهوية
املتعلّق بإنقاذ املؤسسات  1995 لسنة 34اإلحالة املنصوص عليها بالقانون عدد 

و تسند . التي متر بصعوبات اقتصادية كما متّ تنقيحه و إمتامه بالنصوص الالّحقة
  ."هذه العطلة بأمر

اخلامسة  بناءا على ما تقدم فإنّ املنع الذّي أرساه الفصل الثالث بالنقطةو
من تعاطي نشاط املتعلّق مبنع املوظفني العموميني منه من كراس الشروط و

، ال ميكن أن يكون مطلقا ضرورة أنّ القانون مقهى من الصنف األولاستغالل 
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املذكور مل يستثن من دائرة تطبيقه أي نشاط اقتصادي طاملا تتوفّر يف املعين باألمر 
  . الشروط اخلصوصية املتعلّقة بذلك النشاط

الطبيعي الذّي يرغب  فيما يتعلّق بعدم إمكانية الشخص:ثانيةاملالحظة ال
  :يف إستغالل مقهى من الصنف األول أن يكون مكلّفا بوظيفة إنتخابية

يرى الس أنّ منع مستغلّ املقهى من ممارسة وظيفة انتخابية مأجورة 
خمالف لعديد النصوص القانونية وخاصة منها الدستور و الّة االنتخابية لذلك 

هى مبقتضى نص يف مرتبة كراس شروط موضوع مستغلّ املق فإنه ال يسوغ منع
االستشارة من التقدم إىل االنتخابات التشريعية أو من الترشح إىل عضوية جملس 

  .املستشارين
كما أنّ اقتضاء مثل هذا خمالف للمبادئ األساسية لقانون املنافسة ضرورة 

ة الشروط أنه من شأنه أن يقصي دون عذر شرعي شخصا طبيعيا تتوفّر فيه كافّ
املطلوبة إلستغالل مقهى من الصنف األول رد عضويته مبجلس النواب أو 

أو انتخابية  "وبناء على ما تقدم فإنه يتجه حذف عبارة . مبجلس املستشارين
  .من الفصل الثالث من كراس الشروط "مأجورة 

  : الفصل السابع
ي من الصنف األول على مستغلّي املقاه: "ينص هذا الفصل على أنه

 مبواقيت فتح احملالّتإحترام مقتضيات التراتيب اجلاري ا العمل املتعلّقة 
  " بإشهار األسعاروأحكام التشريع املتعلّقة 

دف ذلك هذه التراتيب اجلاري ا العمل وهو ما يثري مسألة حتديد و
الدخول للسوق تفادي كلّ ما من شأنه أن يعوق ضمان الشفافية واملساواة و

  .املعنية
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على مستغلّي املقاهي من ": لذلك يقترح إعادة صياغة هذا الفصل كاآليت
 3قرار وزير الداخلية والتنمية احمللية املؤرخ يف  الصنف األول إحترام مقتضيات

واملتعلّق بتحديد مواقيت فتح احملالّت املعدة ملمارسة بعض األنشطة  2004سبتمرب 
املضمنة  شهار األسعاربإ اخلاصة  حكاماألو  والسياحية والترفيهيةالتجارية 

املتعلّق باملنافسة و 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64بالقانون عدد 
  ." 41واألسعار

  :الفصل التاسع
  : ذكر بأنهاموقع املقاهي من الصنف األول و تعرض هذا الفصل إىل

وفقا ملثال  أو مقاسم خمصصة للتجارةمركّبات جيب أن تتواجد يف " 
أحياء يف ملشمولة مبثال يئة عمرانية،أو التهيئة العمرانية، بالنسبة إىل املناطق ا

،بالنسبة إىل املناطق األخرى،وتكون احملالّت يف هذه احلالة إما يف بناء جتارية
  .ادها مبدخل خاص، مع إفرللعمارات غري السكنيةمستقلّ أو يف الطّوابق األرضية 

  ". ال ميكن، بأي حال من األحوال،أن تتواجد احملالّت يف دهاليز البنايات
يثري هذا التنصيص تساؤال حول موقع املقاهي من الصنف األول على و

مستوى الواقع، ذلك أنه توجد بعض احملالّت التي ال تستجيب ملقتضيات هذا 
وهو ما .ملتواجدة و خاصة باملناطق السكنيةالفصل مما تسبب يف تعدد احملالّت ا

يستدعي إما مراجعة أحكام هذا الفصل دف مواكبة ما هو موجود على أرض 

                                                            
41  -  أو مسدي خدمات جيب على كلّ بائع منتوجات بالتفصيل " :على ما يلي من قانون املنافسة و األسعلر )جديد(22الفصل ينص

  .إعالم املستهلك بأسعار البيع و بشروطه و أساليبه اخلاصة و ذلك بوضع عالمات أو ملصقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة
  .و يكون أساس إشهار األسعار سعر البيع باحلاضر بإعتبار األداءات

  .طلبها منهما و يتعين على بائع التفصيل أو مسدي اخلدمات تسليم الفاتورة للمستهلك إذا
  و يتعين يف حمالّت البيع بالتفصيل ذكر األسعار و املواد بصفة واضحة مع التسمية الصحيحة و ذلك إما على املادة أو البضاعة نفسها 

."و إما على غالفها أو وعائها
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الواقع أو تشديد الرقابة الالحقة لضمان التأكّد من إحترام هذا الشرط خاصة أنه 
  .يتعلّق براحة املقيمني باملناطق السكنية

لّقة مبدى إمكانية تواجد هذه احملالّت كما يتجه توضيح النقطة املتع
 3قرار وزير الداخلية والتنمية احمللية املؤرخ يف باملناطق السكنية خاصة وأنّ 

واملتعلّق بتحديد مواقيت فتح احملالّت املعدة ملمارسة بعض األنشطة  2004سبتمرب 
نص على أن مواقيت فتح املقاهي و قاعات الشاي  التجارية والسياحية والترفيهية

الساعة اخلامسة صباحا إىل من حتدد  باملناطق السكنيةواملشارب املتواجدة 
.منتصف اللّيل

  .هو ما يفهم منه أنّ تواجد هذه احملالّت باملناطق السكنية ليس ممنوعاو
توى لذلك يقترح تعديل هذا الفصل بشكل يوضح أحكامه  أكثر على مس

تواجد احملالّت باملناطق السكنية مع إقرار شرط يفرض على املقاهي أن تتواجد يف 
وفقا ملثال التهيئة العمرانية، بالنسبة إىل  مركّبات أو مقاسم خمصصة للتجارة

، بالنسبة إىل املناطق أحياء جتاريةاملناطق املشمولة مبثال يئة عمرانية،أو يف 
  .األخرى

  : الفصل العاشر
احمللية و إىل التراتيب  اجلاري ا العمل أحكام التشريع"تثري اإلشارة إىل 

احملافظة على يف جماالت حفظ الصحة والنظافة والسالمة والعمران و
ات املعمارية للمنطقةة واخلصوصية حتديد هذه الوثائق " اجلماليمسألة كيفي

ملتعلّقة ا ومراجعها بصفة مباشرة، واإلشكال املتعلّق مبعرفة القوانني النافذة ا
لذلك يقترح حتديد الوثائق املطلوبة بصفة صرحية ضمن كراس الشروط 

ذلك دف ضمان عية بصفة واضحة ضمن هذا الفصل وومراجعها التشري
  .تفادي كلّ ما من شأنه أن يعوق الدخول للسوق املعنيةلشفافية واملساواة وا
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  :الثامن عشر الفصل
  .هذا الفصل بشروط خاصة تنطبق على املقهى و قاعة الشايتعلّق ي
مائة  ال تقلّ عنجيب أن تفصل احمللّ مسافة  ":قد ورد به ما يليو

ؤسسات التربوية والرياضية املد ومخسني مترا عن املعامل الدينية و املساجو
  . وال تقلّ عن مائة متر عن احملالّت املماثلةالصحية، و

سافات املنصوص عليها بالفقرة األوىل من هذا الفصل بداية يتم حساب امل
من منتصف واجهة احمللّ املماثل أو املؤسسة املعنية، املشار إليها بالفقرة األوىل من 
هذا الفصل وال يدخل يف حساب املسافات املذكورة عرض الطريق بالنسبة إىل 

  ."احملالّت الكائنة على اجلانب املقابل منها
  :ذا الفصل مالحظتنييثري هو
تتعلّق مبعاينة وضعية املقاهي وقاعات الشاي على املستوى  مالحظة أوىل 

الواقعي واليت تؤكّد عدم إحترام الشرط املتعلّق باملسافة بني هذه احملالّت واحملالّت 
  .املماثلة هلا
فهي تتعلّق بعد تالؤم شرط املسافة احملددة مبائة متر بني  املالحظة الثانيةأما 

احمللّ و احمللّ املماثل له ذلك أنّ تفعيل املنافسة يقتضي تكريس شروط موضوعية 
ملمارسة النشاط وليس شروطا جمحفة مما يؤدي إىل عدم تطبيقها على املستوى 

هو التساؤل حول اجلدوى اإلقتصادي ة من هذه املسافة بإعتبار الواقعي، مثّ واألهم
أنّ تعدد احملالّت يؤدي مبدئيا إىل تفعيل املنافسة بينها وتقدمي خدمات أفضل 

  .للحريف
و بالتايل يقترح الس اإلبقاء على شرط املسافة الفاصلة بني هذه احملالّت 

تبار أمهية واملعامل الدينية واملساجد و املؤسسات التربوية و الرياضية  والصحية بإع
هذه املسافة لضمان راحة قاصدي هذه األماكن و احملافظة على هدوء هذه 
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صلة بني املقاهي و قاعات الشاي األماكن، أما فيما يتعلّق بشرط املسافة الفا
ره احملالّت املماثلة هلا، فيقترح اإلستغناء عنه ملخالفته ملقتضيات املنافسة بإعتباو

  . ال يشجع على اإلستثمار يف هذا القطاعق وحيد من الدخول إىل السو
وحتى ميكن تطبيق هذا اإلقتراح يف كنف إحترام القواعد التشريعية يقترح 

لسنة  147من القانون عدد  الفصل الثاينكذلك حتديد ما مآل التنصيص صلب 
عد ال ميكن أن يكون مبدينة ت ":احملالّت املماثلة هلا بأنهو واملنظّم للمقاهي 1959

  .مخسمائة ساكن أكثر من مقهى واحد
ال يتجاوز عدد سكّاا بالبلدان التي مقهاتني  غري أنه ميكن الترخيص بفتح

  ".ألف نسمة
واملالحظ أنه قد يكون هذا الفصل من النصوص القانونية املهجورة، غري 

عيل لذلك يقترح إلغاؤه لضمان تفو. جودا ضمن املنظومة القانونيةأنه يبقى مو
  .مقتضيات املنافسة يف هذا القطاع وفقا ملا سبق بيانه

  :الفصل عشرين
جيب عند نصب الطاوالت : " ينص هذا الفصل يف فقرته الثانية على أنه

بشروط اإلشغال الوقيت للملك العمومي املنصوص والكراسي خارج احمللّ التقيد 
 التشريع اجلاري به العملو تثري  اإلشارة إىل . "عليها بالتشريع اجلاري به العمل

دف عدم تركيز عوائق تشريعية  و معرفته لضمان حسن تطبيقه و حتديده  مسألة
 ...جيب":لذلك يقترح تعديل الفقرة الثانية من هذا الفصل على النحو اآليتو

نة لس 17بشروط اإلشغال الوقيت للملك العمومي املنصوص عليها بالقانون عدد 
واملتعلّق بتحوير التشريع اخلاص مبلك الدولة  1986مارس  07املؤرخ يف  1986

كما يتجه يف نفس السياق إضافة هذا النص إىل قائمة ."العمومي للطرقات
  .اإلطّالعات
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  :واحد و عشرين الفصل
    . يتعرض هذا الفصل إىل الشرط املتعلّق باملسافة فيما يتعلّق باملشارب

  .بالتايل نفس املالحظة الواردة بالفصل الثامن عشروهو يثري 
  ضافة فصولإقتراح إ

يقترح إضافة فصول تتعلّق باإللتزامات التالية نظرا ألمهيتها ووجوب 
  :توفّرها

إضافة فصل يتعلّق بضرورة إحترام شروط احلماية والوقاية من احلرائق  -
واحلوادث وفقا لشهادة الوقاية التي تسلّمها مصاحل احلماية املدنية، وذلك تطبيقا 

واملتعلّق بصلوحية  2004أوت  11املؤرخ يف  2004لسنة  1876لألمر عدد 
  .احمللّ وشهادة الوقاية

                                .ة املكلّفة باملراقبة الالحقةإضافة فصل حيدد اجله -
      لمجلس المنافسة  ةوصدر هذا الرأي عن الجلسة العام

 وعضوية السادةمحمد القلسي  دبرئاسة السي 2009أفريل  02 بتاريخ
البشير علية ومحمود الزواوي  و ويشد الدرعماورضا الماجري 

عارف بلخيرية و البشير بوجدي  داود ولطفي بوزيان و كريم و
السيد  وأمن كتابة الجلسةماهر الفقيه و السيدة سميرة القابسي و

  .نبيل السماتي
                الرئيس                                                                 
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                             حمد هللال                                  التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .جتارة املواد اإلعالمية :القطاع 

92245 
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وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 

  :ما يلي
I . تقدمي امللف:  
  

املؤرخ  1991لسنة  64من القانون عدد ) جديد( 9تطبيقا ألحكام الفصل 
وللتوجه اجلديد املتعلّق بإخضاع واملتعلّق باملنافسة واألسعار  1991جويلية  29يف 

طلب السيد إىل رأي جملس املنافسة،  2005كراسات الشروط الصادرة قبل سنة 
شروط الكراس وزير التجارة والصناعات التقليدية من الس إبداء الرأي يف 

  .2000املتعلّق بالتجارة يف املواد اإلعالمية والصادر يف سنة 
  
  :اإلطار العام لالستشارة .1

 3الفصل الفقرة الثّانية من صدر كراس الشروط الراهن تطبيقا ملقتضيات 
واملتعلّق  1991املؤرخ يف أول جويلية  1991لسنة  44من القانون عدد ) جديد(
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ميكن تنظيم بعض األنشطة :" ... نص على أنهبتنظيم جتارة التوزيع الذي 
التجارية اخلاصة اليت تضبط قائمتها بأمر مبقتضى كراس شروط يصادق عليه 

باعتبار أنّ نشاط جتارة املعدات  وذلك..." بقرار من الوزير املكلّف بالتجارة
قائمة األنشطة التجارية  والتجهيزات اإلعالمية واإللكترونية يندرج ضمن

لسنة  2552اخلاضعة لكراس الشروط واليت وقع ضبطها مبقتضى األمر عدد 
  .1999نوفمرب  8املؤرخ يف  1999

ية موضوع ويندرج عرض كراس الشروط املتعلّق بتجارة املواد اإلعالم
االستشارة الراهنة يف إطار تطبيق القرار الرئاسي املتعلّق مبراجعة مجيع كراسات 

  .2005الشروط الصادرة قبل سنة 
  :لتجارة املواد اإلعالميةاملنظّم اإلطار التشريعي والترتييب  .2
واملتعلّق  1991املؤرخ يف أول جويلية  1991لسنة  44القانون عدد  -

املؤرخ  1994لسنة  38بتنظيم جتارة التوزيع كما متّ تنقيحه وإمتامه بالقانون عدد 
  .1994فيفري  24يف 

واملتعلّق  1999نوفمرب  8املؤرخ يف  1999لسنة  2552األمر عدد  -
  .بضبط قائمة األنشطة التجارية اخلاضعة لكراس الشروط

واملتعلّق  1994أوت  29املؤرخ يف  1994لسنة  1744األمر عدد  -
باملراقبة الفنية عند التوريد والتصدير واملصاحل املؤهلة للقيام ذه املراقبة كما متّ 

  .1999ماي  31املؤرخ يف  1999لسنة  1233تنقيحه باألمر عدد 
واملتعلّق بضبط  1994جويلية  15قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف  -
  .قطاعات التجارية اليت حتتوي وجوبا على مرحليت توزيعقائمة ال

واملتعلّق بضبط  1994أوت  30قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف  -
قائمات املنتوجات اخلاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما متّ تنقيحه 
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 28ار املؤرخ يف والقر 1995ديسمرب  7وإمتامه بقرار وزير التجارة املؤرخ يف 
ديسمرب  26والقرار املؤرخ يف  1999فيفري  5والقرار املؤرخ يف  1996مارس 
 2006فيفري  14والقرار املؤرخ يف   2005سبتمرب  15والقرار املؤرخ يف  2003

والقرار  2006جوان  17والقرار املؤرخ يف  2006ماي  26والقرار املؤرخ يف 
   .2006أكتوبر  19املؤرخ يف 

    

  : قراراحملتوى املادي ملشروع ال .3
  

متّت املصادقة على كراس الشروط املعروض على أنظار الس مبقتضى 
، ويتضمن هذا الكراس مثانية 2000ديسمرب  7وزير التجارة املؤرخ يف قرار 
  .فصول

  

II. ةاإلعالمي جتارة املواد:  
سبة إىل البالد التونسية بالنيكتسي قطاع اإلعالمية ككلّ أمهية خاصة 

ولة باعتبار اة هودات املبذولة من قبل الدة العموميلتجهيز كلّ املصاحل اإلداري
هذا إىل وتطور استعمال اإلعالمية باملؤسسات االقتصادية اخلاصةباملواد اإلعالمية

املعلومات على جانب شغف املستهلكني ذا اال الذي يساير تطور تكنولوجيا 
  .املستوى العاملي

حصة  خالل السنوات األخرية بأمهّيةالسوق التونسية لإلعالمية  وقد متيزت
التجهيزات اإلعالمية مقارنة حبصة الربجميات وحصة اخلدمات واهلندسة 

إالّ أنّ هذه احلصة بدأت يف التراجع لفائدة حصة اخلدمات واهلندسة . 42اإلعالمية
  .الميةاإلع

                                                            
 6و)  % 11ووحدات حميطية وقطع  % 58حواسيب  ( من جتهيزات إعالمية  % 69: يف ما يلي 2000يف سنة تتمثّل تركيبة قطاع اإلعالمية يف تونس  42
 Cahier du CEPI N°14, étude de positionnement de la branche . خدمات % 15برجميات تطبيقية و % 15برجميات عامة و %

informatique
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وتتعلّق استشارة احلال بقطاع فرعي لقطاع اإلعالمية وهو التجارة يف 
  .املعدات والتجهيزات اإلعالمية والربجميات

وقد نص كراس الشروط املعروض على أنظار جملس املنافسة على خمتلف  
  :   املواد اإلعالمية لتشمل

وحداا املركزية كاملة، اآلالت األوتوماتيكية ملعاجلة املعلومات و - 1
ويتعين أن تكون يف وضعية استعمال مباشر دون . كمجموعة أو كمنتوج ائي

  .إدخال أية تغيريات على األجزاء املكونة هلا
توابع ووحدات حميطية آلالت معاجلة املعلومات، كمجموعة أو  - 2

إدخال أية ويتعين أن تكون يف وضعية استعمال مباشر دون . كمنتوج ائي
  .تغيريات على األجزاء املكونة هلا

  .الربجميات جبميع أصنافها، ما عدى تلك املضبوطة مقاييسها حملّيا - 3
قطع ومكونات اآلالت األوتوماتيكية ملعاجلة املعلومات ووحداا  - 4

  .احمليطية وتوابعها
 حجم الطّلب احمللّي على احلواسيب:  

من والربجميات ينبع الطّلب يف خصوص التجهيزات واملعدات اإلعالمية  
واملؤسسات االقتصادية اخلاصة وكذلك  قبل كلّ من اإلدارات العمومية

املستهلكني اخلواص .  
 2002خالل الفترة املمتدة من سنة سنويا يبلغ معدل احلواسيب املقتناة و
  .وهي يف معظمها وحدات موردة وحدة 76.000ما يقارب  2006إىل سنة 

كما يربز اجلدول التايل تطور عدد احلواسيب املقتناة خالل سنوات الفترة 
  :2006 سنة إىل 2002 سنة املمتدة من
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  200643  2005  2004  2003  2002  السنة
  66.734  95.974  65.760  51.047  100.080  عدد احلواسيب املقتناة

   -% 30  % 46  % 29  - %49    نسبة التطور من سنة إىل أخرى 
ويبين اجلدول السابق أنّ حجم الطّلب على احلواسيب مل يتجاوز ما بني 

وهو ما يربز وضعية  2002السقف الذي بلغه خالل سنة  2006و 2003فترة 
االستقرار هلذه السوق مع تسجيل بعض االخنفاض يف حجم الطّلب من سنة إىل 

  .أخرى
ويغطّي التوريد معظم احلاجيات احمللية  ويبقى اإلنتاج احمللّي مقتصرا على 

  .تركيب وجتميع احلواسيب
   ةات اإلعالمياإلنتاج احمللّي من التجهيزات واملعد  

  

اليت يتم جتميعها  اإلعالميةيتكون اإلنتاج احمللّي من املعدات والتجهيزات  
اليت تقوم بتجميع التجهيزات اإلعالمية  44بتونس، وميكن ذكر بعض املؤسسات

 MAXTEKو IGL INDUSTRIESو DELTA TECHNOLOGIES INDUSTRIEعلى غرار   

INDUSTRIEوMCI وMEGANET INDUSTRIE وMICROLUX وOPTICO وTECHNOPRO 

INDUSTRY وTPI وTRI-MEDIA INDUSTRIE.  
 التوريد  

ختضع عمليات توريد املعدات والتجهيزات اإلعالمية والربجميات إىل 
املراقبة الفنية عند التوريد وذلك على أساس رأي املصاحل التابعة إىل وزارة 

  .45تكنولوجيات االتصال
  

                                                            
  .وحدة 634840،  2006بلغ عدد احلواسيب يف أواخر سنة  43
  .اإللكتروين لوكالة النهوض بالصناعةاملوقع  44

 1994أوت  29املؤرخ يف  1994لسنة  1744واملتعلّق بتنقيح األمر عدد  1999ماي  31املؤرخ يف  1999لسنة  1233األمر عدد  45
  .واملتعلّق بضبط طرق املراقبة الفنية عند التوريد والتصدير واملصاحل املؤهلة للقيام ذه املراقبة
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  :التجهيزات اإلعالمية حتت البنود الديوانية التاليةويتم توريد املعدات و
معدات املعاجلة اآللية للمعلومات :  71.84البند الديواين عدد *  

ووحداا، قارئ مغناطيسي أو بصري وآالت وضع املعلومات على دعائم 
بطريقة مشفّرة وآالت معاجلة هذه املعلومات غري املذكورة وال الواردة يف بنود 

  .خرىأ
قطع وأجزاء اآلالت الواردة بالبند :  30.73.84البند الديواين عدد * 

71.84    
ويربز اجلدول التايل قيمة الواردات والصادرات من املواد املذكورة سابقا 

  : 2008و 2007و 2006بالنسبة إىل سنوات 

البند 
  الديواين

2006  2007  2008  

قيمة الواردات 
  حبساب الدينار

قيمة 
  الصادرات
حبساب 
  الدينار

  قيمة الواردات
  حبساب الدينار

قيمة 
  الصادرات

  حبساب الدينار

  قيمة الواردات
  حبساب الدينار

قيمة 
  الصادرات

  حبساب الدينار

71.84  221.936.487  72.665.338  230.081.069  118.690.970  219.279.293  129.626.536  
30.73.84  31.672.219  2.498.619  28.764.199  1.802.396  17.801.358  1.840.463  

253.608.70675.163.957258845268120.493.366237.080.651131.466.999  اجلملة 

  للتجارة اخلارجية" دويت"منظومة : املصدر                                                                  

 ICSبصفة مباشرة على غرار  املوزعني باجلملةويتم التوريد إما من قبل 
موردين هلم عقود متثيل جتاري أو عقود توزيع مع منتجني مثال أو عن طريق 

اليت  ACERيقومون بترويج عالمام بالسوق التونسية على غرار عالمة  أجانب
اليت تروج منذ سنة  HPأو عالمة  MISوشركة  TMIتروج عن طريق شركة 

أو موردين ال تربطهم عالقات جتارية طريق مكتب املنتج بتونس  عن 2008
وميكن هلم التزود إما من منتجني أو من وسطاء  مستمرة مع منتجني أجانب

.أجانب
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خاصة بالنسبة  من السوق املوازيةكما ميكن أن تتأتى بعض املواد املوردة 
واليت ال تستجيب ال  consommablesإىل املواد اإلعالمية القابلة لالستهالك 

  .للمواصفات وال للمتطلّبات الفنية وال خلصوصيات املنطقة اليت ستروج ا
كما يربز اجلدول التايل أهم املوردين بالنسبة إىل خمتلف البنود الديوانية 

  : 2008وذلك يف خصوص سنة 
  

   2008أهم املوردين لسنة   البند الديواين

71.84  

SMART
Micro. Info . Progiciel et Service MIPS
Mediterranean Information Systems

IGL Distribution
Société standard sharing software

Société BITS
MEDIA diffusion

Aster informatique SA

30.73.84  

STE IGL INDUSTRIEL                              
MAXIMUM TECHNOLOGIE INDUSTRIE                 

SMART                                           
BANQUE  AFRICAINE  DE DEVELOPPEMENT               

X TECH                                 
D GLOBAL TECHNOLOGIE S                            

TEXACOM                                         
SIMOP TUNISIE                                   

TRI MEDIA INDUSTRIE                             
IGL DISTRIBUTION                                

TUNISIAN BUSINESS MACHINES                        
SOCIETE MAXTEK  DISTRIBUTION                      

STE MICROLUX                                    
STE TECHNOPRO INDUST RY                           
BRITISH GAZ TUNISIA LIMITED                       

STE SAGEM TUNISIE                               
MICRO ET SERVICE INFORMATIQUE                    

من الواردات يف ما يتعلّق بالبند  % 41وتتقاسم أربع مؤسسات ما يقارب 
 SMARTوهي شركة مسارت  2008بالنسبة إىل سنة  71.84الديواين 
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Mediterraneanوشركة  MIPSوشركة Information Systems  وشركة
IGL للتوزيع.  

هم موزعون باجلملة على غرار  46أهم املوردين وجتدر اإلشارة إىل أنّ
  .48MIPSوشركة  47SMARTشركيت مسارت 

وباعتبار وجوبية التفرقة بني التوزيع باجلملة والتوزيع بالتفصيل فإنّ بعض 
الشركات الكربى تتعامل مع شركات تابعة هلا يف مسالك التوزيع بالتفصيل ويف 

  : لبيع ويذكر يف هذا اإلطارجمال الصيانة وخدمات ما بعد ا
  

  :مورد وموزع باجلملة وهي تتعامل مع كلّ من: شركة مسارت* 
  موزع بالتفصيل: شركة برولوجيك تونس 

  .صيانة املعدات والتجهيزات اإلعالمية: وشركة سيموب تونس
اليت توزع عن طريق جمموعة مغازات البيع بالتفصيل  MIPSشركة * 
SCOOP  
  "  Tout Bureau" اليت متتلك شركة  MEDIA Diffusionشركة * 
  .وهي تتعامل مع نقاط بيع منخرطة معها MISو BITSشركات * 

ولئن كان هذا التوجه يضر بصغار املوزعني بالتفصيل الذين ال ميكنهم 
احملافظة على مكانتهم بالسوق أمام مسالك التوزيع املنظّمة فإنه ميكّن هذه 

واجهة حدة املنافسة اليت تفرضها عليهم املساحات التجارية الشركات من م
جيون اللّتني ال ختضعان إىل واجب الفصل عددة األجنحة على غرار كارفور ومت

                                                            
    . ن باجلملة واملغازات املتخصصة واملساحات متعددة األجنحةاملوزعوإىل جانب املوردين، ميكن أن يقوم مبهام التوريد  46
وموزع  HPو METROLOGIQUEوممثّل جتاري لعالمة  2002منذ سنة  IMATIONو  DELLموزع حصري لعالمة  47

  .1997منذ سنة  EPSONلعالمة 
  .2006مليون دينار خالل سنة  35رقم معامالت يقدر بـ  حقّقت هذه الشركة 48
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وتقومان بتقدمي  49بني مرحليت التوزيع باجلملة والتوزيع بالتفصيل عند التوريد
  .50اإلعالمية الصغرية أسعار أقلّ لفائدة املستهلك خاصة بالنسبة إىل املعدات

كما متارس هذه املساحات التجارية العديد من الضغوطات على موردي 
ومنتجي املواد اإلعالمية قصد التخفيض من أمثان اقتناء املنتجات مما جيعل البعض 

وهي  % 5و 3يضطر إىل التقليص يف هوامش الربح لتبلغ يف بعض األحيان 
من تلك اليت متكّن من تغطية كلّ التكاليف املرتبطة باألعوان  51هوامش أقلّ

كما تطالب هذه املساحات التجارية باعتبار حجم . ومصاريف االستغالل
منافسة غري نزيهة بني  تفرز وضعيةوهي . اقتناءاا احلصول على ختفيضات إضافية

   .52املساحات التجارية وبقية املوزعني
 ة 53جهيزاتنشاط توزيع التات اإلعالميواملعد :  

                                                            
واملتعلّق بضبط قائمة القطاعات التجارية اليت حتتوي وجوبا  1994جويلية  15ينص الفصل الثّاين من قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف  49

باستثناء يستوجب، عند توريد منتوجات وسلع قصد إعادة بيعها على حالتها، الفصل بني مرحليت التوزيع، : " على مرحليت توزيع على أنه
  ."غازات ذات األجنحة املتعددةامل

  

50 Cartes mémoires, flashs discs, webcam, …
  .باملتائة 18باملائة هي اهلامش املقبول بالنسبة إىل جتارة اجلملة أما بالنسبة إىل جتارة التفصيل فإنّ اهلامش هو  12تعترب نسبة  51
   .وذلك وفقا لتصرحيات أدىل ا إىل الس رئيس الغرفة النقابية للمواد اإلعالمية واملكتبية 52

-IDC EMEA PC trackler ( بالرجوع إىل نتائج دراسة 53 Q1 2008 final results(  ةبيع التجهيزات اإلعالمي ختص
بالنسبة إىل الثّالثي حصص السوق حسب العالمة املروجة  تنقسم 2008ماي  11بتاريخ   African Managerبتونس متّ نشرها يف جملّة 

 ييع احلواسيب العادية واحلواسيب احملمولةيف خصوص  )متثّل هذه احلصص حصص سوق املوزعني التونسيين بالسوق احمللية( 2008األول من سنة 
  :كاآليت serveursواحلواسيب املوزعة 

  :العاديةسوق احلواسيب  -1
  % 19.8 حبصة من السوق تبلغ HPعالمة : املرتية األوىل
  % 15.8حبصة من السوق تبلغ  Acerعالمة : املرتبة الثّانية
،  حبصة من السوق تبلغ LENOVOالتابعة لعائلة بكّور واليت بدأت حديثا ببيع بطاقة  IGL، املروجة من قبل Versusعالمة : املرتبة الثّالثة

9 %  
  % 8حبصة من السوق تبلغ  Fujitsuعالمة : املرتبة الرابعة

  % 6حبصة من السوق تبلغ  DELLعالمة :املرتبة اخلامسة
   Toshibaاملروجة من قبل جممع بولينا وعالمة   NECمثّ ويف املرتبتني السادسة والسابعة  تأيت عالمة

   2008لثّالثي األول من سنة متّ بيعها خالل ا 21053: سوق احلواسيب احملمولة  -2
  % 37.2وحدة متّ بيعها أي حبصة من السوق تقدر بـ  Acer  :7831عالمة 
  % 23.6وتبلغ حصة السوق ما يقارب  وحدة HP  :4967عالمة 
  % 11.55وحدة وحصة سوق تقدر بـ  Tunisie électronique  :2432اليت تباع عن طريق  Toshibaعالمة 
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حكام ختضع ممارسة هذا النشاط إىل نظام كراس الشروط وذلك وفقا أل
واملتعلّق بضبط قائمة  1999نوفمرب  8املؤرخ يف  1999لسنة  2552ألمر عدد ا

  .األنشطة التجارية اخلاضعة لكراس الشروط
من املوزعني باجلملة يؤمن توزيع التجهيزات واملعدات اإلعالمية كلّ و

قطاع جتارة توزيع املواد اإلعالمية من القطاعات  باعتبار أنّ واملوزعني بالتفصيل
اليت حتتوي وجوبا على مرحليت توزيع وذلك تطبيقا لقرار وزير االقتصاد الوطين 

واملتعلّق بضبط قائمة القطاعات التجارية اليت حتتوي  1994جويلية  15املؤرخ يف 
  .ا على مرحليت توزيعوجوب

وميكن أن يكون املوزع بالتفصيل إما نقطة بيع أو مغازة متخصصة على 
أو مغازات  Prologicو Infologو Tout Bureauو SCOOPمغازات غرار 

  .متعددة األجنحة
ويبلغ عدد املصرحني بتجارة املواد اإلعالمية الذين أمضوا كراس الشروط 

وفقا للمعطيات املستمدة من إدارة التجارة  2008ديسمرب  31إىل حدود 
.54موزعا 721الداخلية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية 

                                                                                                                                                                             
  2008لثّالثي األول من سنة امتّ بيعها خالل  Serveurs :1132 احلواسيب املوزعةسوق  -3

  % 29وحدة وهو ما يعادل حصة من السوق تقدر بـ  HP  :315عالمة 
  % 23.4وحدة وهو ما يعادل حصة من السوق تقدر بـ  DELL  :265عالمة 

.على التوايل املرتبة الثّالثة والرابعة من حيث املبيعات من سوق احلواسيب املوزعة Acerو  IBMوحتتلّ عالمتا 
  
  
  

  .  مل يتم التمكّن من احلصول على معطيات إحصائية حتدد عدد املوزعني باحلملة وعدد املوزعني بالتفصيل كلّ على حدة 54
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  :ويربز اجلدول التايل توزيع هذا العدد حسب خمتلف واليات اجلمهورية
  املعدات اإلعالمية  واليات اجلمهورية

  208  تونس
  28  أريانة

  51  بن عروس
  3  منوبة
  24  برترت
  44  نابل
  20  باجة

  7  الكاف
  25  سوسة
  56  املنستري
  17  القربوان
  13  القصرين
  65  صفاقس
  25  قفصة
  53  قابس
  14  مدنني
  6  جندوبة

  15  سيدي بوزيد
  5  زغوان
  11  توزر
  8  سليانة
  7  املهدية
  10  قبلي

  6  تطاوين
  721  اجلملة
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إدارة التجارة الداخلية بوزارة من وبالرجوع إىل املعطيات املستمدة 
، بلغ العدد اجلملي للمصرحني مبمارسة هذا النشاط التجارة والصناعات التقليدية

  .تاجر مواد إعالمية 591، 2007ديسمرب  31وفقا لكراس الشروط إىل حدود 
  

إذ ويعترب هذا العدد أقلّ بكثري من عدد املمارسني الفعليني هلذا النشاط، 
وزارة املالية يف ب اإلدارة العامة لألداءات ستمدة مناملعطيات املبالرجوع إىل  تبيني

ممارسي نشاط جتارة املواد اإلعالمية بني جتّار باجلملة وجتّار خصوص توزيع 
، 2007ديسمرب  31بالتفصيل، أنّ العدد اجلملي للناشطني ذه السوق إىل حدود 

  .تاجر مجلة 252وتاجر تفصيل  1181تاجرا يتوزعون إىل  1433بلغ 
 وميكن تفسري هذا الفرق املالحظ على مستوى املعطيات بوجود جتّار مواد
إعالمية مل يقوموا بإجراءات التصريح بالنشاط لدى مصاحل وزارة التجارة 

وزير والصناعات التقليدية وإمضاء كراس الشروط املستوجبة مبقتضى قرار 
املتعلّق باملصادقة على كراس الشروط  2000ديسمرب  7التجارة املؤرخ يف 

.للتجارة يف املواد اإلعالمية
 ات املطروحة على مستوى قطاعتوزيع التجهيزات  اإلشكالي

  : واملعدات اإلعالمية
صرح به تبين بالرجوع إىل دراسة سوق توزيع املواد اإلعالمية وإىل ما 

الغرفة النقابية للمواد اإلعالمية واملكتبية وجود مجلة من اإلشكاليات تعيق  ئيسر
تطور القطاع ومتس من قواعد املنافسة الشريفة وتتمثّل أهم هذه اإلشكاليات يف 

  :ما يلي
البيع باخلسارة وباعتماد هوامش أقلّ من معدل اهلوامش املعتمدة  - 1

يلجأ بعض املوزعني قصد التمكّن من بيع منتجام إما إىل البيع  :بقطاع التوزيع



اآلراء الجزء األول

143

س ــــمجل
المنـــافسة

باخلسارة أو إىل البيع بأمثان ال متكّن من توفري هامش ربح عادي ميكّنهم من 
مواصلة النشاط وتغطية التكاليف الالّحقة واملتمثّلة يف عمليات الضمان وخدمات 

  .زمة لصيانة التجهيزات اليت متّ بيعهاما بعد البيع وتوفري خمزون من قطع الغيار الالّ
وتطرح هذه اإلشكالية بالنسبة إىل املنتجات : إشكالية السوق املوازية - 2

االستهالكية وهي تضر ببعض العالمات وتتسبب يف تقلّص مبيعاا جراء انعدام 
  .اجلودة ملنتجاا اإلستهالكية

وتتمثّل يف طول آجال : إشكاليات على مستوى خدمات ما بعد البيع - 3
إجناز عمليات الصيانة ويف عدم توفّر خمزون من قطع الغيار الالّزمة إلجناز 

ويف هذا اإلطار يلجأ املوزع يف بعض األحيان إىل الترفيع يف . عمليات الصيانة
قيمة قطع الغيار الالّزمة لصيانة التجهيز لتضاهي مثن التجهيز اجلديد كي يعدل 

وهي ظاهرة اعتاد ا املستهلك . ن إجناز الصيانة واقتناء اجلديداملستهلك ع
  .وتتعلّق خاصة حبرب الطّابعات اليت يقترب سعرها من سعر الطّابعة ذاا

ال يستوجب توريد التجهيزات اإلعالمية االستظهار بعقد توزيع مع  - 4
 55وريدشركة أجنبية يف خصوص عالمة معينة وهو ما ينجر عنه إمكانية ت

كما . جتهيزات وتسويقها بالسوق احمللّية دون ضمان مستقبلي لتوفري قطع غيارها
ال تستوجب عملية توريد التجهيزات اشتراط توريد قطع الغيار حبساب نسبة دنيا 

  .   حتتسب على أساس القيمة اجلملية للتجهيزات املوردة
حنو الشركات  توجه نشاط توزيع املعدات والتجهيزات اإلعالمية - 5

وذلك باعتبار ما يتطلّبه نشاط  ذات الطّاقة املالية اهلامة وذات طاقة لتمويل خمزوا
   . التوزيع من ضمان التزويد بقطع الغيار ملدة ثالث سنوات

                                                            
ع مواد إعالمية أجنبية القتناء هذه التجهيزات وتوزيعها بالسوق الوطنية دون ضمان يلجأ بعض املوردين إىل اغتنام فرص تصفية شركات توزي 55

دة ما تكون مصممة لتوفّر قطع الغيار الالّزمة خلدمات ما بعد البيع اخلاصة ا ودون ضمان ملطابقتها مع ما يتطلّبه استعماهلا بالسوق الوطنية إذ عا
  .لالستعمال بالبلد األجنيب
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يعترب ضمان التزويد بقطع الغيار للمواد اإلعالمية شرطا إجباريا يف  - 6
وميكن أن تفرز . يانة مع املوزع من عدمهحني يبقى احلريف حرا إلبرام عقد ص

هذه احلالة وجود خمزون هام من قطع الغيار لدى املوزع دون استغالل وذلك 
ملدة سنوات وهي استثمارات هامة يقوم ا بعض املوزعني يف هذا اال رغم 

  .أنها تثقل كاهلهم
بعض  تشكو عملية متابعة هذه الشركات ومراقبتها املستمرة من - 7

النقائص باعتبار عدم وجود مراقبة دقيقة لوضعيتها ومدى تواصل وجودها مما ال 
  . ميكّن من الوقوف على حاالت املؤسسات اليت حتدث ملدة قصرية مثّ ختتفي

يقومون هم ال يقتصر أغلب املوزعني على توزيع التجهيزات فقط بل  - 8
تطوير الربجميات يف ذات إىل الت يف بعض احلايعمدون أيضا بتوزيع الربجميات و

جماة املنافسة احملتدة بني خمتلف وذلك دف حتقيق الربح املرجو والوقت 
  .الشركات بالسوق

  
تكون بعض التجهيزات املوردة مرفوقة يف بعض األحيان بوثائق تقنية  - 9

هلك من استغالهلا بلغات غري العربية أو الفرنسية أو االنقليزية وهي ال متكّن املست
  .لتشغيل اجلهاز

  
صعوبة التثبت من أنّ املواد اليت تقتىن أو تعرض قصد البيع أو توزع  - 10

ال " مل يعد يصنع" جمانا أو تضع على ذمة العموم واليت ال حتتوي على شارة 
زالت تصنع أم ال، وجيد املواطن نفسه يف هذه احلالة يف وضع جهل كامل حبقيقة 

  .هما يشتري
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III. املالحظات:  
  :املتعلّقة بقرار املصادقةاملالحظات  -1

تتمثّل الوثائق احملالة على الس ضمن هذه االستشارة يف كراس الشروط 
 2000ديسمرب  7للتجارة يف املواد اإلعالمية ويف قرار وزير التجارة املؤرخ يف 

املتعلّق باملصادقة على ذلك الكراس مما يوحي بأنّ امللف املعروض على الس 
يندرج ضمن الربنامج الذي أذن به سيادة رئيس اجلمهورية والرامي إىل إعادة 

وإخضاعها لرأي جملس  2005النظر يف مجيع كراسات الشروط الصادرة قبل سنة 
  .املنافسة

على الس مشروع القرار الذي سيتم مبقتضاه واعتبارا إىل أنه مل يرد 
يالحظ أنه أضحى من الضروري  إصدار هذا كراس الشروط احلايل بعد تعديله،

مراجعة اطّالعات القرار السابق لوزير التجارة املعروض على أنظار الس وفقا 
  :للمالحظات التالية

  
يتعين حتيني االطّالع الثّاين من القرار وذلك بالتنصيص على أنّ القانون  -

املتعلّق باملنافسة واألسعار، متّ  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64عدد 
 11املؤرخ يف  2003لسنة  74تنقيحه يف مناسبتني وذلك مبقتضى القانون عدد 

  .2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60والقانون  عدد  2003نوفمرب 
 2000ديسمرب  7ورد ضمن اطّالعات قرار وزير التجارة املؤرخ يف   -

املتعلّق  1993ماي  3املؤرخ يف  1993لسنة  982تنصيص على األمر عدد 
بالعالقة بني اإلدارة واملتعاملني معها، لذلك اتجه التنصيص على أنّ ذلك األمر متّ 

  .2007ماي  21املؤرخ يف  2007لسنة  1259عدد  تنقيحه مبقتضى األمر
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أوت  30تتجه املالحظة أنّ قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف  -
واملتعلّق بضبط قائمات املنتوجات اخلاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد  1994

املؤرخ  قرار وزير التجارة: والتصدير متّ تنقيحه وإمتامه مبقتضى النصوص التالية
 5والقرار املؤرخ يف  1996مارس  28والقرار املؤرخ يف  1995ديسمرب  7يف 

 15والقرار املؤرخ يف  2003ديسمرب  26والقرار املؤرخ يف  1999فيفري 
ماي  26والقرار املؤرخ يف  2006فيفري  14والقرار املؤرخ يف   2005سبتمرب 
  .2006أكتوبر  19والقرار املؤرخ يف  2006جوان  17والقرار املؤرخ يف  2006

 3املؤرخ يف  2006لسنة  370ينص الفصل السادس من األمر عدد  -
واملتعلّق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبية لس املنافسة  2006فيفري 

حول مشاريع النصوص الترتيبية على أن ترفق مشاريع النصوص الترتيبية 
واخلاضعة إلستشارة جملس املنافسة عند إحالتها إىل مصاحل املستوجبة للنشر 

الوزارة األوىل بنسخة من رأي جملس املنافسة ومذكّرة تفسريية تتضمن اقتراحات 
ويقع . الس وبيان مدى استجابة الوزارة هلا أو ردها عليها عند اإلقتضاء

نافسة، لذا فإنه التنصيص ضمن اإلطّالعات القانونية للنص على رأي جملس امل
.إىل قائمة إطّالعات القرار "وعلى رأي جملس املنافسة"يتعين إضافة عبارة 

  

  :املتعلّقة بكراس الشروطاملالحظات  -2
يثري كراس الشروط موضوع االستشارة الراهنة املالحظات العامة 

: واملالحظات اخلاصة التالية
  :العامةاملالحظات  -2-1

  خ يف  1999لسنة  2552األمر عدد أخضع1999نوفمرب  8املؤر 
لكراس شروط، جتارة املعدات  نشطة التجارية اخلاضعةواملتعلّق بضبط قائمة األ
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إىل نظام كراس الشروط يف حني اقتصر قرار  واإللكترونيةوالتجهيزات اإلعالمية 
واملتعلّق بضبط قائمة  1994جويلية  15وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف 

القطاعات التجارية اليت حتتوي وجوبا على مرحليت توزيع على ذكر قطاعات 
  .املعدات والتجهيزات اإلعالمية

  
 1999ماي  31املؤرخ يف  1999لسنة  1233كما ينص األمر عدد 
 1994أوت  29املؤرخ يف  1994لسنة  1744واملنقّح واملتمم لألمر عدد 

بضبط طرق املراقبة الفنية عند التوريد والتصدير واملصاحل املؤهلة للقيام واملتعلّق 
  .والربجمياتذه املراقبة على مصطلح املعدات والتجهيزات اإلعالمية 

  
ويالحظ يف هذا اإلطار أنّ كراس الشروط موضوع االستشارة الراهنة 

لعنوان مع ما جاء بالنصوص وال يتطابق هذا ا يتعلّق بتجارة املواد اإلعالمية
الترتيبية سابقة الذّكر لذا فقد أضحى من الضروري تفادي هذا االختالف وأخذ 

  .هذه املالحظة بعني االعتبار يف خصوص تعريف املصطلحات
  

  روط موضوعاس الشيعترب التعريف الوارد بالفصل الثّاين من كر
 اهنة املتعلّق باملواده مل االستشارة الرفة املطلوبة باعتبار أنة غري دقيق بالصاإلعالمي

أصناف الربجميات اليت تعترب من بني املواد اإلعالمية وال تلك املضبوطة  ال حيدد
مقاييسها حمليا واملستثناة من هذه املواد، كما أنّ هذا التعريف ال ميكّن من حتديد 

يقترح فإنه لذا . ات اآلالت األوتوماتيكيةاملواد املكونة للوحدات احمليطية وملكون
مزيد توضيح مفهوم هذه املواد.  
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  جوع إىل الفصل الثّاينسبة إىل تعريف مصطلح العالمة الريقترح بالن
واملتعلّق حبماية  2001أفريل  17املؤرخ يف  2001لسنة  36من القانون عدد 

شارة ظاهرة " عالمات الصنع والتجارة واخلدمات الذي عرف العالمة بأنها 
متكّن من متييز املنتجات اليت يعرضها أو اخلدمات اليت يسديها شخص طبيعي أو 

  .والذي أورد بعض األمثلة من الشارات..." شخص معنوي
  خ يف  1999 لسنة 2552األمر عدد استوجب الفصل الثّاين مناملؤر

لكراس شروط،  نشطة التجارية اخلاضعةواملتعلّق بضبط قائمة األ 1999نوفمرب  8
أن يتضمن كراس الشروط املتعلّق باألنشطة الواردة بالفصل األول منه الشروط 

  :التالية
  التعريف باملنتوجات وكيفية استعماهلا -
  التوزيع باجلملة أو بالتفصيلقواعد التعامل بني املنتجني وجتّار  -
  قواعد التعامل بني جتّار التوزيع باجلملة وجتّار التوزيع بالتفصيل -
  قواعد التعامل بني التاجر واملستهلك -
  خدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع -
ضمان شروط حفظ الصحة والسالمة للمستهلك طبقا للتشريع اجلاري  -
  .به العمل

راس الشروط موضوع االستشارة الراهنة مل يتقيد ذه املقتضيات إالّ أنّ ك
وأورد ضمن الفصل الثّالث منه وبصفة إمجالية قواعد التعامل بني املنتجني وجتّار 
التوزيع باجلملة والتجارة بالتفصيل واملستهلك، لذا يقترح تطبيق مقتضيات األمر 

خاصة تنظّم كلّ عالقة ثنائية،  سابق الذّكر وذلك بإفراد كلّ جانب بفصول
سواء بني تاجر اجلملة وتاجر التفصيل أو بني املنتج والتاجر أو بني التاجر 
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واملستهلك، على حدة وبضبط مجلة احلقوق والواجبات لكلّ طرف يف هذه 
  .العالقة

باعتبار أنّ  56كما يقترح إدراج أحكام تنظّم قواعد التعامل مع املوردين
متثّل اجلزء األهم من املعدات والتجهيزات اإلعالمية اليت يتم تسويقها الواردات 

حملّيا مع ضرورة ضبط بعض الشروط الواجب االمتثال هلا عند إجناز عمليات 
من حيث توفري عقد توزيع ومن حيث اشتراط توريد نسبة دنيا من قطع (التوريد 

  .)الغيار
ريف املواد اإلعالمية الوارد بالكراس وباإلضافة إىل ما سبق وباعتبار أنّ تع

ال ميكّن من تغطية واضحة ودقيقة للمواد اليت ميكن إدماجها ضمن هذا الصنف 
وال يربز كيفية استعماهلا، كما أنه ال يغطّي كامل املعدات والتجهيزات اإلعالمية 

نوفمرب  8املؤرخ يف  1999لسنة  2552األمر عدد املنصوص عليها  واإللكترونية
سابق الذّكر، فإنه يقترح إدراج تعريف مفصل هلذه املواد مع إبراز البنود  1999

  .الديوانية اخلاصة بكلّ مادة منها
  

  املنصوص عليها " عبارات مثل  5و 4وردت ضمن الفصلني
ويقترح يف هذا اإلطار " القوانني اجلاري ا العمل" و" بالتشريع اجلاري به العمل 

ا حتديد هذه التشاريع وروط إماس الشدف تسهيل تطبيق مقتضيات كر
والقوانني ضمن اطّالعات قرار املصادقة أو حذف هذه املقتضيات من هذه 

  .الفصول
  

  اهنة أحكاما تتعلّقروط موضوع االستشارة الراس الشن كرمل يتضم
ة مبراقبة تطبيقه وبرفع املخالفات وبدوريوباعتبار أمهّية . ة املراقبةباهلياكل املعني

                                                            
  .يستثىن املوزعون باجلملة الذين يقومون بنفسهم بعمليات التوريد واملساحات التجارية متعددة األجنحة 56
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هذا اجلانب يف ضمان تطبيق مقتضيات كراس الشروط ويف متابعة تطور هذا 
  .القطاع، فإنه يتعين تفادي هذا السهو

  اشطنية من النة أنّ نسبة هاماإلعالمي نت دراسة سوق توزيع املوادبي
إىل واجب التصريح  يف هذه السوق يقومون مبمارسة النشاط دون االمتثال

وإمضاء كراس الشروط، األمر الذي ميكن معه اإلقرار بوجود متدخلني ال 
  .يستجيبون إىل مقتضيات ممارسة املهنة

لذا فقد . وتفرز هذه الوضعية منافسة غري شريفة بني خمتلف املتدخلني
املتابعة أضحى من الضروري إيالء هذا اجلانب األمهّية الالّزمة وتدعيم عمليات 

  .واملراقبة
  :املالحظات اخلاصة -2-2

  : الفصل الثّالث
تضمن الفصل الثّالث تعريفا للعديد من املصطلحات واليت تتعلّق باملنتج 

وباعتبار أنّ موضوع الفصل . وتاجر التوزيع باجلملة وتاجر التوزيع بالتفصيل
املصطلحات، فإنه  الثّاين من كراس الشروط موضوع االستشارة يتعلّق بتعريف

يقترح جتميع كلّ هذه اجلوانب صلب الفصل الثّاين واالستغناء عنها بالفصل 
  .الثّالث

  :الفصل الرابع
عالقة تعاقدية مبنية اقتضى هذا الفصل أن يثبت كلّ موزع مواد إعالمية 

أو سند  أو على أية وثيقةإما على عقد توزيع للمواد املرغوب االتجار فيها 
املواد اإلعالمية أو بأحد  منتجويثبت العالقة بني املوزع و تعتربه اإلدارة صاحلا

  . املنتجاملوزعني املصادق عليهم من طرف 
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إالّ أنّ هذا الفصل مل يتطرق إىل إثبات العالقة التعاقدية اليت ميكن أن تربط 
إضافة املورد إىل هذا ، وبناء على ما سبق فإنه يقترح املوردبني املوزع باجلملة و

  .الفصل
  :الفصل اخلامس

استوجب هذا الفصل أن ال يبيع موزع املواد اإلعالمية املنتوجات اليت 
ليست مطابقة للمواصفات الوطنية والعاملية املعمول ا وأن يقدم مع املواد املباعة 

 ة املعمولة والعاملية تلك تصرحيا مبطابقة األجهزة للمواصفات الوطنيا وخاص
  .املتعلّقة بالسالمة الكهربائية وباملطابقة الكهرومغناطيسية

تضبط قائمة : " كما أوضح هذا الفصل ضمن الفقرة األخرية منه أنه 
املواصفات املنطبقة على املواد اإلعالمية وشروط اختبارها طبقا للتشريع اجلاري 

  ".به العمل
ويقترح يف هذا اإلطار التنصيص على مجلة املواصفات الوطنية والعاملية 
املنطبقة يف هذا اال وذلك إلضفاء مزيد من الوضوح وتسهيل تطبيقه من قبل 

هذا وجتدر اإلشارة إىل أنه بالرجوع إىل قاعدة . املوزع ومراقبته من قبل اإلدارة
عهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية، املواصفات التونسية املوجودة مبوقع امل

فقد اتضح أنه ال توجد مواصفات تونسية يتم تطبيقها بصفة إجبارية وال توجد 
إالّ بعض املواصفات املسجلة واليت تتعلّق جبوانب السالمة بالنسبة إىل بعض من 

واملتعلّقة  2007لسنة  01-73.15ت .هذه املواد اإلعالمية على غرار املواصفة م
  .جبانب السالمة لتجهيزات معاجلة املعطيات

    
مع املواد املباعة :" كما اقتضى هذا الفصل أن يقدم موزع املواد اإلعالمية 

ختص عملية تركيزها واستعماهلا تكون باللّغة العربية أو  مناسبةوثائق تقنية 
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ويقترح ..." باخلصوصتضمن الفرنسية أو اإلنقليزية بعد توقيعها من طرفه ت
واالقتصار على املعطيات الواجب " باخلصوص" وعبارة " مناسبة" حذف عبارة 

  . توفّرها واليت متّ تعدادها
  : الفصل السادس

اقتضى هذا الفصل أن يكون لدى املوزع الذي سيوفّر بنفسه خدمات ما 
يف حالة جتارة  إجباريةتكون  الالّزمةورشة للصيانة جمهزة باملعدات "بعد البيع 

أدوات للصيانة " و" باستثناء حالة املناولة املثبتة بواسطة عقد فقطالتجهيزات 
الختبار  الالّزمةالتجهيزات "و" فقطيف حالة جتارة التجهيزات  إجباريةتكون 

وباعتبار أنّ أغلب املوزعني يقومون بتوزيع كلّ من التجهيزات ". املواد اإلعالمية
ليكون الواجب حمموال " فقط " المية والربجميات فإنه يقترح حذف عبارة اإلع

على كلّ املتدخلني سواء كانوا يبيعون  التجهيزات فقط أوالذين يبيعون 
.التجهيزات والربجميات يف اآلن ذاته

الذي ورد يف موضعني ذا " الالّزمة" كما يقترح توضيح مصطلح 
  .ه من قبل املوزعنيالفصل وذلك قصد تسهيل تطبيق

  :ومن ناحية أخرى اشترط هذا الفصل بالنسبة إىل املوزع أن يوفّر
تقين متحصل على شهادة يف اإلعالمية أو يف ميدان معادل متخصص  –" 

  .يف التجهيزات يكون إجباريا يف حالة جتارة التجهيزات فقط
معادل متخصص تقين متحصل على شهادة يف اإلعالمية أو يف ميدان  -

  "يف الربجميات
وتكتسي هذه الفقرة من هذا الفصل نوعا من الغموض حول ما إذا كان 
جيب توفري الشرطني يف نفس الوقت أو توفري شرط دون اآلخر وذلك خاصة 
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لذا يقترح الس توضيح . بالنسبة إىل املوزعني لكلّ من التجهيزات والربجميات
  . هذا اجلانب

ضمان التزويد " ما سبق اشترط هذا الفصل على املوزع  وباإلضافة إىل
بقطع الغيار للمواد اإلعالمية ملدة ثالث سنوات على األقلّ بدون انقطاع بداية 

وجتدر اإلشارة يف هذا اجلانب إىل أنه إذا كان ..." . من تاريخ بيع املنتوج
كات اإلنتاج أو املوردين بإمكان املوزع باجلملة باعتبار تعامله املباشر إما مع شر

االمتثال إىل هذه املقتضيات وضمان التزويد فإنه يصعب ذلك بالنسبة إىل املوزع 
بالتفصيل، لذا فإنه يقترح من ناحية استثناء املوزع بالتفصيل من هذا اإللتزام 
ومن ناحية أخرى توضيح وسائل التثبت من توفّر هذا الشرط فهل سيتم ذلك 

تابعة خمزون املوزع باجلملة أو عن طريق وثيقة يتعهد فيها هذا األخري من خالل م
  .بتوفري قطع الغيار إىل موزع التفصيل

يوفّر املوزع للحريف إمكانية احلصول على : "واقتضت الفقرة األخرية أن
عقد صيانة يفوق مدة الضمان متكّن من متديد هذه املدة إىل مدة دنيا خبمس 

" أو الربجميةية من تاريخ لوضع حيز التشغيل ألول مرة للجهاز سنوات بدا
أو " وباعتبار أنّ الصيانة ال م سوى التجهيزات فإنه يقترح حذف عبارة 

  .من هذا الفصل" الربجمية
:57الفصل السابع

أن يتولّى املوزع إعالم احلريف بآخر "...استوجب هذا الفصل  
  " مستوى املواد وبوضعية البضاعة املباعةالتغيريات احملدثة على 

                                                            
والمتعّل�ق بحمای�ة المس�تھلك، عل�ى      1992دیس�مبر   7المؤّرخ ف�ي   1992لسنة  117واجب الّضمان محمول، بمقتضى القانون عدد  57

اني من ھذا القانون كّل من صانع المنتوج وموّزعھ وموّرده ومصّدره مكّل متدّخل آخ�ر  ویقصد بالمزّود على معنى الفصل الّث. المزّود
وباعتبار أّن ھذا الكّراس یھّم الموّزعین فق�د اقتص�ر عل�ى اش�تراط ت�وفیر عق�د الّض�مان        . في سلسلة اإلنتاج ومسالك التوزیع أو الّتسویق

  .   بالّنسبة إلى الموّزعین فقط
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 مد ة املعلومات اليت سيتمرط من حيث نوعيويقترح توضيح هذا الش
احلريف ا ومن حيث الطّريقة العملية لتطبيق هذه املقتضيات وإثبات إجنازها من 

  .طرف املوزع
:الفصل الثّامن

كراس الشروط هذا أو كلّ إخالل مبا جاء ب:" نص الفصل الثّامن على أنّ 
  ."تعمد اإلدالء مبعلومات خاطئة يعاقب عليه طبقا للتشريع اجلاري به العمل

ويقترح يف هذا اإلطار إما تفصيل العقوبات اليت سيتعرض إليها املخالف 
لكراس الشروط موضوع االستشارة صلب الفصل أو اإلحالة إىل العقوبات 

نوفمرب  8املؤرخ يف  1999لسنة  2552ر عدد املدرجة بالفصل الثّالث من األم
واملتعلّق بضبط قائمة األنشطة التجارية اخلاضعة لكراس الشروط والقانون  1999
  .واملتعلّق حبماية املستهلك 1992ديسمرب  7املؤرخ يف  1992لسنة  117عدد 

 2وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 
برئاسة السيد محمد القـلسي وعضوية السادة رضا  2009أفريل 

الماجري ومحمود الزواري ولطفي بوزيان والبشير علية وعارف 
بلخيرية والبشير بوجدي وكريم داود وعماد الدرويش وماهر 

سي وأمن كتابة الجلسة السيد نبيل الفقيه والسيدة سميرة القاب
  . السماتي

الرئيس                                                         
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الحمد هللا                                                                التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .التجارياإلشهار  :القطاع 

92242 

162009  

  
  إنّ مجلس المنافسة،
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   477 2006  15 2006

 



162009 

 

          

 
  

وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 
  :ما يلي
  

I.اإلطار العام لالستشارة:  
الراهنة يف إطار التمشي الرامي إىل مراجعة كراسـات  تندرج االستشارة 

الشروط اليت مل يقع عرضها على أنظار جملس املنافسة إلبداء رأيه فيهـا والّـيت   
 64 صدرت قبل إقرار وجوبية أخذ رأي الس فيها، أي قبل تنقيح القانون عدد

بالقـانون   األسعارواملتعلّق باملنافسة و 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة 
  .2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60عدد 

  

وقد صدر كراس الشروط موضوع االستشارة الراهنة مبقتضى قرار وزيـر  
فصل الثّاين مـن  ، وذلك تطبيقا ملا جاء بال2001جويلية  26التجارة املؤرخ يف 

واملتعلّـق حبـذف    2001جويليـة   10املؤرخ يف  2001لسنة  66القانون عدد 
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والّذي نـص علـى أن    التراخيص اإلدارية املسندة من قبل مصاحل وزارة التجارة
ممارسة األنشطة اآليت ذكرها والعمليات املتعلّقـة بإحالـة األصـول    ختضع "

ني إىل الشة من األجانب إىل التونسيالتجاري شـريع  روط املنصوص عليهـا بالت
مقتضيات كراسات شروط يصادق عليها بقـرار مـن   اجلاري به العمل وإىل 

جارة الوزير املكلّف بالت:  
-...
عون إشهار جتاري،-
-"...

إىل أنّ تعاطي نشاط عون اإلشهار التجاري كان خاضعا إىل  اإلشارةمع 
 1971لسنة  22نظام الترخيص وفقا ملا اقتضاه الفصل السادس من القانون عدد 

واملتعلّق بتنظيم مهنة عون اإلشهار التجاري، والّـذي   1971ماي  25املؤرخ يف 
ممارسة مهنة عون إشهار خاضعة ملوافقة وزير االقتصاد الـوطين  "نص على أنّ 

لسـنة   66القانون عدد لكن ". بعد أخذ رأي وزير الشؤون الثقافية واألخبار
واملتعلّق حبذف التراخيص اإلدارية املسـندة   2001جويلية  10املؤرخ يف  2001

وضع حدا لنظام الترخيص وأخضع عون اإلشهار  من قبل مصاحل وزارة التجارة
  .ويف هذا اإلطار صدر القرار موضوع اإلستشارة. التجاري إىل كراس شروط

 اإلطار التاملنظّم لتعاطي مهنة ي ـرتيبشريعي والت
  :عون إشهار جتاري

عون اإلشهار التجاري إىل النصوص القانونية والترتيبية  خيضع نشاط
  :التالية

واملتعلّـق   1971ماي  25املؤرخ يف  1971لسنة  22القانون عدد - 
  .بتنظيم مهنة عون إشهار جتاري
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واملتعلّـق   1998جوان  2املؤرخ يف  1998لسنة  40القانون عدد - 
.بطرق البيع واإلشهار التجاري

واملتعلّق  2001جويلية  10املؤرخ يف  2001لسنة  66القانون عدد - 
.حبذف التراخيص اإلدارية املسندة من قبل مصاحل وزارة التجارة

واملتعلّـق   2009مارس  2املؤرخ يف  2009لسنة  12القانون عدد - 
باإلشهار بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقاريـة اـاورة لـه التابعـة     

.لألشخاص
واخلـاص   1993مـاي   3املؤرخ يف  1993لسنة  982 األمر عدد- 

لسـنة   1259 دكما متّ تنقيحه باألمر عـد بالعالقة بني اإلدارة و املتعاملني معها 
  .وخاصة الفصل الثّالث منه 2007ماي  21املؤرخ يف  2007

واملتعلّـق   1996جانفي  16املؤرخ يف  1996لسنة  49األمر عدد - 
.بضبط حمتوى خمطّطات تأهيل اإلدارة وطريقة إعدادها واجنازها ومتابعتها

واملتعلّـق بضـبط    1996جوان  29قرار الوزير األول املؤرخ يف - 
 10خمطّط التأهيل املركزي لتعصري اإلدارة كما متّ تنقيحه بـالقرار املـؤرخ يف   

.1998جانفي 
واملتعلّـق بضـبط    1996جويلية  22قرار وزير التجارة املؤرخ يف - 

سـبتمرب   2خمطّط التأهيل اخلاص بوزارة التجارة كما متّ تنقيحه بالقرار املؤرخ يف 
1999.

  
  
  

 ي للقراراحملتوى املاد :  
حيتوي القرار املعروض على أنظار الس على فصلني أحلق ما كـراس  

  :شروط مبوب يف مخسة أبواب على النحو التايل
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لة: الباب األوأحكام عام  
شاط: الباب الثّاينيف شروط ممارسة الن  
شاط: الباب الثّالثيف مباشرة الن  
ابعأحكام انتقالية: الباب الر  
العقوبات:الباب اخلامس  

كما احتوى كراس الشروط على ملحق يتمثّل يف تصريح يتعلّق مبمارسـة  
باألمر وإيداعه لدى املصـاحل  نشاط عون إشهار جتاري لتعمريه من طرف املعين 

  .اجلهوية لوزارة التجارة
  

II . سوقالـدراسة:  
 تقدمي قطاع اإلشهار التجاري:  

  

أصبح اإلشهار اليوم من بني الظواهر املميزة للمجتمعـات اإلسـتهالكية   
وقـد صـاحب   . العصرية عالوة على كونه أحد القطاعات اإلقتصادية احليوية

التجارية منذ قدمي العصور ولكنه عرف نقلة كربى بعد الثـورة  اإلشهار األنشطة 
الصناعية سواء من حيث تطور الوسائل اإلشهارية املستعملة أو من حيث أمهيـة  
العمليات اإلشهارية يف اإلستراتيجيات التجارية للمؤسسات اإلقتصـادية، وهـو   

تسح جماالت جديـدة تتيحهـا   قطاع يستفيد حاليا من الثورة املعلوماتية لكي يك
.وسائل اإلتصال احلديثة

ويعترب اإلشهار عموما مبثابة وسيلة اتصال دف إىل شد انتبـاه املتلقّـي   
شـراء منتـوج،   ( و حثّه على انتهاج سلوك معين ) املستهلك أو طالب اخلدمة(

ار كما يعرف اإلشـه ...). انتخاب شخصية سياسية، اعتماد االقتصاد يف الطّاقة
بكونه جمموعة الوسائل املستعملة لتعريف العموم مبنتوج أو مؤسسة صـناعية أو  

، إالّ أنّ هذا املفهوم توسع وأصبح اإلشهار يهـم كـذلك األشـخاص    جتارية
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واملنظّمات واملناسبات الرياضية والثّقافية، كما أنه ميكن أن يهـدف إىل تعمـيم   
يف احلد من الظّواهر السلبية، كأن حيثّ علـى   القيم اإلجيابية يف اتمع ويساهم

  .مكافحة اإلدمان أو احملافظة على البيئة أو يذكّر بقواعد السالمة املرورية
 1963 سـنة  التجاري يف تونس اإلشهار قطاع ينظّم نص أول وقد صدر

الـذي مـنح    1963 مـارس  19 يف املؤرخ 1963 لسنة 10 عدد املرسوم وهو
سـوى   تـدم  مل الوضعية هذه لكن ،احتكارية وضعية لإلشهار التونسية للوكالة

 مث. وجه أحسن على الدور ذا القيام على الوكالة قدرة لعدم نظرا سنوات تسع
 هـذا  أحكام ليلغي 1971 ماي 25 يف املؤرخ 1971 لسنة 22 عدد القانون جاء

 االقتصـاد  وزارة مصاحل عن صادر لترخيص النشاط هذا ممارسة وخيضع املرسوم
أوىل  تأسسـت  1973 سـنة  ويف. واألخبار الثّقافية الشؤون وزير رأي أخذ بعد

Media وPromoventes  غـرار على تونس يف اإلشهار وكاالت service ،
لسـنة   66القانون عـدد   وذلك قبل اإلنتقال إىل نظام كراس الشروط مبقتضى

واملتعلّق حبذف التراخيص اإلدارية املسـندة   2001جويلية  10املؤرخ يف  2001
  .من قبل مصاحل وزارة التجارة

 22القانون عـدد   منالفصل األول باإلعالن اإلشهاري  فيعروقد ورد ت
واملتعلّق بتنظيم مهنـة عـون اإلشـهار     1971ماي  25املؤرخ يف  1971لسنة 

هذا القانون العمل الّـذي  يعترب إعالنا إشهاريا على معىن ‘‘: التجاري كاآليت
يتوجه بواسطته معلن إىل العموم عن طريق املستندات اإلشهارية سواء مباشرة 
أو بواسطة عون إشهار للتعريف مبؤسسته أو منتوجاته أو خدماته قصد تنميـة  

  .’’مبيعاته أو خدماته
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ويضم قطاع اإلشهار عديد املتدخلني أمهّهم  املعلـن واملتلقّـي ووسـيلة    
إلعالم وأعوان اإلشهار التجاري ودور اإلنتاج عند تصوير ومضات إشـهارية  ا

واملطابع عندما يتعلّق األمر بطباعة إعالنات والوسطاء يف اإلشهار الّذين يتولّـون  
  .مجع اإلعالنات اإلشهارية لفائدة وكاالت اإلشهار

ـ "عون اإلشهار بكونه  املذكور كما عرف الفصل الثالث من القانون لّ ك
شخص طبيعي أو معنوي مهنته العادية مجع رغبات املعلن و حتقيقها مبختلـف  

  ".املستندات حسب الشكل الّذي يتولّى خلقه باالتفاق مع املعلن
  جاريني عادة يف شكل وكاالت إشهار تضـموينتصب أعوان اإلشهار الت

ازهـا ومتابعتـها   فريقا من املختصني املكلّفني بتصور العمليات اإلشـهارية وإجن 
  .حلساب املعلنني

ويتخذ اإلشهار أشكاال متنوعة يتم فيها املزج بني الطابع الفني واإلبتكـار  
وبني توظيف علوم النفس واإلجتماع للتأثري على املتلقّي، كما تستعمل يف هـذا  

ويتنافس الناشـطون يف هـذا    ،الوسائط واملستندات اإلشهارية اال العديد من
 .ئل اإلشهارية للمستهلك املستهدفن يف ابتكار وسائط جديدة لتبليغ الرساامليدا

واملتعلّـق   1971مـاي   25املؤرخ يف  1971لسنة  22عدد  ولئن عدد القانون
 الثـاين  الفصلبعض املستندات اإلشهارية يف  بتنظيم مهنة عون اإلشهار التجاري

وتتمثّـل املسـتندات   فإنّ تلك القائمة وردت على سبيل الـذكر ال غـري،    منه
  :يف املذكورة القائمةاملنصوص عليها ب

  الصحافة -
السينما -
اإلذاعة و التلفزة -
قات املطبوعة القارة أو املتحركةاملعلّ -
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- كة أو امللتصقة بعربات عمومية أو املتحرالالّفتات القارةة أو خاص.
مجيع أدوات النهوض بالبيوعات كوسائل اإلشهار و قائمات البضـائع   -
شريوالنة أو مطبوعةات يف شكل أسفار عادي.

- عة جمانـا مـن   كلّ األدوات ذات النفع احلاملة إلعالن إشهاري واملوز
.طرف التاجر على حرفائه

خاصـة  املسابقات واأللعاب اليت ال يقدم فيها املشاركون مسامهة مالية  -
.غري اشتراء كمية من منتوجات املعلن

- وبصورة عامصال والترويج واألخبار املعتـربة كفيلـة   ة كل وسائل االت
.بنشر اإلعالن اإلشهاري

ويعد اإلشهار يف الوقت الراهن عامال رئيسيا يف تنافسية املؤسسة، فالقيام 
حبملة إشهارية ناجحة يساهم يف تطوير مبيعاا وبالتايل إمناء أرباحها يف حني أنّ 
العدول عن اإلشهار أو فشل محلة إشهارية قد يؤدي إىل ركود يف نشاطها وربما 

االستثمارات املوجهة إىل هذا القطـاع حيـث    اندثارها، وهو ما يفسر ضخامة
خالل أمريكي  دوالر مليار 385 حبوايل يف العامل ةاإلشهاري االستثماراتقدرت 

 سـنة  أمريكـي  دوالر مليار 500 هذا الرقم يبلغ أن املرجح من، و2006 سنة
 سنة دوالر مليار 300 عتبة جاوزت قد اإلشهارية االستثمارات وكانت. 2010
  .58 %6.5 حدود يف سنوي منو معدل يعطي ما وهو ،2000

 الطّلب:  
يكون الطّلب يف هذه السوق صادرا عن املعلنني، وقد عرف الفصل الثّاين 

واملتعلّق بطرق البيع  1998جوان  2املؤرخ يف  1998لسنة  40من القانون عدد 
                                                            

لقطـاع   2010 -2006توقعات ‘‘عنوان  حتت 2006سنة الصادر  Coopers Pricewaterhouseمكتب   تقرير  58
رفيه واإلعالمالت’’.  
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ملنتـوج أو  كلّ شخص يقع حلسـابه إشـهار   واإلشهار التجاري املعلن بكونه 
ومتثّل املؤسسات االقتصادية أهم املعلنني نظرا لدور اإلشهار يف التعريـف  . خلدمة

مبنتجاا وتسويقها، كما ميكن أن يكون املعلن أحد اهلياكل العمومية اليت كـثريا  
ما تقوم حبمالت حتسيسية وإعالمية، أو إحدى اجلمعيات واملنظّمات الّيت تعتمـد  

  .التعريف بأنشطتهااإلشهار قصد 
إمجـايلّ   إىل أنّ 59وتشري أحدث الدراسات حـول القطـاع يف تـونس   

مليون  127.4كان يف حدود  2008االستثمارات يف ميدان اإلشهار خالل سنة 
  . من الناتج احمللّي اإلمجايل  %0.32دينار وهو ما ميثّل نسبة 

شهارية علـى  املستندات اإل على خمتلفوتتوزع االستثمارات اإلشهارية 
    :النحو اآليت ذكره

 59.3  لفزةمليون دينار عربمن مجلـة   %46.55أي ما يساوي  الت
االستثمارات اإلشهارية، وقد سجلت االستثمارات اإلشهارية عرب التلفزة زيـادة  

.2007مقارنة بسنة  %7تقدر بـ 
27.4  حافة املكتوبةمليون دينار عرب21.51أي ما يساوي  الص% 

من مجلة االستثمارات اإلشهارية، وقد سجلت االستثمارات اإلشـهارية عـرب   
.2007نة مقارنة بس %8.1الصحافة املكتوبة نسبة منو تقدر بـ 

 20.3  اديومليون دينار عربمن مجلة  %15.93أي ما يساوي  الر
نسـبة   االستثمارات اإلشهارية، وقد سجلت االستثمارات اإلشهارية عرب الراديو

  .2007مقارنة بسنة  %  23.8منو تقدر بـ

                                                            
  :تحت عنوان Sigma Conseil مؤّسسة السنوّیة التي تنجزھا دراسةال  59

 "Bilan 2008 Médias et Publicité en Tunisie et dans le Maghreb - janvier 2009"
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18.7  من مجلة  %14.68أي ما يساوي  امللصقاتمليون دينار عرب
االستثمارات اإلشهارية، وقد سجلت االستثمارات اإلشهارية عـرب امللصـقات   

.2007مقارنة بسنة %27.4نسبة منو يف حدود 
1.7  من مجلـة   %1.33أي ما يساوي  األنترناتمليون دينار عرب

االستثمارات اإلشهارية، وقد سجلت االستثمارات اإلشهارية عـرب األنترنـات    
  .2007مقارنة بسنة  %9.5نسبة منو يف حدود 

خالل  يف السوق التونسية فإنّ أكرب املعلننية الدراس نفسوحسب    
مارات اليت قامت باستث "أوراسكوم تيليكوم تونس": على التوايل هم 2008سنة 

من مجلـة االسـتثمارات    %10مليون دينار أي قرابة  12,6إشهارية يف حدود 
مـن خـالل اسـتثمارات     "اتصاالت تونس" مثّ ،2008اإلشهارية خالل سنة 

من مجلة هذه االستثمارات  %7.7مليون دينار أي حوايل  9,8إشهارية يف حدود 
ويبـين  . مليون دينـار  7,7باستثمارات قيمتها  ""STIAL Délice Danone  تليها

:2008اجلدول التايل ترتيب أهم املعلنني يف السوق التونسية خالل سنة 
  :)الوحدة مليون دينار(وقيمة االستثمارات  2008ترتيب أهم املعلنني يف تونس سنة 

  االستثمارات اإلشهارية  املعلن  الرتبة
1  ORASCOM TELECOM TUNISIA12,6  
2  TUNISIE TELECOM  9,8  
3  STIAL Délice Danone  7,7  
4  Unilever Tunisie4,5  
5  SFBT Coca Cola4,4  
6  SOTUBI-LU3,5  
7  SOTUCHOC- SAID-MAESTRO3,3  
8  IAT-PRESIDENT2,8  
9  ATB2,6  

10  CLC-DELICE2,1  
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 عرضال:
أي بعد  2001را ملحوظا انطالقا من سنة عرف عدد وكاالت اإلشهار تطو

عدد الوكاالت  انتقلخيص حيث ارالت كبديل لنظامروط اس الشكر نظاماعتماد 
 وهو ما 2005سنة وكالة  217إىل  2001وكالة خالل سنة  111من  ةاإلشهاري

ايليبينه اجلدول الت:  
  

حسب النظام القانوين الذي وتصنيفها وكاالت اإلشهار املصرح ا عدد 
  :أحدثت وفقه

  النسبة املائوية  عدد الوكاالت  الفترة  القانوينالنظام 
  51,15  111  2001-1971  الترخيص

  48,85  106  2005-2001  كراس الشروط

  100  217  -  اموع
  )2006دراسة حول قطاع االتصال اإلشهاري، سبتمرب (وزارة التجارة والصناعات التقليدية : املصدر

ه من مجلة ويالحظ يف هذا السوكالة إشهار متّ بعثها، ال توجد  217ياق أن
منـها يف تـونس    %94وكالة يف طور النشاط تتركّز نسـبة   146حاليا سوى 

ويف مقابل ذلك فإنّ عدد الوكاالت املسجلة لدى الغرفة النقابية الوطنية . الكربى
ا صرحت بـه  لشركات اإلشهار املصادق عليها ال يتجاوز األربعني وكالة وفقا مل

.رئيسة الغرفة
  
أما يف ما خيص فإنّ ما جتدر مالحظته هـو أن  كل القانوين للوكاالت الش 

وقـد قـدر رقـم     .منها هي يف شكل شركات ذات مسؤولية حمـدودة  76%
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املعامالت اجلملي ة خالل سـنة لكلّ وكاالت اإلشهار الناشطة بالسوق التونسي 

  .60مليون دينار 71حبوايل  2004

وكاالت اإلشهار الناشطة بالسوق مؤسسات صغرى مـن  أغلب  وتعترب
 5من الوكاالت تشـغل أقـلّ مـن     %60حيث حجمها وتشغيليتها، حيث أن 

منها  %60أشخاص قارين، كما أنّ أغلبها ال متلك إمكانيات مادية كبرية إذ أنّ 
  :ألف دينار، وهو ما يبينه الرسم البياين التايل 20ال يتجاوز رأس ماهلا املصرح به 

  :الوكاالت حسب قیمة رأس المال المصّرح بھ تصنیف

آالف10مساو أو أقل من 

ألف 20و  10بین 

الف    50و  20بین 

ألف200و 50بین 

ألف200أكثر من 

  
  )2006دراسة حول قطاع االتصال اإلشهاري، سبتمرب ( جارة والصناعات التقليديةوزارة الت: املصدر

كما  ).%53.6(شخص أغلبهم من اإلناث  1000ويشغل القطاع حوايل 
من املشتغلني به متحصلون على  %64يتسم القطاع بنسبة تأطري مرتفعة حيث أن 

  .61شهادة األستاذية خاصة يف اختصاصات التصرف والتسويق والتجارة
 ات الّيت يعاين منها القطاعأهم اإلشكالي:  
 ات على مستوى تكوينةيعاين القطاع من إشكاليإذ  املوارد البشري

أنّ أغلب املشتغلني به يفتقرون إىل تكوين متخصص يف امليدان اإلشهاري، ذلك 
                                                            

  )2006 سبتمرب اإلشهاري، االتصال قطاع حول دراسة( التقليدية والصناعات التجارة وزارة: املصدر 60
  .نفس المصدر 61
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أنّ املؤسسات املختصة يف تكوين أعوان اإلشهار قليلة كما أنّ الربامج املعتمدة يف 
رض الواقع حسب ما أفـادت بـه   التدريس ال تتالءم مع متطلّبات العمل على أ

  .رئيسة الغرفة النقابية لشركات اإلشهار املصادق عليها
ما   يشكو القطاع من غموض يف العالقة بنيخمتلف األطراف السـي

بني املعلنني ووكاالت اإلشهار، إذ أن عديد املعلنني يتعاملون مباشرة مع وسائل 
الدراسة املنجزة مـن طـرف    اإلعالم دون املرور بوكاالت اإلشهار، وقد بينت

أنّ نسبة املعلنني الذين يتعاملون مباشرة مـع وسـائل    2006وزارة التجارة سنة 
وأنّ  2004بالنسبة لسنة  %40اإلعالم لبثّ إعالنام اإلشهارية كانت يف حدود 

تلك النسبة تسري حنو اإلرتفاع، وهو ما يعكس تقلّص الثّقة يف وكاالت اإلشهار 
خاصة فيما  شفافية املعامالت يف القطاعمن طرف املعلنني ويطرح بالتايل مسألة 

. يتعلّق بضبط األسعار وهامش الربح الذي يعود لوكاالت اإلشهار
 من هذا اإلشكال على غرار وقد عرفت التشريعات املقارنة حماوالت للحد

والـذي متّ   1993جانفي  29الصادر بفرنسا يف  (La loi Sapin)" سابان"قانون 
سنه بعد الوقوف على مجلة من اإلخالالت بالشفافية واإلتفاقات املخلّة باملنافسة 
بني مركزيات شراء املساحات اإلشهارية وأصحاب املستندات اإلشهارية مما كان 

  .لبا على األسعار املعروضة على املعلننيينعكس س
إطارا جديدا للعالقة بني " سابان"واة مثل تلك املمارسات وضع قانون 

املعلن ووكاالت اإلشهار وأصحاب املستندات اإلشهارية، وذلك بأن أصـبحت  
لفائدة املعلن مقابل عمولـة   (mandaté)وكاالت اإلشهار تلعب دور الوكيل 

عد تتعامل مع أصحاب املستندات اإلشهارية حلسـاا اخلـاص،   تتقاضاها ومل ت
وبالتايل أصبح املعلن يتلقّى مباشرة الفواتري الصـادرة عـن صـاحب املسـتند     

وميكن يف هذا السياق التفكري يف . اإلشهاري مما ساهم يف دعم شفافية املعامالت
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ت ضـمن قطـاع   وضع إطار تشريعي مماثل إلضفاء الشفافية الضرورية للمعامال
  .اإلشهار التجاري يف تونس

   قليد، حيث يعمد بعـض املعلـنني إىليعاين القطاع من مشكل الت
اللّجوء إىل وكاالت اإلشهار لإلستفادة جمانا من األفكار اليت تعرضـها علـيهم   
لتصميم محالم اإلشهارية ومن هناك يقومون باستغالل تلك األفكار ويعرضوا 

.يدان إلجنازها بأسعار منخفضةعلى دخالء على امل
غيـاب هيئـة   ويطرح هذا النوع من اإلشكاليات ما يعانيه القطاع من 

املعامالت بـني   على مستوىتعىن مبراقبة احترام أخالقيات املهنة، سواء  تعديلية
وتتعـين  . األطراف املتداخلة يف السوق أو على مستوى مضمون اإلشهار نفسه

جلأت يف هذا اإلطـار إىل بعـث هيئـات     األوروبية بلدانال كلّاإلشارة إىل أنّ 
 لغايةكون من املهنيني أنفسهم تتعديلية تعىن برقابة قطاع اإلشهار وهي غالبا ما ت

وكـذلك ـدف   ضمان حد أدىن من املصداقية للقطاع والشفافية يف املعامالت 
  .مصلحة العاملني فيه بالدرجة األوىل خدمة

وميكن يف هذا اإلطار االقتباس مما هو معمول به يف فرنسا حيـث تتـولّى   
ــهار  ــديل اإلش ــة لتع ــة املهني  ARPP: Autorité de régulation)اهليئ

professionnelle de la publicité)  ة وضعمنذ ما يزيد عن السبعني سنة مهم
ار والسهر علـى  القواعد والضوابط والتوجيهات املتعلّقة بأخالقيات مهنة اإلشه

النقابـات،  (حسن تطبيقها وذلك باإلشتراك مع خمتلف املتـدخلني يف القطـاع   
وتتدخل هذه اهليئة التعديلية عرب طرق متعددة سواء ...). وسائل اإلعالم، املعلنون

عن طريق الرقابة املسبقة على حمتوى الومضات اإلشهارية التلفزية أو عن طريـق  
ة أصحاب املستندات اإلشهارية املختلفة فيما يتعلّـق مبحتـوى   إبداء الرأي لفائد



اآلراء الجزء األول

169

س ــــمجل
المنـــافسة

اإلشهار أو كذلك عن طريق تلقّي التشكّيات حول التجـاوزات واإلخـالالت   
.املتعلّقة بالعمليات اإلشهارية

  
ويف نفس السياق تتعين املالحظة بأنّ مسألة الرقابة على احملتوى اإلشهاري 

ذلك أنّ انفتـاح املشـهد اإلعالمـي علـى     يف تونس تشكو من فراغ قانوين، 
االستثمار اخلاص مل يرافقه وضع األطر القانونية الكفيلة بتأمني مثل هذه الرقابـة  
مما جعل خمتلف املؤسسات اإلذاعية والتلفزية العمومية واخلاصة تتـولّى بنفسـها   

يشـرف  القيام بتلك املهمة، وهو ما يستدعي التفكري يف إحداث هيكل تعديلي 
.على هذا النشاط

  
  

III .املالحظات املتعلّقة بالقرار:  
يثري القرار موضوع االستشارة الراهنة املالحظات العامـة واملالحظـات   

اليةاخلاصة الت:
  
  :املالحظات العامة-1
1998لسـنة   40العات إىل القانون عـدد  اإلشارة يف االطّ مل تتم 

بطرق البيع وق واملتعلّ 1998جوان  2خ يف املؤرالّجاري واإلشهار الت ذي يهـم 
القطاع مباشرة خاصق باإلشهار، واعتبارا للرابطة الوثيقة بني ابع املتعلّة يف بابه الر

.هذا القانون والقرار موضوع اإلستشارة فإنه يتجه إضافته إىل قائمة اإلطّالعات
  الحق لقرار املصادقة علـى كـر جه اإلشارة إىل صدور نصاس تت

لسنة  12الشروط يهم مباشرة متعاطي نشاط اإلشهار التجاري وهو القانون عدد 
واملتعلّق باإلشهار بامللك العمومي للطرقـات   2009مارس  2املؤرخ يف  2009
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، ولذا فإنه تتعين إضافته إىل قائمة صوباألمالك العقارية ااورة له التابعة لألشخا
.هذا القراراإلطّالعات يف صورة تنقيح 

 ن التنبيه إىل أنّ األمر عددخ يف  1993لسنة  982يتعيماي  3املؤر
 دة بني اإلدارة و املتعاملني معها قد متّ تنقيحه باألمر عـد واخلاص بالعالق 1993
، وبالتايل فإنه يتعين أخذ ذلك بعني 2007ماي  21املؤرخ يف  2007لسنة  1259

.ن قائمة اإلطّالعاتاالعتبار عند التنصيص عليه ضم
 ادس من األمر عددالفصل الس خ يف  2006لسنة  370ينص3املؤر 
واملتعلّق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبية لس املنافسة  2006فيفري 

ترفق مشـاريع النصـوص الترتيبيـة    "حول مشاريع النصوص الترتيبية على أن 
املستوجبة للنشر واخلاضعة الستشارة جملس املنافسة عند إحالتـها إىل مصـاحل   

ريية تتضمن اقتراحات الوزارة األوىل بنسخة من رأي جملس املنافسة ومذكّرة تفس
ويقـع  . الس وبيان مدى استجابة الوزارة هلا أو ردها عليها عنـد االقتضـاء  
".التنصيص ضمن اإلطّالعات القانونية للنص على رأي جملس املنافسة

وبالتايل فإنه يف صورة إدخال تعديالت على كراس الشروط الراهن تتعين 
.إىل قائمة اإلطّالعات" افسةوعلى رأي جملس املن"إضافة عبارة 
  اسة جبلّ فصول كـرجتدر اإلشارة إىل وجود عديد األخطاء اللّغوي

الشروط مما يستوجب إعادة النظر يف صياغة العديد من الفصول ويف العبـارات  
.املستعملة ا
    اس الشروط موضوع اإلستشارة الراهنـة عـدد مـنورد يف كر

الفصول اليت احتوت شروطا جمحفة تشكّل حاجزا أمام تطور املنافسة يف القطاع 
ودخول مؤسسات جديدة إىل السوق، ولكن املالحظ هـو أنّ خمتلـف تلـك    
 الشروط، مثلما سوف يتم بيانه الحقا يف باب املالحظات اخلاصة، هي مستمدة
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 واملتعلّـق  1971 مـاي  25 يف املؤرخ 1971 سنةل 22 عدد القانونمباشرة من 
، وبالتايل فإنّ إدخال تعديالت دف إىل دعم التجاري اإلشهار عون مهنة بتنظيم

.املنافسة يف القطاع مير ضرورة بتعديل القانون املذكور

  

:اخلاصة املالحظات -2

  :الفصل الرابع
يعتزم تعاطي نشـاط  شخص طبيعي  ر يف كلّتوفّأن يالفصل هذا اشترط 

عون إشهار جتاري أحد الشالينيرطني الت:
ال على شهادة الباكالوريا أو ما يعادهلاأن يكون متحص
ة ال تقلّأو أن تكون له خربة مهني سة أو عن مخس سنوات يف مؤس

شاط املمـارس خـال  وذلك  ،ةمصلحة إشهارينصيص على طبيعة النل دون الت
. تلك املدة

يتبين أنّ املعطيـات  روط اس الشصريح املرفق بكرالت إالّ أنه بالرجوع إىل
وسعيا لتحقيق  .ةجربة املهنيشاط املمارس خالل فترة التطبيعة الن املطلوبة تتضمن

االنسجام بني مقتضيات كراس الشروط والتصريح امللحق به فإنه يتجه حـذف  
  .ذلك املعطى من التصريح

ذكر الشرط الثّاين املفـروض   عن ومن جهة أخرى فقد غفل هذا الفصل
لسـنة   22عـدد   القانون بالفصل السادس منعلى األشخاص الطّبيعيني املضمن 

 واملتعلّق بتنظيم مهنة عون اإلشهار التجـاري  1971ماي  25املؤرخ يف  1971
ا بالسـجن  مل يسبق احلكم عليهم جنائيا أو احلكم عليهم جناحي‘‘واملتمثّل يف أنه 

الضرب : ملدة تتجاوز شهرين بدون إسعاف بتأجيل التنفيذ من أجل اجلنح التالية
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 رد أو ارتكاب العنـف ضـد  التم خيانة املؤمتن، التحيل، السرقة، واجلرح عمدا،
  .’’أعوان السلطة أو القوة العامة

: رابع لتصبح صـياغته كـاآليت  إضافة هذا الشرط إىل الفصل ال لذا تتجه
‘‘جاري أن يتـوفّر   يشترط يف كلّ شخص طبيعييعتزم تعاطي نشاط اإلشهار الت

  :فيه كلّ من الشرطني التاليني
الباكالوريا أو ما يعادهلا، أو أن تكـون  أن يكون متحصال على شهادة  )1

.له خربة مهنية ال تقلّ عن مخس سنوات يف مؤسسة أو مصلحة إشهارية
مل يسبق احلكم عليه جنائيا أو احلكم عليه جناحيا بالسجن ملـدة  ‘‘أنه  )2

الضـرب  : تتجاوز شهرين بدون إسعاف بتأجيل التنفيذ من أجل اجلنح التاليـة 
خيانة املؤمتن أو التمرد أو ارتكاب العنـف   السرقة أو التحيل أو ا أوواجلرح عمد

ة ضدة العاملطة أو القوأعوان الس’’.
  

  :الفصل السادس
للشـخص   املسموح بـه  رأس املال األدىنهذا الفصل أن ال يقلّ  اقتضى

املعنوي الّذي يروم تعاطي النشاط موضوع كراس الشروط عـن مخسـة آالف   
لسـنة   22 مايتماشى مع ما جاء بالفصل السادس من القانون عـدد  ودينار وه

  .واملتعلّق بتنظيم مهنة عون اإلشهار التجاري 1971ماي  25املؤرخ يف  1971
مال أدىن لبعث الشـركات  إال أنه جتدر اإلشارة إىل أنّ مسألة توفري رأس 

التجارية قد عرفت يف التشريع التونسي تطورا حنو التخفيض يف قيمة رأس املـال  
األدىن مبا ييسر على الباعثني مهمة تكوين الشركات، ومن أهم النصـوص الـيت   

ون عـدد  ــأكّدت هذا التوجه تتعين اإلشارة إىل نص ذي صبغة عامة هو القان
واملتعلّق حبفز املبادرة االقتصـادية   2007ديسمرب  27ؤرخ يف امل 2007لسنة  69
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حذف شرط رأس املال األدىن لبعث شـركة ذات مسـؤولية   متّ مبقتضاه الّذي و
متثّل الشركات ذات املسؤولية احملدودة أكثر من ثالثة أرباع وكـاالت  (حمدودة 

ور ذا صـبغة عامـة،   ولئن كان القانون املذك ).اإلشهار املتواجدة حاليا بالسوق
وهو بالتايل ال يلغي العمل بأحكام النص اخلاص بقطاع اإلشهار وهو القـانون  

واملتعلّق بتنظـيم مهنـة عـون     1971ماي  25املؤرخ يف  1971لسنة  22عدد 
، فإنه يتجه التفكري يف إمكانية تنقيح هذا القانون ملسايرة التوجه اإلشهار التجاري
.دته الدولة لتسهيل بعث املؤسساتاجلديد الذي اعتم

  :الفصل السابع
أحد الشـركاء   إىل اإلدارة الفنية إسناد مهمةاشترط هذا الفصل وجوب 

جاء به الفصل السادس ، مسايرا بذلك ما املسامهني يف رأس مال الشخص املعنوي
واملتعلّق بتنظيم مهنة  1971ماي  25املؤرخ يف  1971لسنة  22من القانون عدد 

، غري أنه يبدو من الصعب تربير مثل هذا احلاجز إلحداث عون اإلشهار التجاري
مؤسسات جديدة يكون فيها املسامهون يف رأس املال من غري امللمـني بـاألمور   
الفنية املتعلّقة باإلشهار مع انتداب شخص من ذوي الكفاءة واالختصاص للقيـام  

ني، ولذا فإنه يقترح يف صورة ما إذا اتجهت نيـة احلكومـة إىل   مبهام املدير الف
  .إدخال تعديل على القانون املذكور أن يتم حذف هذا الشرط

  :الفصل الثّامن
ه امن على الفصل الثّ نصباإلضافة إىل الشروط املنصوص عليهـا  " : أن

املنصـوص   الشـرط بالتشريع اجلاري به العمل جيب أن يتوفّر يف املدير الفني 
  ."عليه بالفصل الرابع من هذا الكراس
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الشـروط املنصـوص   "وجتدر املالحظة أوال إىل أنّ إشارة هذا الفصل إىل 
حتتاج إىل املزيد من التوضيح وذلك باإلشـارة  " عليها بالتشريع اجلاري به العمل

  .إىل النصوص القانونية اليت وردت ا هذه الشروط
، الذي حييل إليه هذا الفصل ابعجوع إىل الفصل الرربالومن جهة أخرى و

يعتزم تعاطي  شخص طبيعي اليني يف كلّرطني التر أحد الشه اشترط توفّأن يتضح
ومها  جارينشاط اإلشهار الت:  

ال على شهادة الباكالوريا أو ما يعادهلاأن يكون متحص
 ة ال تقلّ عن مخس سنواتسة أو أن تكون له خربة مهنييف مؤس

.أو مصلحة إشهارية
و على ضوء ما تقدم يف املالحظة الّيت ختص الفصل الرابع واملتعلّقة بإضافة 
الشروط املتعلّقة بالسوابق العدلية للشخص الطبيعي املعين بتعاطي نشـاط عـون   

بالفصل الرابـع  الشرط املنصوص عليه ‘‘تغيري عبارة  اإلشهار التجاري فإنه يتجه
 الشـروط ‘‘الواردة بالفصل الثامن من كراس الشروط بعبارة ’’ هذا الكراسمن 

.’’الرابع من هذا الكراس لبالفص املنصوص عليها
:الفصل الثّاين عشر

تعرض هذا الفصل إىل العقوبات اليت يتعرض هلا عون اإلشهار التجاري يف 
نظر عن العقوبات صورة عدم التزامه مبا ورد يف كراس الشروط وذلك بصرف ال

  .املنصوص عليها بالتشريع اجلاري به العمل
ويف هذا اإلطار تتعين اإلشارة إىل أنّ هذا الفصل مل يذكر املصاحل املكلّفـة  
مبهمة الرقابة على أعوان اإلشهار التجاري كما أنه مل يقـم بـذكر النصـوص    

متعاطي هذا النشاط،  القانونية األخرى اليت تضمنت العقوبات اليت قد يتعرض هلا
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وهو ما يستوجب إضافة تلك املعطيات لتمكني الناشطني يف القطاع من رؤيـة  
  .واضحة وشفّافة لإلطار التشريعي والترتيبيي الذي ينظّم نشاطهم

ومن جهة أخرى فإنه يتعين التنصيص على ضرورة متكني املعين باألمر من 
خاصة وأنّ هذه العقوبات تصل إىل وسائل الدفاع قبل اتخاذ عقوبات يف شأنه، 

.الغلق املؤقّت
  

وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 
برئاسة السيد محمد القلسي وعضوية السادة رشدي  2009أفريل  16

المحمدي ورضا الماجري والسيدة سميرة القابسي والسادة نور 
الدرويش ولطفي بوزيان الدين بن عياد والبشير بوجدي وعماد 

وكريم داود ومحمود الزواوي وماهر الفقيه، وأمن كتابة الجلسة 
  .السيد نبيل السماتي

  

  الـرئيــس                    
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .السياحة :القطاع 

92246 

162009 
  

  المنافســة،مجلس  إنّ
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المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة  بعد و

  :يلي ماعلى 
I- اإلطار التشريعي والترتييب املنظّم للقطاع:  

 1973أكتوبر  03املؤرخ يف  1973لسنة  3املرسوم عدد -
املتعلّق مبراقبة التصرف يف املؤسسات السياحية املصادق عليه بالقانون و

كما متّ تنقيحه و إمتامه  1973نوفمرب  19املؤرخ يف  1973لسنة  58عدد 
املتعلّق بتبسيط  2006ماي  22املؤرخ يف  2006لسنة  33بالقانون عدد 

.اإلجراءات يف جمال التراخيص اإلدارية اخلاصة بالقطاع السياحي
 1973أكتوبر  3املؤرخ يف  1973لسنة  4املرسوم عدد -

ة املصادق عليه بالقانون عدد واملتعلّق مبراقبة بناء املؤس59سات السياحي 
.1973نوفمرب  19املؤرخ يف  1973لسنة 
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 2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33القانون عدد -
.واملتعلّق باإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت

 2006أوت  07املؤرخ يف  2006لسنة  2215األمر عدد -
واملتعلّق بضبط شروط الكفاءة ملمارسة نشاط مدير مؤسسة سياحية تقدم 

.خدمات إيواء
 1976نوفمرب   11املؤرخ يف  1976لسنة  977األمر عدد -

واملتعلّق بضبط مشموالت وأساليب تسيري الديوان القومي التونسي 
 13املؤرخ يف  1983لسنة  930للسياحة كما متّ تنقيحه باألمر عدد 

جانفي  08املؤرخ يف  1986لسنة  89و األمر عدد  1983كتوبر أ
1986 .

 2005جويلية  27املؤرخ يف  2005لسنة  2122األمر عدد -
.واملتعلّق بضبط مشموالت وزارة السياحة

 2006أوت  07املؤرخ يف  2006لسنة  2215األمر عدد -
سياحية تقدم املتعلّق بضبط شروط الكفاءة ملمارسة نشاط مدير مؤسسة و

.خدمات إيواء
 2007مارس  06املؤرخ يف  2007لسنة  457األمر عدد -

واملتعلّق بترتيب املؤسسات السياحية اليت تقدم خدمات متمثّلة يف إيواء 
.احلرفاء

واملتعلّق  2006نوفمرب  09قرار وزير السياحة املؤرخ يف -
مدير مؤسسة  باملصادقة على كراس الشروط اخلاص مبمارسة نشاط

.سياحية تقدم خدمات إيواء
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III - اإلطار العام لإلستشارة:  
شروع أمر يتعلّق بضبط شروط احلصول على تتعلّق اإلستشارة الراهنة مب

  .ترخيص ممارسة نشاط اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت
الفصل ويندرج موضوع إستشارة احلال يف إطار تطبيق مقتضيات 

واملتعلّق  2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33من القانون عدد  لسادسا
عين على شركات يت ": باإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت الذّي ينص على أنه

أعاله احلصول على ترخيص مسبق من  5اإليواء السياحي املذكورة بالفصل 
  .الوزير املكلّف بالسياحة 

  ."على هذا الترخيصو تضبط بأمر شروط احلصول 
نشاط اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت خيضع و تبعا ملا تقدم فإنّ 
   .واملتمثّلة يف وزارة السياحة املراقبة املسبقة لإلدارةلنظام الترخيص و بالتايل إىل 

IV -  حمتوى اإلستشارة:  
اإلستشارة الراهنة وثيقة شرح األسباب و مشروع أمر وترمجته  تضمنت

يتعلّق بضبط شروط احلصول على ترخيص ممارسة نشاط اإليواء السياحي بنظام 
  :فيما يلي بياا أربعة فصولو حيتوي األمر على . إقتسام الوقت

.يتعلّق بضبط موضوع األمر: الفصل األول-
يتعلّق بالشروط اخلاصة باملؤسسة الراغبة يف : الفصل الثاين-

.احلصول على الترخيص
يتعلّق بالوثائق اليت جيب أن يتضمنها مطلب : الفصل الثالث-

). تسع وثائق( احلصول على الترخيص
.الصيغة التنفيذية: الفصل الرابع-
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V- وقدراسة الس: 
:اإلطار العام للسوق املرجعية-1

يعد نشاط وحدات اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت حديثا بالسوق 
التونسية إذ يعود ظهوره على املستوى الواقعي إىل أوخر الثمانينات،ذلك أنّ 

 Iعن طريق مشروع الكبرية 1986أول شركة إستثمرت فيه متّ بعثها سنة 
.62بقربص IIوالكبرية 

 1997أما على مستوى التنظيم القانوين فيعود هذا النشاط إىل سنة 
والذّي 1997جويلية  14املؤرخ يف  1997لسنة  46تاريخ صدور القانون عدد 

نظّم هذا الصنف اجلديد من املنتوج السياحي قبل إلغائه و تعويضه بالقانون 
  .2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33عدد 

املشار إليه أعاله اإليواء السياحي بنظام  33نون عدد قد عرف القاو
باإلقامة ملدة حمددة يف وحدة سياحية معدة  حق اإلنتفاع:" إقتسام الوقت بأنه

  "هلذا الغرض طبقا ملقتضيات هذا القانون
احلق يف "املالحظ أنّ حق اإلنتفاع هو من احلقوق العينية و هو و

و إستغالله مثل مالكه لكن بشرط حفظ إستعمال شيء على ملك الغري 
  63"عينه

ويتمثّل نشاط شركات اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت يف تسويق 
وترويج أسابيع اإلقامة بني املقيمني و غري املقيمني و ذلك من خالل عقد خيول 

ل لصاحبه اإلنتفاع حبق اإلقامة ملدة حمددة إىل جانب إمكانية تبادل أسابيع العط
  .يف إطار بورصة عاملية خمتصة يف الغرض

                                                            
  . 2008أفريل  15الصادرة جبلسة يوم الثالثاء  2008لسنة  33معطيات مستقاة من مداوالت جملس النواب املتعلّقة بالقانون عدد  - 62
فيفري  12املؤرخ يف  1965لسنة  5احلقوق العينية الصادرة مبقتضى القانون عدد من جملّة  142ورد هذا التعريف بالفصل - 63

1965.   



اآلراء الجزء األول

181

س ــــمجل
المنـــافسة

املعلوم أنّ اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت كان منظّما مبقتضى و
   املشار إليه أعاله، 1997جويلية  14املؤرخ يف  1997لسنة  46القانون عدد 

  :إالّ أنّ تطبيقه أفرز عدة صعوبات تتعلّق خاصة باجلوانب التالية
طول مدة اإلنتفاع باإلقامة بنظام إقتسام الوقت املمتدة إىل -

.سنة مما حيد من املرونة الالّزمة يف املعامالت التجارية 30
الباعث، شركة ( تعدد املتدخلني على مستوى هذا النشاط -

 جتاه احلرفاء اتو بالتايل صعوبة حتديد املسؤولي) التصرف، شركة التسويق
.يف صورة قيام نزاع بينهم 

خاصة منهم األجانب عن اإلستثمار يف عزوف املستثمرين و-
يف املائة من املبالغ  %15هذا القطاع بسبب إشتراط وجوب إيداع نسبة 

.املتأتية من إحالة أسابيع اإلقامة حبساب بنكي غري قابل للسحب
ة جود نقائص يف القانون فيما يتعلّق حبماية احلريف خاصو-

على مستوى إلزامه بدفع تسبيقات مالية أو الثمن كامال قبل إنقضاء أجل 
.التأمل

لتجاوز  2008لسنة  33جاء القانون عدد نتيجة للسلبيات السابق بياا و 
وإللزام الشركات  سنوات 5هذه الصعوبات بالتخفيض يف مدة عقد اإلحالة إىل 

ياحي بنظام إقتسام الراغبة يف احلصول على ترخيص ملمارسة نشاط اإليواء الس
بتوفري و.إمكانية اللّجوء إىل املناولةالوقت بتسويق عمليات اإليواء بذاا دون 

ضمان بنكي قار اة جتاه احلرفاء و ايضمن مسؤوليذلك عوضا عن إيداع املهني
من البيوعات حبساب غري قابل للسحب، وهي باملائة من املبالغ املتأتية  15نسبة 

عزوف املستثمرين وخاصة األجانب عن  كما سلف بيانه عملية نتج عنها
  . اإلستثمار يف هذا اال
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 13املؤرخ يف  2008لسنة  33القانون عدد كما جتدر اإلشارة إىل أنّ 
 15من عشرة أيام إىل  فترة التأملكرس محاية املنتفع بالتمديد يف   2008ماي 
وذلك دف مزيد اإلحاطة به بتمكينه من مدة أطول وذلك حتى يتمكّن  يوما

من اإلملام بكلّ  املعطيات والبيانات اليت تنريه على أخذ القرار أو التراجع عنه 
دون حتمل أي مصاريف مهما رام العقد دون دفع أي تسبيقات وفيما يتعلّق بإب

  .كانت
ت املرتبطة باإليواء السياحي بنظام إقتسام اإلشكاليا-2

  :الوقت
مل يعرف منتوج اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت تطورا هاما ذلك أنّ 

بدليل أنه مل يتم بيع .إجنازات هذا القطاع متواضعة جدا مقارنة باألسواق املنافسة
إذ ،2008فحسب منذ إنطالق هذا النشاط إىل موفّى سنة  أسبوع 4500سوى 

يقتصر هذا النمط من اإليواء على فصل الذّروة يف ظلّ عدم تطور التبادل عرب 
  .األسواق الدولية لتبادل العطل

من بني أهم اإلشكاليات اليت يشهدها اإليواء السياحي بنظام إقتسام و
  :ميكن ذكر ما يلي 64الوقت 

بإعتباره النقص يف حرفية املهنيني يف التعامل مع هذا املنتوج -
.جتربة حديثة العهد نسبيا

إقتصار نشاط الوحدات على فصل الذّروة وهو ما يطرح -
ويعترب هذا اإلشكال  .إشكاال حول مواصلة النشاط خالل بقية السنة

هو نفس ية وئمرتبطا بتواجد الوحدات احلالية ضمن املناطق الشاط

                                                            
  .معطيات مستقاة من وزارة السياحة - 64
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خرى املتواجدة يواء السياحي األاإلشكال الذّي تعاين منه أمناط اإل
.باحملطّات السياحية الساحلية

إكتفاء أغلبية املنتفعني بالتمتع حبقّهم يف اإلقامة بالوحدة اليت -
.إختاروها دون السعي إىل الدخول يف عمليات تبادل مع حرفاء آخرين

وجود نوع من اإلحتراز لدى املستهلك يف اإلقبال على هذا -
تعريف مبزاياه وتسجيل عمليات حتيل لبعض املنتوج اجلديد بسبب غياب ال

  . النشطاء
:حتديد السوق املرجعية  -3 

تتمثّل السوق املرجعية يف سوق اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت اليت 
من احلرفاء الراغبني بتمضية أسبوع على األقلّ من كلّ سنة  الطلبيصدر فيها 

احية بنظام إقتسام الوقت داخل لفترة ال تقلّ عن مخس سنوات بإقامة سي
بنظام  من قبل شركات اإليواء السياحي العرضاجلمهورية أو خارجها و يصدر 

.إقتسام الوقت مبقابل مادي مضمن بعقد يربط بني الطرفني
  

:املتدخلون يف السوق -4
: شركات اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت-

شركات يشترط  إقتسام الوقتاإليواء السياحي بنظام ينشط بسوق 
شركات تكون  أن 2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33القانون عدد 

طبقا للمجلّة التجارية و هذا يعين خاصة أنّ الشخص الطبيعي ال ميكنه  جتارية
ممارسة هذا النشاط،كما أنّ هذا اإللزام يهدف لضمان مراقبة الشخصية 



اآلراء الجزء األول

184

س ــــمجل
المنـــافسة

الناشئة عن تكوين هذه الشركات عن طريق ترسيمها بالسجل  65املعنوية
التجاري علما وأنه تطبيقا ملا ورد بالّة التجارية فإنّ هذه الشركات تكون 

الشركات ذات املسؤولية احملدودة و الشركات خفية (بشكلها إما  66جتارية
  .مبوضوعهاأو ) اإلسم

مالكة لوحدات اإليواء ن كما تتميز هذه الشركات بضرورة أن تكو
ذلك أنّ القانون املشار إليه أعاله تقوم بعملية التسويق و هي بذاا اليت  السياحي

   67."مينع عليها اللّجوء إىل املناولة يف عمليات التسويق "
بني نشاط اإليواء اجلمع من ناحية أخرى مينع على هذه الشركات 

  . 68العادي لإليواءالسياحي بنظام إقتسام الوقت والنشاط 
متارس شركات اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت نشاطها مبقتضى و
  .من وزير السياحةترخيص 
املالحظ أنّ إخضاع هذا النشاط لنظام الترخيص و عدم حتريره يعود إىل و

  .خصوصيته و لضمان مصلحة احلرفاء
 2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33كما ألزم نفس القانون عدد 

هذه الشركات بتوفري ضمان بنكي قار دف ضمان مسؤولياا املهنية جتاه 
  . حرفائها

                                                            
65 -   ة الصادرة مبقتضى القانون عدد  الفصل الرابعينصخ يف  2000لسنة  93من جملّة الشركات التجاري2000نوفمرب  03املؤر 

كلّ شركة جتارية شخصية معنوية مستقلّة عن شخصية كلّ شريك فيها و ذلك بداية من تاريخ ترسيم الشركة تنشأ عن :"   على ما يلي
  .بالسجل التجاري،بإستثناء شركة احملاصة

  ".على أنّ تغيري شكل الشركة أو التمديد يف مدا ال يترتب عنهما إنشاء شخصية معنوية جديدة
  .الشركات التجارّیةالفصل السابع من مجّلة  - 66
املتعلّق باإليواء و 2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33من القانون عدد بالفقرة األخرية من الفصل اخلامسورد هذا التنصيص  -67

  . السياحي بنظام إقتسام الوقت
  2008.68ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33القانون عدد من الفصل الثامن وفقا ملقتضيات  -
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اإليواء تفيد املعطيات املستقاة من وزارة السياحة أنّ عدد شركات و
، وقد قامت كلّ شركة  التسع شركاتال يتجاوز  السياحي بنظام إقتسام الوقت

احدة قامت الوقت بإستثناء شركة و ببعث وحدة إيواء سياحي بنظام إقتسام
).résidences(أنّ كلّ الوحدات تأخذ شكل إقامات علما و.بإحداث وحدتني

:و يف ما يلي تفصيل هلذه الشركات
  الشركات

  تاريخ
  إسم اإلقامة

  طاقة اإليواء
  العنوان  )عدد الشقق(

  الترخيص  التأسيس
  احلمامات  I  43أرابسك   04/09/1996  06/06/1994  الشركة السياحية إميان
الشركة السياحية بويل 

  لوازير
  احلمامات  II  30أرابسك   21/12/2001  11/08/1994

الشركة املتوسطية 
  03/03/1998  01/02/1995  لإلستثمار السياحي

  كورال رويال املارينا
  30    

  كورال رويال الشاطئ  طربقة
  59  

الشركة السياحية يامسني 
  بالزا

  يامسني احلمامات  44  يامسني بالزا  05/09/1998  07/09/1995

الشركة السياحية 
  النرجس

  احلمامات  31  النرجس  03/02/2003  07/02/1996

الشركة العفارية 
  جربة  55  فردوس جربة  24/03/1998  14/03/1998  الربستيج

الشركة السياحية ديار 
  يامسني احلمامات  172  املدينةديار   12/05/2003  27/07/2002  املدينة

الشركة الفندقية دار 
  حياة

  احلمامات  49  دار حياة  05/10/2004  27/112002

الشركة السياحية رمي 
  سوسة - شطّ مرمي  20  رمي سييت  0306/1998  04/09/2006  سييت

  وزارة السياحة: املصدر                                                                                 
ستنتج من اجلدول املبين أعاله أنّ أغلب الوحدات السياحية بنظام يو

من مجلة  وحدات 6إقتسام الوقت قد متّ تركيزها مبنطقة احلمامات ذلك أنّ 
وهو ما يبين عدم قدرة اإليواء .التسعة وحدات املوجودة كائنة باملنطقة املذكورة
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على اخلروج من منط  -كمنتوج سياحي جديد -السياحي بنظام إقتسام الوقت 
  .السياحة الشاطئية الذّي عرفت به تونس

أو ما يعرف  األسواق الدولية لتبادل العطل بإقتسام الوقت -
.الدولية لتبادل العطلبالبورصات 

: RCI )(RESORT CONDOMINIUMS INTERNATIONAL

INTERVAL INTERNATIONAL69

  
  :رزنامة أسابيع اإلقامة

يف هذا امليدان حتديد رزنامة موحدة ألسابيع  الدويل  على املستوىمتّ
حتى يتم إسناد نفس العدد الرتيب نة لسل موحد تقسيم بإعتماد اإلقامة و ذلك

  .إىل كلّ أسبوع من السنة
 ،حبيث يبدأ األسبوعاأسبوع 53إىل  2009 مثال ذلك متّ تقسيم سنةو

  .2009جانفي  10جانفي إىل  04 األول من
: و ميكن لكلّ منتفع احلصول على هذه الرزنامة من موقع الواب التايل

-timesharerentls.com/timesharewww.vacation
calendar.asp

ويهدف هذا اإلتفاق إىل متكني املنتفع باإلقامة بنظام إقتسام الوقت من 
رزنامة تضبط أسابيع اإلقامة بكلّ دقّة وتكون واحدة لكلّ املنتفعني حتى 
يتمكّنوا من إختيار أسبوع أو أسابيع اإلقامة اليت يرغبون يف اإلنتفاع ا 

  .ادهلا يف نطاق بورصة تبادل العطل الدوليةوتب

                                                            
69 -Interval International est une bourse d’échange de vacances entre particuliers fondée en 
1976.Interval compte plus d’un million de familles adhérentes et 2000 résidences de tourisme affiliées 

dans 75 pays.
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  : املنتفعون بنظام اإلقامة بنظام إقتسام الوقت
يصدر الطلب على هذا النوع اخلاص من املنتوج السياحي من قبل 

عائالت ذوي دخل جيد،شرحية هامة من املتقاعدين ممن : عديد الفئات
يتمتعون مبستوى مادي مرموق يسمح هلم بالتمتع حبيام بعد فترة طويلة من 

  . العمل والعطاء لعائالم
  :مة بنظام إقتسام الوقتاملصاريف اليت يتحملها املنتفع باإلقا

تتعدد املصاريف اليت يتوجب على املنتفع باإلقامة بنظام إقتسام الوقت 
حتملها، إالّ أنه يف كلّ احلاالت ال ميكن أن يتحمل املنتفع مصاريف أخرى غري 

وميكن حتديد هذه املصاريف . تلك املذكورة بالعقد الذّي يربطه بشركة اإليواء
:كاآليت
إلحالة حلق اإلنتفاع باإلقامة بنظام إقتسام الوقت دفع مثن ا- 1

.الرابط بني شركة اإليواء و املنتفع واملنصوص عليه بالعقد
.معاليم التبادلاط ببورصة دولية لتبادل العطل ومصاريف اإلخنر- 2
مصاريف صيانة وتعهد و حدة اإليواء السياحي بنظام إقتسام - 3

.الوقت و املنصوص عليها بالعقد
.تسجيل العقد مصاريف- 4

:دراسة مقارنة
املالحظة أنّ اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت قد ظهر يف بداية جتدر 

بأوروبا، وعلى مستوى القانون املقارن ميكن اإلشارة إىل صدور  1970سنة 
القانون الفرنسي الذّي نظّم هذا الصنف من املنتوج السياحي مبقتضى القانون 

إسناد املباين واملتعلّق بشركات  701986جانفي  06املؤرخ يف  18-86عدد 

                                                            
70 - loi n° 86-18 du 06 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à 

temps partagé. 
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املؤرخ  556- 98كما متّ مبقتضى القانون عدد  .لإلستغالل بنظام إقتسام الوقت
إدراج قسم خاص بعقود إستغالل اإلقامات بنظام إقتسام  1998جويلية  8يف 

  .الوقت مبجلّة املستهلك
أكتوبر  26بتاريخ  CE/94/47وأصدرت اهليئة األوروبية الالئحة عدد 

 14بتاريخ  CE/2008/1228واليت متّ إلغاؤها وتعويضها بالالئحة عدد  1994
واملتعلّقة حبماية املستهلكني فيما يتعلّق باجلوانب املتعلّقة بعقود 71 2009جانفي 
ويلة املدة العقود  املتعلقّة بالسياحة طاملنقوالت بنظام إقتسام الوقت و إستعمال

وفقا  2011فيفري 23اليت تدخل حيز التنفيذ يف و التبادلالبيع ووعقود إعادة 
  .منها 16للفصل 
جتدر اإلشارة إىل أنّ هذه الالئحة تكرس محاية املستهلك يف هذا اال و

ودف إىل جتاوز النقائص والصعوبات اليت أفرزها تطبيق الالئحة عدد 
94/47/CE س مقارنة بالقانون التونسها تكر33ي وحتديدا القانون عدد كما أن 

من عقود  صنافلعدة أموسعا مفهوما  2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة 
  .72اإليواء بنظام إقتسام الوقت

                                                            
71 - Directive 2008/122/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 Janvier 2009 relative à la 
protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats de produits de vacances 
à long terme et des contrats de revente et d’échange : « Les lacunes règlementaires existantes créent de 
substantielles distorsions de concurrence et posent de graves problèmes au consommateur ;entravant 
ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur . En conséquence il ya lieu de remplacer la directive 
94/47/CE par une nouvelle directive actualisée .Le tourisme jouant un rôle de plus en important dans 
les économies des Etats membres ,il convient d’encourager l’accélération de la croissance et de la
productivité des industries des biens à temps partagé et des produits de vacances à long terme en 
adoptant un certains nombre de règles communes.
72 - La directive n°  2008/122/CE  s’applique d’une part, aux contrats de courte durée de moins de 3 
ans(qui en sont exclus actuellement), et d’autre part, à la multipropriété(revente de produits en 
multipropriété et échange de multipropriété).En outre, les nouvelles dispositions seront applicables aux 
biens mobiliers, c’est-à-dire aux contrats de multipropriété portant sur des hébergements tels que les 
péniches fluviales, les caravanes et les navires de croisière.
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ما مجلته  73 2001أنّ السوق األوروبية تعد  إىل حدود سنة واملالحظ 
شركة ناشطة بصفة حصرية يف هذا القطاع حقّقت رقم معامالت مجلي  620

إقامة بنظام إقتسام  1.452وتوجد يف أوروبا . مليون أورو 2.385يقدر بـ 
مليون عائلة،و قد حقّق هذا  1,4وينتفع ذه اإلقامات . شقّة 83.026الوقت و

  .مواطن 200.000النشاط مواطن شغل لقرابة 
وق الدولية الس فتفيد اإلحصائيات الصادرة عنويل الدأما على املستوى 

 9,4أنّ هذا النمط من السياحة حقّق رقم معامالت يقدر بـ  RCI :لتبادل العطل
مليون من  10,7مليون عائلة تنتفع حبوايل  6,7و أنّ  2002مليار دوالر سنة 

وحدة إيواء، مع   5.425أسابيع اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت يف إطار 
  .من هذه الوحدات موجودة بأوروبا%  25العلم أنّ 

VI - األمر املالحظات املتعلّقة مبشروع:
  :مشروع األمر املالحظات التاليةثري ي

     1- ةاملالحظات العام:   
األمر منقوصة من التنصيص على وردت اإلطّالعات املتعلّقة مبشروع  *

لسنة  370اإلطّالع على رأي جملس املنافسة وفقا للفصل السادس من األمر عدد 
واملتعلّق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة  2006فيفري  03واملؤرخ يف  2006

  :الوجوبية لس املنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية والذّي ينص على أنه
ع النصوص الترتيبية املستوجبة للنشر و اخلاضعة إلستشارة ترفق مشاري" 

جملس املنافسة عند إحالتها إىل مصاحل الوزارة األوىل بنسخة من رأي جملس 
املنافسة ومذكّرة تفسريية تتضمن إقتراحات الس وبيان مدى إستجابة الوزارة 

                                                            
تقرير : السياحة بنظام إقتسام الوقت يف العامل " انبعنو RCI :معطيات مستقاة من تقرير صادر عن البوصة الدولية لتبادل العطل 73-  

  ).  2003إمجايل ، 
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العات القانونية ويقع التنصيص ضمن اإلطّ. هلا أو ردها عليها عند اإلقتضاء
جه إستكمال قائمة اإلطّالعات ".رأي جملس املنافسة على  للنصلذلك يت

 .التنصيص على رأي جملس املنافسةب
                                                 

   :املالحظات اخلاصة -2   
  :فقرة أولى الفصل الثالث

ة ض هذا الفصل إىل تعراملصاحل املختصياحةالتابعة للوزارة املكلّفة بالس 
يتعين على املمثّل القانوين لشركة اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت أن   اليت

يقدم هلا مطلبا للحصول على الترخيص املسبق  ملمارسة نشاط اإليواء السياحي 
 بنظام إقتسام الوقت دون حتديد هذه املصاحل، لذلك يقترح ذكرها لضمان تسهيل

تطبيق مقتضيات هذا األمر خاصة و أنّ هذه املصاحل تتمثّل يف جهة وحيدة وهي 
.الديوان الوطين  للسياحة التونسية

  
  :فقرة ثانية مطّة أولى الفصل الثالث 

 النظام األساسي للشركةورد باملطّة الثالثة من الفصل الثالث ذكر لوثيقة  
نشاط اإليواء السياحي بنظام إقتسام على ممارسة  مقتصرايكون موضوعه "والذّي 
األساسي " النظام  "و تتعين اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنّ عبارة ". الوقت

للشركة ال تتالءم مع مقتضيات جملّة الشركات التجارية الصادرة مبقتضى القانون 
اليت تنص يف العديد من  2000نوفمرب  03املؤرخ يف  2000لسنة  93عدد 

لذلك .العقد التأسيسي للشركةعلى مصطلح منها  7414الفصلفصوهلا وخاصة 
                                                            

74 -  ه 14الفصل ينصة على أنل :" من جملّة الشركات التجاريجيب ترسيم الشركة يف ظرف شهر بداية من تاريخ تأسيسها بالسج
  .اإلجتماعي للشركة ابية املقربتدائية اليت يقع بدائرا الترالتجاري الراجع إىل احملكمة اإل

  ".و كلّ الوثائق املنصوص عليها بالقانون املتعلّق بالسجل التجاري العقد التأسيسي للشركةو يتم الترسيم بإيداع 
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يقترح إعادة صياغة املطّة األوىل من الفقرة الثانية من الفصل الثالث بإستبدال 
."بالعقد التأسيسي للشركة"عبارة النظام األساسي للشركة 

  
  :فقرة ثانية مطّة ثانية الفصل الثالث

متّ التنصيص باملطّة الثانية من هذا الفصل على أن يرفق املطلب بشهادة يف 
يف جمال مراقبة بناء  به العملطبقا للتشريع اجلاري فتح مؤسسة سياحية مسلّمة 

و قد إستقر فقه . املؤسسات السياحية دون حتديد التشريع اجلاري به العمل املعين
على إعتبار أنه يتعين يف صورة حتديد شروط  قضاء جملس املنافسة يف هذا اال

معينة على أن يتم التنصيص على األسس القانونية اليت خيضع هلا ممارس النشاط 
بصفة متكّنه من معرفة إلتزاماته وحقوقه ذلك أنّ حجب اإلطار التشريعي 

تبعاد كلّ بإس تقليص تفعيل املنافسةوالترتييب عن املتعاملني مع اإلدارة يؤدي إىل 
  .من ال تتوفّر فيه الدراية الكافية بالنصوص التشريعية والترتيبية النافذة

شهادة يف " :لذلك يقترح تعديل املطّة الثانية من الفصل الثالث كاآليت 
املؤرخ  1973لسنة  4املرسوم عدد  فتح مؤسسة سياحية مسلّمة طبقا ملقتضيات

املتعلّق مبراقبة بناء املؤسسات السياحية املصادق عليه  و 1973أكتوبر  3يف 
. 1973نوفمرب  19املؤرخ يف  1973لسنة  59بالقانون عدد 

   

  :فقرة ثانية مطّة خامسة الفصل الثالث    
نسخة مطابقة لألصل من شهادة : "ورد باملطّة اخلامسة التنصيص التايل

وتطبيقا ". للتشريع اجلاري به العمل طبقااحلماية املدنية ومن عقود التأمني 
لنفس املالحظة الواردة خبصوص املطّة الثانية يقترح تعديل صياغة املطّة اخلامسة 

نسخة مطابقة لألصل من شهادة للوقاية تسلّمها مصاحل احلماية  ":كاآليت
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واملتعلّق  2004أوت  11املؤرخ يف  2004لسنة  1876طبقا لألمر عدد  75املدنية
لسنة  24بصلوحية احمللّ وشهادة الوقاية و من عقود التأمني وفقا للقانون عدد 

كما يتجه يف . "واملتعلّق بإصدار جملّة التأمني 1992مارس  09واملؤرخ يف 1992
.نفس السياق إدراج النصني املذكورين بقائمة اإلطّالعات

  :فقرة ثانية مطّة ثامنة الفصل الثالث
املنصوص "  الضمان البنكي القار ": تضمنت املطّة الثامنة التنصيص على 

دون حتديد كيفية تقدميه "  2008لسنة  33من القانون عدد  7عليه بالفصل 
ضمن بقية الوثائق املطلوبة مبطلب الترخيص، لذلك يقترح مزيد توضيح هذه 

الضمان البنكي القار  ثيقةنسخة من و: "النقطة بإعادة صياغة هذه املطّة كاآليت
املشار إليه  2008لسنة  33املنصوص عليه بالفصل السابع من القانون عدد 

".أعاله
      بتاريخلمجلس المنافسة  ةوصدر هذا الرأي عن الجلسة العام    
وعضوية السادة رشدي محمد القلسي  دبرئاسة السي 2009أفريل 16

ويش د الدرعماوالمحمدي و رضا الماجري و نور الدين بن عياد 
ومحمود الزواوي و لطفي بوزيان و كريم داود والبشير بوجدي 

السيد  وأمن كتابة الجلسةوماهر الفقيه و السيدة سميرة القابسي 
  .نبيل السماتي

   الرئيس                                                                 

                                                            
1- خ يف  2004لسنة  1876من األمر عدد  الفصل الثاين ينصه 2004أوت  11املؤرة احملل و شهادة الوقاية أنو املتعلّق بصلوحي :
تسلّمها مصاحل احلماية املدنية و فق شروط  احلصول على شهادة للوقايةغلّي احملالّت املعدة ملمارسة أنشطة جتارية أو حرفية على مست" 

  ".وصيغ تضبط بقرار من وزير الداخلية و التنمية احمللية
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .السياحة :القطاع 

92247 

162009 
  

  المنافســة،مجلس  إنّ
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بعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة  و

:يلي ماعلى 
  
I- اإلطار التشريعي والترتييب املنظّم للقطاع:  
املتعلّق و 1973أكتوبر  03املؤرخ يف  1973لسنة  3املرسوم عدد -

لسنة  58مبراقبة التصرف يف املؤسسات السياحية املصادق عليه بالقانون عدد 
 33كما متّ تنقيحه و إمتامه بالقانون عدد  1973نوفمرب  19املؤرخ يف  1973
املتعلّق بتبسيط اإلجراءات يف جمال  2006ماي  22املؤرخ يف  2006لسنة 

.التراخيص اإلدارية اخلاصة بالقطاع السياحي
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واملتعلّق  1973أكتوبر  3املؤرخ يف  1973لسنة  4املرسوم عدد -
 1973لسنة  59مبراقبة بناء املؤسسات السياحية املصادق عليه بالقانون عدد 

.1973نوفمرب  19املؤرخ يف 
واملتعلّق  2008ماي  13املؤرخ يف  2008ة لسن 33القانون عدد -

.باإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت
واملتعلّق  2006أوت  07املؤرخ يف  2006لسنة  2215األمر عدد -

.بضبط شروط الكفاءة ملمارسة نشاط مدير مؤسسة سياحية تقدم خدمات إيواء
واملتعلّق  1976نوفمرب   11املؤرخ يف  1976لسنة  977األمر عدد -

بضبط مشموالت وأساليب تسيري الديوان القومي التونسي للسياحة كما متّ 
و األمر عدد  1983أكتوبر  13املؤرخ يف  1983لسنة  930تنقيحه باألمر عدد 

. 1986جانفي  08املؤرخ يف  1986لسنة  89
 2005جويلية  27املؤرخ يف  2005لسنة  2122األمر عدد -

.والت وزارة السياحةواملتعلّق بضبط مشم
املتعلّق و 2006أوت  07املؤرخ يف  2006لسنة  2215األمر عدد -

.بضبط شروط الكفاءة ملمارسة نشاط مدير مؤسسة سياحية تقدم خدمات إيواء
واملتعلّق  2007مارس  06املؤرخ يف  2007لسنة  457األمر عدد -

.بترتيب املؤسسات السياحية اليت تقدم خدمات متمثّلة يف إيواء احلرفاء

واملتعلّق باملصادقة  2006نوفمرب  09قرار وزير السياحة املؤرخ يف -
على كراس الشروط اخلاص مبمارسة نشاط مدير مؤسسة سياحية تقدم خدمات 

.إيواء
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III - اإلطار العام لإلستشارة:  
 الفصل العاشريندرج موضوع إستشارة احلال يف إطار تطبيق مقتضيات 

واملتعلّق باإليواء  2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33من القانون عدد 
تربم كلّ عملية جيب أن  ": السياحي بنظام إقتسام الوقت الذّي ينص على أنه

كتب طبقا لعقد ضى إحالة حلق اإلنتفاع باإلقامة بنظام إقتسام الوقت مبقت
  :يتضمن خاصة العناصر التالية منوذجي
.هوية األطراف املتعاقدة-
.مرجع نص موافقة الوزير املكلّف بالسياحة على إجناز املشروع-
.وصفا دقيقا لإلقامة و الشقّة موضوع العقد-
احلقوق و اإللتزامات املترتبة للطرفني عن العقد على معىن هذا -
.القانون

حترير الكتب وجوبا باللّغة العربية و بلغة ثانية حسب إختيار  ويتعين
." احلريف يف أربعة نظائر على األقلّ

ويعد نشاط وحدات اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت حديثا بالسوق 
التونسية إذ يعود على املستوى الواقعي إىل أوخر الثمانينات،ذلك أنّ أول شركة 

 IIو الكبرية  Iعن طريق مشروع الكبرية 1986إستثمرت فيه متّ بعثها سنة 
  .76بقربص

تاريخ  1997هذا النشاط إىل سنة أما على مستوى التنظيم القانوين فيعود 
والذّي نظّم 1997جويلية  14املؤرخ يف  1997لسنة  46صدور القانون عدد 

 33هذا الصنف اجلديد من املنتوج السياحي قبل إلغائه و تعويضه بالقانون عدد 
  .2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة 

                                                            
  . 2008أفریل  15صادرة بجلسة یوم الثالثاء ال 2008لسنة  33معطیات مستقاة من مداوالت مجلس النّواب المتعّلقة بالقانون عدد  - 76
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الوقت يف تسويق ويتمثّل نشاط وحدات اإليواء السياحي بنظام إقتسام 
وترويج أسابيع اإلقامة بني املقيمني و غري املقيمني و ذلك من خالل عقد خيول 

حبق اإلقامة ملدة حمددة إىل جانب إمكانية تبادل أسابيع العطل  77لصاحبه اإلنتفاع
  .يف إطار بورصة عاملية خمتصة يف الغرض

  

املعلوم أنّ اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت كان منظّما مبقتضى و
املشار إليه أعاله،إالّ  1997جويلية  14املؤرخ يف  1997لسنة  46القانون عدد 

  :أنّ تطبيقه أفرز عدة صعوبات تتعلّق خاصة باجلوانب التالية
سنة  30 طول مدة اإلنتفاع باإلقامة بنظام إقتسام الوقت املمتدة إىل-

.مما حيد من املرونة الالّزمة يف املعامالت التجارية
شركة  الباعث،( تعدد املتدخلني على مستوى هذا النشاط -

يف  جتاه احلرفاء اتبالتايل صعوبة حتديد املسؤوليو) التصرف، شركة التسويق
.صورة قيام نزاع بينهم 

خاصة منهم األجانب عن اإلستثمار يف هذا عزوف املستثمرين و-
يف املائة من املبالغ املتأتية من  %15القطاع بسبب إشتراط وجوب إيداع نسبة 

.إحالة أسابيع اإلقامة حبساب بنكي غري قابل للسحب
جود نقائص يف القانون فيما يتعلّق حبماية احلريف خاصة على و-

.لثمن كامال قبل إنقضاء أجل التأملمستوى إلزامه بدفع تسبيقات مالية أو ا
لتجاوز  2008لسنة  33جاء القانون عدد نتيجة للسلبيات السابق بياا و 

وإللزام الشركات  سنوات 5هذه الصعوبات بالتخفيض يف مدة عقد اإلحالة إىل 
ياحي بنظام إقتسام الراغبة يف احلصول على ترخيص ملمارسة نشاط اإليواء الس

                                                            
هو حق اإلنتفاع باإلقامة ": اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت كالتايل 2008لسنة  33يعرف الفصل الثاين من القانون عدد  -2

  ."طبقا ملقتضيات هذا القانون ملدة حمددة يف وحدة سياحية معدة هلذا الغرض
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بتوفري و.إمكانية اللّجوء إىل املناولةالوقت بتسويق عمليات اإليواء بذاا دون 
ضمان بنكي قار اة جتاه احلرفاء و ذلك عوضا عن إيداع  ايضمن مسؤولياملهني

باملائة من املبالغ املتأتية من البيوعات حبساب غري قابل للسحب، وهي  15نسبة 
عزوف املستثمرين وخاصة األجانب عن  هكما سلف بيان عملية نتج عنها

  . اإلستثمار يف هذا اال
 13املؤرخ يف  2008لسنة  33القانون عدد كما جتدر اإلشارة إىل أنّ 

 15من عشرة أيام إىل  فترة التأملكرس محاية املنتفع بالتمديد يف   2008ماي 
وذلك حتى يتمكّن وذلك دف مزيد اإلحاطة به بتمكينه من مدة أطول  يوما

من اإلملام بكلّ  املعطيات والبيانات اليت تنريه على أخذ القرار أو التراجع عنه 
دون حتمل أي مصاريف مهما رام العقد دون دفع أي تسبيقات وفيما يتعلّق بإب

  .كانت
  :اإلشكاليات املرتبطة باإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت

احي بنظام إقتسام الوقت تطورا هاما ذلك أنّ مل يعرف منتوج اإليواء السي
بدليل أنه مل يتم بيع .إجنازات هذا القطاع متواضعة جدا مقارنة باألسواق املنافسة

إذ ،2008فحسب منذ إنطالق هذا النشاط إىل موفّى سنة  أسبوع 4500سوى 
ل عرب يقتصر هذا النمط من اإليواء على فصل الذّروة يف ظلّ عدم تطور التباد

  .األسواق الدولية لتبادل العطل
من بني أهم اإلشكاليات اليت يشهدها اإليواء السياحي بنظام إقتسام و
  :ميكن ذكر ما يلي 78الوقت 

النقص يف حرفية املهنيني يف التعامل مع هذا املنتوج بإعتباره جتربة -
.حديثة العهد نسبيا

                                                            
  .وزارة السياحة معطيات مستقاة من - 78
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ما يطرح إشكاال  إقتصار نشاط الوحدات على فصل الذّروة وهو-
ويعترب هذا اإلشكال مرتبطا بتواجد  .حول مواصلة النشاط خالل بقية السنة

ية و هو نفس اإلشكال الذّي تعاين منه ئالوحدات احلالية ضمن املناطق الشاط
.يواء السياحي األخرى املتواجدة باحملطّات السياحية الساحليةأمناط اإل
لتمتع حبقّهم يف اإلقامة بالوحدة اليت إكتفاء أغلبية املنتفعني با-

.إختاروها دون السعي إىل الدخول يف عمليات تبادل مع حرفاء آخرين
وجود نوع من اإلحتراز لدى املستهلك يف اإلقبال على هذا املنتوج -

  . اجلديد بسبب غياب التعريف مبزاياه وتسجيل عمليات حتيل لبعض النشطاء
IV -  حمتوى اإلستشارة:  

اإلستشارة الراهنة وثيقة شرح األسباب و مشروع قرار وزير  تضمنت
تعلّق باملصادقة على العقد النموذجي إلحالة حق اإلنتفاع السياحة  و ترمجته امل

  .بنظام إقتسام باإلقامة
العقد النموذجي إلحالة فصلني وملحقا يتعلّق بو قد تضمن مشروع القرار 

فيما يلي فصال  14و قد إحتوى العقد على  بنظام إقتسام حق اإلنتفاع باإلقامة
  :بياا

لموضوع العقد: الفصل األو.
ة: الفصل الثايناملد.
الثمن: الفصل الثالث.
لغة حترير العقد: الفصل الرابع.
ل:الفصل اخلامسأجل التأم.
املالحق: الفصل السادس.
ابعإلتزامات املنتفع: الفصل الس.
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اإلنتفاع باإلقامة بنظام إقتسام :الفصل الثامن ف يف حقالتصر
.الوقت

املصاريف املشتركة: الفصل التاسع.
ة لتبادل العطل بإقتسام الوقت:الفصل العاشراملشاركة بسوق دولي.
ات:الفصل احلادي عشرجرد التجهيزات و املعد.
فسخ العقد: الفصل الثاين عشر.
زاعات: الفصل الثالث عشرالن فض.
ابع عشرالفصل الر :املقر.
V- وقدراسة الس: 
:حتديد السوق املرجعية-3

تتمثّل السوق املرجعية يف سوق اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت واليت 
يصدر فيها الطلب من احلرفاء الراغبني بتمضية أسبوع أو أكثر من كلّ سنة لفترة 

إقتسام الوقت داخل اجلمهورية أو ال تقلّ عن مخس سنوات بإقامة سياحية بنظام 
خارجها و يصدر العرض من قبل شركات اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت 

  .مبقابل مادي مضمن بعقد يربط بني الطرفني
4-املتدخوقلون يف الس:
: شركات اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت-

ت يشترط شركا اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقتينشط بسوق 
شركات تكون  أن 2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33القانون عدد 

طبقا للمجلّة التجارية و هذا يعين خاصة أنّ الشخص الطبيعي ال ميكنه  جتارية
ممارسة هذا النشاط،كما أنّ هذا اإللزام يهدف لضمان مراقبة الشخصية 
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الناشئة عن تكوين هذه الشركات عن طريق ترسيمها بالسجل  79املعنوية
التجاري علما وأنه تطبيقا ملا ورد بالّة التجارية فإنّ هذه الشركات تكون 

الشركات خفية شركات ذات املسؤولية احملدودة وال(بشكلها إما  80جتارية
  .مبوضوعهاأو ) اإلسم

  
مالكة لوحدات اإليواء كما تتميز هذه الشركات بضرورة أن تكون 

ذلك أنّ القانون املشار إليه أعاله التسويق وم بذاا بعملية تقو هي اليت  السياحي
   81."مينع عليها اللّجوء إىل املناولة يف عمليات التسويق "

بني نشاط اإليواء اجلمع من ناحية أخرى مينع على هذه الشركات 
جتدر اإلشارة يف هذا و. 82السياحي بنظام إقتسام الوقت والنشاط العادي لإليواء

شار إليه املو 2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33اإلطار أنّ القانون عدد 
أعاله صارم خبصوص هذه النقطة ذلك أنه أقر عقوبة تتمثّل يف خطية مالية قدرها 

لشركة اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت التي جتمع  مخسة عشر ألف دينار
  .بني نشاط اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت و النشاط العادي لإليواء

متارس شركات اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت نشاطها مبقتضى و
  .من وزير السياحةترخيص 

                                                            
79 -   ة الصادرة مبقتضى القانون عدد  الفصل الرابعينصخ يف  2000لسنة  93من جملّة الشركات التجاري2000نوفمرب  03املؤر 

تنشأ عن كلّ شركة جتارية شخصية معنوية مستقلّة عن شخصية كلّ شريك فيها و ذلك بداية من تاريخ ترسيم الشركة :"   على ما يلي
  .سجل التجاري،بإستثناء شركة احملاصةبال

  "على أنّ تغيري شكل الشركة أو التمديد يف مدا ال يترتب عنهما إنشاء شخصية معنوية جديدة
  .من جملّة الشركات التجارية الفصل السابع - 80

املتعلّق باإليواء و 2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33من القانون عدد بالفقرة األخرية من الفصل اخلامسورد هذا التنصيص  -81
  . السياحي بنظام إقتسام الوقت

  2008.82ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33القانون عدد من الفصل الثامن وفقا ملقتضيات  -
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عدم حتريره يعود إىل و املالحظ أنّ إخضاع هذا النشاط لنظام الترخيص و 
  .خصوصيته و لضمان مصلحة احلرفاء
 2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33كما ألزم نفس القانون عدد 

هذه الشركات بتوفري ضمان بنكي قار دف ضمان مسؤولياا املهنية جتاه 
  . حرفائها
اإليواء تفيد املعطيات املستقاة من وزارة السياحة أنّ عدد شركات و

، وقد قامت كلّ شركة  التسع شركاتال يتجاوز  السياحي بنظام إقتسام الوقت
قامت  ببعث وحدة إيواء سياحي بنظام إقتسام الوقت بإستثناء شركة واحدة

أنّ كلّ الوحدات تأخذ شكل إقامات علما و. بإحداث وحدتني
)résidences.(  

:و يف ما يلي تفصيل هلذه الشركات

  الشركات
  تاريخ

  اإلقامةإسم 

طاقة 
  اإليواء

عدد (
  )الشقق

  العنوان
  الترخيص  التأسيس

  احلمامات  I  43أرابسك   04/09/1996  06/06/1994  الشركة السياحية إميان

الشركة السياحية بويل 
  لوازير

  احلمامات  II  30أرابسك   21/12/2001  11/08/1994

الشركة املتوسطية 
  لإلستثمار السياحي

01/02/1995  03/03/1998  

كورال رويال 
  املارينا
  

30  
  
كورال رويال   طربقة

  الشاطئ
  

59  
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الشركة السياحية يامسني 
  بالزا

  44  يامسني بالزا  05/09/1998  07/09/1995
يامسني 
  احلمامات

  احلمامات  31  النرجس  03/02/2003  07/02/1996  الشركة السياحية النرجس

  جربة  55  فردوس جربة  24/03/1998  14/03/1998  الشركة العفارية الربستيج

الشركة السياحية ديار 
  172  ديار املدينة  12/05/2003  27/07/2002  املدينة

يامسني 
  احلمامات

  احلمامات  49  دار حياة  05/10/2004  27/112002  الشركة الفندقية دار حياة

الشركة السياحية رمي 
  سييت

  20  رمي سييت  0306/1998  04/09/2006
 -شطّ مرمي
  سوسة

  وزارة السياحة: املصدر                                                                                 
ستنتج من اجلدول املبين أعاله أنّ أغلب الوحدات السياحية بنظام و ي

من مجلة  وحدات 6إقتسام الوقت قد متّ تركيزها مبنطقة احلمامات ذلك أنّ 
وهوما يبين عدم قدرة اإليواء .التسعة وحدات املوجودة كائنة باملنطقة املذكورة

على اخلروج من منط  -كمنتوج سياحي جديد -السياحي بنظام إقتسام الوقت 
  .السياحة الشاطئية الذّي عرفت به تونس

أو ما يعرف  األسواق الدولية لتبادل العطل بإقتسام الوقت -
  .لدولية لتبادل العطلبالبورصات ا

:من أبرز األسواق الدولية لتبادل العطل نذكر 
: RCI )(RESORT CONDOMINIUMS INTERNATIONAL

INTERVAL INTERNATIONAL83

  :رزنامة أسابيع اإلقامة
                                                            
83 -Interval International est une bourse d’échange de vacances entre particuliers fondée en 
1976.Interval compte plus d’un million de familles adhérentes et 2000 résidences de tourisme affiliées 
dans 75 pays.
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يف هذا امليدان حتديد رزنامة موحدة ألسابيع  الدويل  على املستوىمتّ
حتى يتم إسناد نفس العدد الرتيب نة لسل موحد تقسيم بإعتماد اإلقامة و ذلك

  .إىل كلّ أسبوع من السنة
 ،حبيث يبدأ األسبوعاأسبوع 53إىل  2009 مثال ذلك متّ تقسيم سنةو

  .2009جانفي  10جانفي إىل  04 األول من
: و ميكن لكلّ منتفع احلصول على هذه الرزنامة من موقع الواب التايل

-timesharerentls.com/timesharewww.vacation
calendar.asp

ويهدف هذا اإلتفاق إىل متكني املنتفع باإلقامة بنظام إقتسام الوقت من 
رزنامة تضبط أسابيع اإلقامة بكلّ دقّة وتكون واحدة لكلّ املنتفعني حتى 

بيع اإلقامة اليت يرغبون يف اإلنتفاع ا يتمكّنوا من إختيار أسبوع أو أسا
  .وتبادهلا يف نطاق بورصة تبادل العطل الدولية

  : املنتفعون بنظام اإلقامة بنظام إقتسام الوقت 
يصدر الطلب على هذا النوع اخلاص من املنتوج السياحي من قبل 

عائالت ذوي دخل جيد،شرحية هامة من املتقاعدين ممن : عديد الفئات
يتمتعون مبستوى مادي مرموق يسمح هلم بالتمتع حبيام بعد فترة طويلة من 

  . العمل والعطاء لعائالم
  :مة بنظام إقتسام الوقتاملصاريف اليت يتحملها املنتفع باإلقا

تتعدد املصاريف اليت يتوجب على املنتفع باإلقامة بنظام إقتسام الوقت 
حتملها، إالّ أنه يف كلّ احلاالت ال ميكن أن يتحمل املنتفع مصاريف أخرى غري 

ميكن حتديد هذه املصاريف و. قد الذّي يربطه بشركة اإليواءتلك املذكورة بالع
  :كاآليت
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ن اإلحالة حلق اإلنتفاع باإلقامة بنظام إقتسام الوقت واملنصوص دفع مث-  
.عليه بالعقد الرابط بني شركة اإليواء و املنتفع

.معاليم التبادلاط ببورصة دولية لتبادل العطل ومصاريف اإلخنر-
اء السياحي بنظام إقتسام الوقت حدة اإليومصاريف صيانة وتعهد و-
.املنصوص عليها بالعقدو
.مصاريف تسجيل العقد-

  :دراسة مقارنة
املالحظة أنّ اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت قد ظهر يف بداية جتدر 

بأوروبا، وعلى مستوى القانون املقارن ميكن اإلشارة إىل صدور  1970سنة 
القانون الفرنسي الذّي نظّم هذا الصنف من املنتوج السياحي مبقتضى القانون 

إسناد املباين واملتعلّق بشركات  841986جانفي  06املؤرخ يف  18-86عدد 
املؤرخ  556- 98كما متّ مبقتضى القانون عدد  .لإلستغالل بنظام إقتسام الوقت

إدراج قسم خاص بعقود إستغالل اإلقامات بنظام إقتسام  1998جويلية  8يف 
.الوقت مبجلّة املستهلك

أكتوبر  26بتاريخ  CE/94/47 وأصدرت اهليئة األوروبية الالئحة عدد
 14بتاريخ  CE/2008/1228واليت متّ إلغاؤها وتعويضها بالالئحة عدد  1994

واملتعلّقة حبماية املستهلكني فيما يتعلّق باجلوانب املتعلّقة بعقود 85 2009جانفي 
                                                            
84 - loi n° 86-18 du 06 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à 
temps partagé. 
85 - Directive 2008/122/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 Janvier 2009 relative à la 
protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats de produits de vacances 
à long terme et des contrats de revente et d’échange : « (2) Les lacunes règlementaires existantes 
créent de substantielles distorsions de concurrence et posent de graves problèmes au 
consommateurs ;entravant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur . En conséquence il ya lieu 
de remplacer la directive 94/47/CE par une nouvelle directive actualisée .Le tourisme jouant un rôle de 
plus en important dans les économies des Etats membres ,il convient d’encourager l’accélération de la 
croissance et de la productivité des industries des biens à temps partagé et des produits de vacances à 
long terme en adoptant un certains nombre de règles communes.
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إستعمال املنقوالت بنظام إقتسام الوقت و العقود  املتعلقّة بالسياحة طويلة املدة 
وفقا  2011فيفري 23و اليت تدخل حيز التنفيذ يف  وعقود إعادة البيع و التبادل

  .منها 16للفصل 
  
جتدر اإلشارة إىل أنّ هذه الالئحة تكرس محاية املستهلك يف هذا اال و

ودف إىل جتاوز النقائص والصعوبات اليت أفرزها تطبيق الالئحة عدد 
94/47/CE  س مقارنة بالقانون التونسي وحتديدا القانون عددها تكر33كما أن 

من عقود  صنافلعدة أموسعا مفهوما  2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة 
.86اإليواء بنظام إقتسام الوقت

  
مقارنة مبشروع العقد النموجي موضوع إستشارة احلال ويف هذا اإلطار و
نفة الذّكر إعتمدت مفهوما موسعا آ CE/2008/1228نالحظ أنّ الالئحة عدد 

أو أي  (support papier) على ورقالذّي ميكن أن يأخذ شكل كتب  87للعقد
يضمن دميومة ما ورد من (un autre support durable)حمتوى آخر

.تنصيصات تربط بني طريف العقد

  
 كما تتميز الالئحة األوروبية اجلديدة بتنصيصها ضمن الفصل الرابع على

حول  88)صحيحة و كافية( معطيات ضرورة متكني احلريف قبل إبرام العقد من 
                                                            
86 - La directive n°  2008/122/CE  s’applique d’une part, aux contrats de courte durée de moins de 3 
ans(qui en sont exclus actuellement), et d’autre part, à la multipropriété(revente de produits en 
multipropriété et échange de multipropriété).En outre, les nouvelles dispositions seront applicables aux 
biens mobiliers, c’est-à-dire aux contrats de multipropriété portant sur des hébergements tels que les 
péniches fluviales, les caravanes et les navires de croisière.
87 - Les Etats membres veillent à ce que le contrat soit fourni par écrit, sur support papier ou sur ,un 
autre support durable . (Article 5 -1.de la Directive)
88 -Article 4 : « En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre ,le 
professionnel fournit au consommateur, de façon claire et compréhensible, des informations exactes et 
suffisantes… ». 
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العقد وذلك من خالل إستمارة يقدمها له املهين و هو ما يشكّل ضمانا إضافيا 
للمنتفع إلبرام العقد يف مرحلة الحقة و هو على بينة من كلّ اجلوانب اليت قد 

  .تكون مبهمة أو غري واضحة
وجتدراإلشارة إىل أنّ أهم ضمان تقدمه الالئحة األوروبية آنفة الذّكر 

منع دفع منها على  الفصل التاسعللمستهلكني أو للحرفاء هو التأكيد صلب 
les(وكذلك التوسع يف مفهوم التسبيقات ،التسبيقات على خمتلف أشكاهلا

avances (حو اآليتعلى الن:  
le t à interdire,pour les contrats…,«Les Etats membres veillen
d’argent sur la réserve ;la constitution de garanties, paiement d’avances

ou toute autre les reconnaissances explicites de dettesdes comptes, 
par le consommateur avant d’un tiersou du professionnelrémunération

que cette vente n’ait effectivement eu lieu… »   
الشخص الذّي ميكن أن كما متّ التوسع وفقا للفصل املشار إليه أعاله يف 

  .الغريأي الشركة متّ التنصيص على عبارة  ملهينإذ إضافة إىل ا تقدم له التسبيقات
ما مجلته  89 2001أنه يوجد بالسوق األوروبية وإىل حدود سنة واملالحظ 

شركة ناشطة بصفة حصرية يف هذا القطاع،علما وأنها حقّقت رقم  620
 1.452كما توجد  يف أوروبا . مليون أورو 2.385معامالت مجلي يقدر بـ 

مليون  1,4وينتفع ذه اإلقامات . شقّة 83.026إقامة بنظام إقتسام الوقت و
  .مواطن 200.000عائلة،و قد حقّق هذا النشاط مواطن شغل لقرابة 

ا على املستوى الدات الصادرة عنويل أمفتفيد اإلحصائي ة السوق الدولي
 9,4أنّ هذا النمط من السياحة حقّق رقم معامالت يقدر بـ  RCI :لتبادل العطل

مليون من  10,7تنتفع حبوايل  مليون عائلة 6,7و أنّ  2002مليار دوالر سنة 

                                                            
تقرير : السياحة بنظام إقتسام الوقت يف العامل " بعنوان RCI :معطيات مستقاة من تقرير صادر عن البوصة الدولية لتبادل العطل 89-  

  ).  2003إمجايل ، 
  



اآلراء الجزء األول

208

س ــــمجل
المنـــافسة

وحدة إيواء، مع   5.425أسابيع اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت يف إطار 
  .من هذه الوحدات موجودة بأوروبا%  25العلم أنّ 

VI - القرار املالحظات املتعلّقة مبشروع:
  :التالية مشروع القرار املالحظاتثري ي

   :املالحظات العامة -1     
تعلّق باملصادقة امل السياحة وردت اإلطّالعات املتعلّقة مبشروع قرار وزير *

منقوصة  بنظام إقتسام الوقت على العقد النموذجي إلحالة حق اإلنتفاع باإلقامة
من التنصيص على اإلطّالع على رأي جملس املنافسة وفقا ألحكام الفصل 

واملتعلّق  2006فيفري  03 و املؤرخ يف 2006لسنة  370السادس من األمر عدد 
بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبية لس املنافسة حول مشاريع 

ترفق مشاريع النصوص الترتيبية :" النصوص الترتيبية والذّي ينص على أنه
املستوجبة للنشر و اخلاضعة إلستشارة جملس املنافسة عند إحالتها إىل مصاحل 

رأي جملس املنافسة و مذكّرة تفسريية تتضمن الوزارة األوىل بنسخة من 
. إقتراحات الس وبيان مدى إستجابة الوزارة هلا أوردها عليها عند اإلقتضاء

  ".للنص على رأي جملس املنافسة ويقع التنصيص ضمن اإلطّالعات القانونية
لذلك يتجه إستكمال قائمة اإلطّالعات بالتنصيص على رأي جملس 

    . املنافسة
 :املالحظات اخلاصة-2

  :العقدطرفي فيما يتعلّق بتحديد  -  
جتدر اإلشارة إىل أنّ خدمات إيواء احلرفاء بنظام إقتسام الوقت تقدمها * 

و املعلوم متمثّلة يف شركات مالكة لوحدات إيواء سياحي،  مؤسسات سياحية
املؤرخ  2007لسنة  457األمر عدد أنّ املؤسسات السياحية متّ تصنيفها مبقتضى 
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واملتعلّق بترتيب املؤسسسات السياحية اليت تقدم خدمات  2007مارس  06يف 
ترتب  ":و الذّي ينص يف فصله األول على ما يلي متمثّلة يف إيواء احلرفاء

عشر املؤسسات السياحية اليت تقدم خدمات متمثّلة يف إيواء احلرفاء يف 
  :مميزاا املادية و قيمة خدماا و جتهيزاا،كما يلي، و ذلك حسب جمموعات

  .الرتل السياحية -1           
  .نزل إقامة -2           
  .القرى السياحية -3           
  .اإلقامات املرحلية -4           
  .اإلقامات العائلية -5           
  .املخيمات السياحية -6           
  .الرتل ذات الطابع املميز -7           
  .إلقامات الريفيةا -8           
  .اإلقامات السياحية -9           
  .اإلستضافات العائلية -10          

عن البيان أنه يصعب يف ضوء التراتيب احلالية إدراج شركات اإليواء غين و
العشر التي أتى ا األمر  السياحي بنظام إقتسام الوقت ضمن إحدى الصور

املذكور أعاله و هو ما حيتم مبدئيا تنقيحه قبل إصدار القرار موضوع اإلستشارة 
  .و بذلك يتم تأمني التناسق بني النصوص الترتيبية املنظّمة للقطاع 

    :الفصل الثالث
ذا الفصل حتديد لثمن اإلحالة حلق اإلنتفاع  ويف هذا اإلطار ورد 

أن يتم التنصيص صلب هذا الفصل على أنه يتم حتديد هذا الثمن بلسان  يقترح



اآلراء الجزء األول

210

س ــــمجل
المنـــافسة

القلم وكذلك باألرقام ضمانا لشفافية املعامالت،كما يقترح إصالح اخلطإ املتعلّق 
  . املتعلّق بأجل التأمل الفصل الرابععوضا عن  الفصل اخلامسبالتنصيص على 

 ابعالفصل الر:  
 غة العربيةللّباو جوبا يتعين حترير هذا العقد : " على أنهينص هذا الفصل   

  ".     حسب إختياره بلغةأن يطلب حتريره  للمنتفعو
  :                                                      ويثري هذا الفصل مالحظتني   

بأنه يفهم من هذا الفصل أنّ اإللتزام الوحيد احملمول على طريف  تتعلّق األوىل   
للمنتفع مىت شاء طلب حترير العقد  ميكن العقد هو حترير العقد باللغة العربية،و أنه

بلغة أخرى وهو ما يعين أنها جمرد إمكانية طاملا أنّ النص إستعمل عبارة 
  .أن يطلب حترير العقد بلغة أخرى "للمنتفع"

من  الفصل العاشرو غين عن البيان أنّ هذه الصياغة خمالفة ألحكام 
و املتعلّق باإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت  2008لسنة  33القانون عدد 

بلغة ثانية  وباللّغة العربية  وجوبا حترير الكتب يتعين": الذّي ينص على أنه 
و هو ما يتضح منه أنّ إمكانية اإلختيار  "حسب إختيار احلريف يف أربعة نظائر

املمنوحة للمنتفع غري واردة باملرة ضرورة أنّ النص القانوين املشار إليه مل حيدد 
  " يتعين حترير الكتب "طرفا بعينه بل نص على أنه 

ومبا أنّ حترير العقد من مشموالت طريف العقد على حد السواء فإنّ 
أوهلما العربية و الثانية حسب إختيار املنتفع الذّي من  إجبارية حتريره بلغتني

إهتماماته أن يسعى لطلب حترير العقد بلغة ثانية يفهمها بصفة أوضح خاصة إذا 
 )مثال الفرنسية أو اإلنقليزية(كان أجنبيا فهو يف هذه الصورة سيختار لغة يفهمها 

ع أما حترير العقد بلغة ثانية فهو لذلك فإنّ إختيار اللغة الثانية يرجع إىل املنتف
  .       إجباري
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لسنة  33القانون عدد (وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أنّ القانون التونسي 
) و مشروع القرار موضوع اإلستشارة الراهنة 2008ماي  13املؤرخ يف   2008

يعطي أكثر حرية للمنتفع يف إختيار اللغة الثانية بينما يقيد القانون األورويب 
املستهلك يف إختياره لغة حترير ) CE/2008/1228وفقا لالئحة عدد (املقارن 

حيمل ليت أو لغة الدولة ا يقيم االعقد إذ جيب عليه أن خيتار لغة الدولة اليت 
و يف كلّ احلاالت جيب أن تكون لغة من بني اللغات الرمسية لإلتحاد  جنسيتها
  .90األورويب

لغة  للداللة على "ثانية"بضرورة إضافة عبارة  املالحظة الثانيةتتعلّق و 
أخرى إضافة إىل اللّغة العربية و ذلك ملزيد توضيح هذا الفصل و إستئناسا مبا ورد 

آنف  2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33من القانون عدد  العاشر بالفصل
  .                                        الذّكر

تبعا للمالحظتني السالفتني يقترح إعادة صياغة الفصل الرابع من مشروع و
حترير هذا العقد وجوبا باللّغة العربية وبلغة  يتعين: " العقد النموذجي كاآليت

  ". يعود إختيار هذه األخرية إىل املنتفعثانية و
  أجل التأمل :الخامس الفصل

و هو ما يعد ضمانة هامة  خبمسة عشر يوماحدد القانون أجل التأمل   
للمنتفع علما وأنّ التشريع التونسي يعد سباقا يف هذا اال، ذلك أنّ القانون 
املقارن األورويب ظلّ إىل تاريخ غري بعيد يطبق أجل عشرة أيام مبقتضى الالئحة 

يف  CE/2008/1228مثّ وإنطالقا من تاريخ صدور الالئحة عدد CE/94/47عدد 
.بأربعة عشر يوماحمددا  أصبح هذا األجل   2009جانفي  14
  

                                                            
90-Article 5(pag1) de la Directive. 
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  :ويتعلّق الفصل اخلامس بأجل التأمل وهو يثري املالحظتني  التاليتني
بالفقرة الثالثة الواردة بني قوسني " يكتب بأحرف بارزة"جاءت عبارة * 

أنّ  منه و هو ما يفهم" بالعنوان التايل" مباشرة بعد عبارة من الفصل اخلامس
عنوان الشركة هو الذّي جيب أن يكتب بأحرف بارزة ،بينما إتجهت نية املشرع 

ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33من القانون عدد  1191  الفصلصلب 
إىل كتابة كلّ حمتوى الفصل املذكور بأحرف بارزة لذلك فإنه يتعين  2008

يكتب هذا الفصل :(التايل إعادة صياغة العبارات الواردة بني قوسني على النحو
        ).بأحرف بارزة

على املنتفع إبالغ الشركة : "ورد بالفقرة الثالثة من الفصل اخلامس أنه* 
عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو  بتراجعه عن هذا العقد

  ..."أي وسيلة قانونية أخرى تترك أثرا كتابيا توجه إىل الشركة بالعنوان التايل
وطاملا أنّ العبارة املستعملة قابلة للتأويل فإنه يستحسن رفعا لكلّ إلتباس 

قبل عه عن العقد يكون التنصيص صراحة على أنّ إبالغ املنتفع للشركة عن تراج
على املنتفع  ":أي أجل اخلمسة عشر يوما على النحو اآليت إنقضاء أجل التأمل

و ذلك بواسطة بتراجعه عن هذا العقد  قبل إنقضاء أجل التأمل إبالغ الشركة
رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو أي وسيلة قانونية أخرى تترك أثرا 

"...ىل الشركة بالعنوان التايلكتابيا توجه إ

                                                            
7 - اإلقامة بنظام إقتسام الوقت أجال قدره  ":على ما يلي 11الفصل ينص من تاريخ إمضاء العقد يطلق عليه  يوما 15مينح املنتفع حبق
و حيق للمنتفع خالل أجل التأمل التراجع عن العقد دون قيد أو شرط أو بيان أسباب ذلك و دون حتمل أية مصاريف " أجل التأمل"

                                                 .جعه بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيامهما كانت،على أن يتولّى املنتفع إبالغ ترا
  .و مينع على شركة اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت أي تسبيقات مالية أو تعهدات باخلالص مهما كان نوعها خالل أجل التأمل 

  ."و يكتب هذا الفصل بالعقد بأحرف بارزة
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وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أنّ القانون األورويب املقارن قد دقّق هذه 
 CE/2008/1228من الالئحة عدد  92املسألة بالتنصيص صلب الفصل السابع

عندما يرغب املستهلك يف ممارسة حقّه يف التراجع يعلم املهين " : على ما يلي
إنقضاء أجل  قبلمبقتضى كتب أو أي وثيقة دائمة عن قراره بالتراجع وذلك 

  ".التأمل
  :الفصل التاسع

و يثري هذا .يتعلّق هذا الفصل بإلتزامات املنتفع فيما يتعلّق باملصاريف املشتركة   
  :الفصل مالحظتني

     : منه واليت تنص على ما يلي املالحظة األوىل بالفقرة األوىل تتعلّق* 
يلتزم املنتفع طبقا ملقتضيات هذا العقد بدفع مسامهته السنوية يف املصاريف  "

املشتركة الضرورية لصيانة وتعهد وحدة اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت 
  .........واملقدربـ

احلال أنّ مبلغ هذه املصاريف يتم حتديده  و"ذلك يف اآلجال التاليةو
و ليس صلب فصول العقد وفقا ملا نص عليه  النظام الداخلي بصفة تقديرية صلب

 20الفصل ذلك أنّ  2008ماي  13املؤرخ يف   2008لسنة  33القانون عدد 
يتحمل املنتفع حبق اإلقامة  ":على ما يلي فقرتيه األوىل و الثانيةينص يف  منه

سنويا املصاريف املشتركة الالزمة حلفظ وحدات اإليواء السياحي وصيانتها 
  .                                                               وتعهدها

                                                            
92- Lorsque le consommateur entend exercer son droit de rétractation, il notifie au professionnel, sur 
support papier ou sur un autre support durable, sa décision de se rétracter, avant l’expiration du délai de 
rétractation. 
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صلب النظام يتم حتديد مبالغ هذه املصاريف و طريقة إستخالصها 
قابل للمراجعة كلّ سنتني حسب نسبة ي سنوي مبلغ تقديريف شكل  الداخلي
         ."التضخم
قتضيات الرابط بني الطرفني مل ة العقدتبعا ملا تقدم و ضمانا لعدم خمالفو

الفقرة األوىل من الفصل يقترح إعادة صياغة  املذكور أعاله 33القانون عدد 
يلتزم املنتفع بدفع مسامهته السنوية يف  ":من مشروع العقد كاآليتالتاسع 

املصاريف املشتركة الضرورية لصيانة وتعهد وحدة اإليواء السياحي بنظام إقتسام 
." يف اآلجال التاليةالوقت و احملددة صلب النظام الداخلي 

  
من الفصل التاسع و اليت تنص  تتعلّق املالحظة الثانية بالفقرة األخريةو* 

املنتفع يف عدم دفع املصاريف يف السنة املوالية لتعليق  متادىوإذا  ":على ما يلي
حقّه بإمكان الشركة املطالبة بفسخ العقد و ذلك بعد إعالم املنتفع مبكتوب 
مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ و متكينه من أجل ثالثة أشهر على األقلّ 

ال تنسجم مع ما متّ  "متادى " عبارةواملالحظ يف هذا اإلطار أنّ "  لتسوية وضعيته
لسنة  33القانون عدد يف فقرته األخرية من  20لفصل يه صلب الالتنصيص ع

اء السياحي بنظام إقتسام الوقت واملتعلّق باإليو 2008ماي  13املؤرخ يف   2008
 "الذّي يتعرض إىل نفس حمتوى الفقرة األخرية من الفصل التاسع معتمدا عبارة  و

إعادة صياغة الفقرة األخرية من الفصل يقترح  لذلك. دفع املصاريفعن " ختلّف
لضمان " متادى" عوضا عن عبارة ختلّف التاسع من مشروع العقد بإعتماد عبارة 

و لضمان التناسق بني حمتوى  2008لسنة  33اإللتزام مبقتضيات القانون عدد 
  .القانون والنصوص التطبيقية املتعلّقة به
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  :الفصل العاشر
إىل مسألة املشاركة بسوق دولية لتبادل العطل بإقتسام  تعرض هذا الفصل  

الوقت ويثري هذا الفصل مالحظة تتعلّق بصياغته حيث ورد بالفقرة األوىل منه ما 
يصبح املنتفع بعد توقيعه هلذا العقد عضوا ببورصة التبادل التي إخنرطت  ":يلي

تيازات املنخرطني ذه البورصة وذلك فيها الشركة ويتمتع ذه الصفة جبميع إم
  ." بهكامل املبالغ واملصاريف املنصوص عليها بعد دفع 

الرابط بني -  العقد ووفقا ملا تقدم فإنه يفهم من صياغة هذا الفصل أنّ
املبالغ على  يتضمن التنصيص "به"الذّي تعود عليه عبارة  -املنتفع والشركة

مثلما متّ املتعلّقة باإلخنراط بالبورصة الدولية لتبادل العطل واملصاريف 
ال ميكن  غري أنّ ذلك ،التنصيص عليه فيما يتعلّق بالثمن بالفصل الثالث من العقد

مشروع العقد موضوع اإلستشارة، ذلك أنّ حتديد املبالغ  مبدئيا أن يتم صلب
بادل يتم حتديدمها بني متعاقدين املتعلّقة مبصاريف اإلخنراط بالبورصة و معاليم الت

إثنني أحدمها ليس طرفا يف العقد الراهن كما أنّ معاليم التبادل غري قارة وهي 
تتغير تفاع باإلقامة عن طريق التبادل وختضع لعدد املرات اليت قام فيها املنتفع باإلن

نه يتجه حبسب ما إذا كان هذا التبادل داخل اجلمهورية أو خارجها، وبالتايل فإ
التنصيص على إلزام املنتفع مبصاريف اإلخنراط بالبورصة و معاليم التبادل دون 

  .ذكر املبالغ
يصبح املنتفع ": ويقترح تبعا ملا سبق بيانه إعادة صياغة هذا الفصل كاآليت

ويتحمل .بعد توقيعه هلذا العقد عضوا ببورصة التبادل التي إخنرطت فيها الشركة
ويتمتع بصفته منخرطا  .ف اإلخنراط بالبورصة ومعاليم التبادلتبعا لذلك مصاري

جبميع إمتيازات املنخرطني ذه البورصة وذلك بعد دفع كامل املبالغ واملصاريف 
  .       "املنجرة عن هذا اإلخنراط
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      بتاريخلمجلس المنافسة  ةوصدر هذا الرأي عن الجلسة العام   
وعضوية السادة رشدي محمد القلسي  دبرئاسة السي 2009أفريل 16

 ويشد الدرعماونور الدين بن عياد ورضا الماجري  المحمدي و
البشير بوجدي اوي ولطفي بوزيان و كريم داود وومحمود الزو

السيد  وأمن كتابة الجلسةوماهر الفقيه والسيدة سميرة القابسي 
  .نبيل السماتي

   الرئيس                                                                 
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .اخلدمات يف قطاع احملروقات :القطاع 

82229 

232009 
  

  إنّ مجلس المنافسة،
         10851

202008232008

82229

    Weatherford International LTD     Weatherford

acquisition LLCWeatherford acquisition merger sub LLC

ILI acquisition Corp9

 

     64 1991  29 1991

60

2005182005 
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   370 2006  3 2006 

 

   477 2006  15 2006

 



232009 

 

       



 
لمجلس المنافسة على وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة 

  :ما يلي
  :محتوى االستــشارة  

Weatherford International"قامت كلّ من الشركات   

LTD           "و "Weatherford acquisition LLC" و"Weatherford

acquisition merger sub LLC "و"ILI acquisition Corp"  بإعالم وزير
 ILI"التجارة والصناعات التقليدية مبشروع اندماج يتعلّق باستيعاب شركة 



اآلراء الجزء األول

219

س ــــمجل
المنـــافسة

acquisition Corp"  لشركة"Weatherford acquisition merger sub

LLC" ،  ركات املشار إليها أعالهركيز بني الشة التوطالبت املوافقة على عملي
 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64طبقا ألحكام القانون عدد 
  .واملتعلّق باملنافسة واألسعار

  :وقد أظرفت مبلف اإلستشارة الوثائق التالية 
أوت  11اتفاقية االندماج املربمة بني الشركات العاملية األم بتاريخ .1

2008،
مذكّرة تفسريية تتعلّق بتحديد احلصة السوقية ورقم املعامالت .2

والناشط  "International Logging S.A" ملية اخلاص بفرع الشركة العا
  بالسوق الوطنية،

 Weatherford Oil Tool"قائمة يف الشركات املنافسة لشركة .3

Gmbh "،وقتها بالسة ودون حتديد حلصوق احمللياشطة بالسوالن  
مذكّرة توضيحية للنتائج املرتقبة لعملية اإلندماج، .4
الفرع التابعة للشركات العاملية املمضية قائمة يف املسيرين للشركات .5

  على اتفاقية اإلندماج،
6.عة لشركة ة املوازنات املاليما"International Logging 

Acquisition Corp "  ة بسنيت2007و 2006وخمتلف فروعها واخلاص،
Weatherford"الفرعية لشركة  ونسيةالتاملوازنات املالية للشركة  .7

Oil Tool Gmbh " ة بسنوات2007و 2006و 2005واخلاص.
 اإلجراءات:  
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متّت مراسلة شركة احملاماة األستاذ قايد السبسي وشركاؤه قصد إعادة  -1
  . مد الس بوثائق ملف التركيز مترمجة إىل اللّغة العربية ومبعطيات أخرى تكميلية

 8متّت مراسلة وزير الطّاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة بتاريخ  -2
  .قصد طلب معطيات حول قطاع اخلدمات البترولية 2008أكتوبر 

متّت إعادة مراسلة وزير الطّاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة بتاريخ  -3
مبد الس مبعطيات حول قطاع اخلدمات  قصد تذكريه 2008نوفمرب  12

  . البترولية
 International" ة ركة العامليلشلفرع الركة شالمتّت مراسلة  -4

Logging S.A "وق الوطنية بتاريخاشطة بالس2008ديسمرب 16 الن  قصد مد
  .الس مبعطيات

 ديسمرب 17بتاريخ  والصناعات التقليدية متّت مراسلة وزير التجارة - 5
  .من قانون املنافسة واألسعار 8قصد قطع اآلجال الواردة بالفصل  2008

I- ة التركيز تقدمي عملي:  
  :األطراف املعنية مباشرة بعملية التركيز -1

  :تتمثلّ األطراف املعنية مباشرة بعملية التركيز يف الشركات األربعة التالية
وهي الشركة األم متّ  " LTDWeatherford International"شركة * 

كشركة ذات مسؤولية حمدودة ومدرجة ببورصة  93إحداثها وفقا لقانون برمودا
تسمى         94 (Filiale)ومتتلك هذه الشركة بصفة كلية شركة فرعية. نيويورك

 "Weatherford acquisition LLC".  

                                                            
  .اململكة املتحدة تابعة إىل طلسياحمليط األيف عرض  اجلزرجمموعة من  هي 93
كلّ شركة يرجع أكثر من مخسني باملائة مـن  " من جملّة الشركات التجارية  461حسب مقتضيات الفصل  filialeمبعىن  شركة فرعيةتعترب  94

وهي شركة تتمتع باستقاللية باعتبار  ...".رأس ماهلا مباشرة أو غري مباشرة للشركة األم وذلك دون اعتبار األسهم اليت ال متنح حاملها حق االقتراع
ركة األمة مستقلّة عن الشة قانونيأنّ هلا شخصي .  
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وهي شركة ذات  "LLCacquisitionWeatherford" شركة * 
التابعة إىل الواليات املتحدة  "ديالوير"والية مسؤولية حمدودة خاضعة لقانون 

ومتتلك هذه الشركة بدورها بصفة كلية الشركة الفرعية املسماة . األمريكية
"Weatherford acquisition merger sub LLC."  

هي و "LLCsubmergeracquisitionWeatherford"شركة *  
التابعة إىل الواليات  "ديالوير"شركة ذات مسؤولية حمدودة خاضعة لقانون والية 

  .املتحدة األمريكية
يف جمال اخلدمات  Weatherford وتعمل خمتلف الشركات التابعة مع

وتتمثلّ اخلدمات . البترولية املقدمة لفائدة شركات التنقيب على البترول أو الغاز
  :  خاصة يف Weatherfordالبترولية املقدمة من قبل شركات جممع 

تزويد حضائر االستكشاف والتنقيب باملواد والتجهيزات -
واملنتوجات املقترنة مباشرة باخلدمات املسداة لشركات استكشاف 

  .احملروقات والبحث عنها
وجتميع التجهيزات املتواجدة ا  Cementingمسنتة آبار احلفر -

Fishing95وإصالح فتحات اآلبار  and Re-entry .
Completions96و Liner systemsاخلدمات األخرى اليت تشمل -

  .Under Balanced Drilling97و 

                                                            
95 The application of tools, equipment and techniques for the removal of junk, debris or fish 
from a well bore. The key elements of a fishing operation include an understanding of the 
dimensions and nature of the fish to be removed, the well bore conditions, the tools and 
techniques employed and the process by which the recovered fish will be handled at surface.
96  In petroleum production, completion is the process of making a well ready for production 
(or injection).This principally involves preparing the bottom of the hole to the required 
specifications, running in the production tubing and its associated jewellery and perforating 
and stimulating as required. Sometimes, the process of running in and cementing the casing is 
also include.
97  Under balanced drilling, or UBD, is a procedure used to drill oil and gas wells where the 
pressure in the well bore is kept lower than the fluid pressure in the formation being drilled.
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اخلدمات  ال تسدي Weatherfordجممع  ركاتشوجتدر اإلشارة إىل أنّ 
املعطيات اجليولوجية املتحصل عليها خالل  جال جتميع ومعاجلة وحتليلاملتعلّقة مب

  .Mud Logging حليل الغازي لسائل احلفر وفتاتهالت عملية احلفر وبصفة خاصة
متعددة  بترولية ويعترب هذا امع من أهم الشركات اليت تقدم خدمات

إىل تواجده يف العديد من بلدان العامل عن  ةباإلضاف ومتنوعة يف قطاع احملروقات،
  . طريق فروعه

مليار دوالر ويشغل ما  6.1ويبلغ الدخل السنوي هلذا امع ما يعادل 
  . معمال 87بلد وميتلك  100إطارا وعامال يف  40.000يقارب 

خاضـعة   خفية اإلسمهي شركة :  "CorpacquisitionILI" شركة * 
وهي الشركة األم  .التابعة إىل الواليات املتحدة األمريكية "ديالوير"لقانون والية 

شـركة  ( "International Logging Inc" اليت متتلك بصفة كليـة شـركة   
 International" اليت متتلك بدورها شـركة  ) خاضعة لقانون والية كاليفورنيا

Logging SA ."  
ترولية املتعلّقة مبعاجلة املعطيات وختتص هذه الشركة يف إسداء اخلدمات  الب

حليل الغازي لسـائل احلفـر   التبواجليولوجية املتحصل عليها من عمليات احلفر 
، كما ميكن أن تشمل خدمات هذه الشركة وظـائف   Mud Logging وفتاته

                                                                                                                                                                             
 As the well is being drilled, formation fluid flows into the wellbore and up to the surface. 
This is the opposite of the usual situation, where the wellbore is kept at a pressure above the 
formation to prevent formation fluid entering the well. In such a conventional "overbalanced" 
well, the invasion of fluid is considered a kick, and if the well is not shut-in it can lead to a 
blowout, a dangerous situation. In underbalanced drilling, however, there is a "rotating head" 
at the surface - essentially a seal that diverts produced fluids to a separator while allowing the 
drill string to continue rotating.
If the formation pressure is relatively high, using a lower density mud will reduce the well 
bore pressure below the pore pressure of the formation. More commonly, inert gas is injected 
into the drilling mud to reduce its equivalent density and hence its hydrostatic force 
throughout the well depth. This gas is commonly nitrogen, as it is non-combustible and 
readily available, but air, reduced oxygen air, processed flue gas and natural gas have all been 
used in this fashion.
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على مستوى موقع التنقيب من خالل حتديد مواقـع الضـغط   بالسالمة  متعلّقة
Pores de pression  ومراقبة الغاز يف اجلوContrôle et Surveillance du 

gaz dans l'atmosphère .  
والوكاالت "filiales"ومتتلك هذه الشركة العديد من الشركات الفرعية 

ويف هذا اإلطار فهي متتلـك  . يف خمتلف أحناء العامل" succursales" 98أو الفروع
 Tunisia"فرعـا يسـمى شـركة     وبصفة غـري مباشـرة  بالسوق التونسية 

International Logging   ."  
                      لشركة  فرعا Tunisia International Loggingوتعترب شركة 

S.A International Loggingةجل  وهي شركة أمريكيمة بالسة اإلسم مرسخفي
إسداء املتمثّل يف  ،ويعود تاريخ بداية نشاطها B244972005التجاري حتت عدد 

رد الكهربائي وتبطني اآلبار املراقبة اجليولوجية للحفر والساملتعلّقة باخلدمات 
 Analyse de laوخاصة معاجلة وحتليل املعطيات اجليولوجية  وجتريبهاومسنتتها 

boue 2005ماي  19، إىل.  
باألطراف املعنية بعملية  اقتصاديةاملرتبطة  بعالقات األطراف  -2
  :التركيز
Weatherford International"شركة ترتبط LTD" بعالقات اقتصادية 

  :اآلتيةوهي  Weatherford بشركات أخرى منتمية إىل جممع
- Precision Drilling Services (UK) Ltd

99  

                                                            
 2004لسنة  61وذلك باعتبار أنّ القانون عدد  succursaleميكن استعمال مصطلحي فرع أو وكالة على حد السواء لترمجة مصطلح   98

املؤرخ يف  1995لسنة  44قات اعتمد مصطلح فرع يف حني اعتمد القانون عدد واملتعلّق بتنقيح وإمتام جملّة احملرو 2004جويلية  27املؤرخ يف 
ويعترب الفرع  كلّ هيكل تابع لشركة أجنبية وليس له الشخصية القانونيـة املسـتقلّة   . واملتعلّق بالسجلّ التجاري مصطلح وكالة 1995ماي  2

الشركة األجنبية هي الوحيدة اليت ميكنها إبرام اتفاقيات ولـيس للفـرع أو   ة باعتبار أنّ ة على إبرام اتفاق بصفة مستقلّوالذي ال ميلك تباعا القدر
  .الوكالة إالّ التنفيذ

  . % 5حتتلّ هذه الشركة املرتبة اخلامسة بالسوق العاملية للحفر حبصة من السوق تبلغ  99
 "Industrie parapétrolière: contexte international et résultats de l'enquête française 2007"
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- Weatherford Drilling International (BVI) Ltd  
- Weatherford Oil Tool Gmbh  

"  Precision Drilling Services (UK) Ltd" ومتتلك كلّ من شركة 
لفرع بالسوق  Weatherford Drilling International (BVI) Ltdوشركة 

لشركة فرعية "  Weatherford Oil Tool Gmbh"التونسية كما متتلك شركة 
  .عاملة بالسوق التونسية

  :التوايل كما يلي وميكن تعريف هذه الشركات على
* LtdPrecision Drilling Services (UK):

منذ سنة  لكنها غري ناشطة هي شركة بريطانية خمتصة يف عمليات احلفر 
كما جتدر اإلشارة إىل أنّ هذه الشركة مل تصرح بنشاطها لدى وزارة . 2005

  .واملؤسسات الصغرى واملتوسطة الصناعة والطّاقة
   :LtdWeatherford Drilling International (BVI)شركة * 

بتونس متّ ترسيمها بالسجلّ  وكالةوهي شركة أنقليزية تستغلّ 
ويعود تاريخ بداية نشاطها املتمثّل يف   B0846072008حتت عدد  100التجاري

  .2008تقدمي خدمات متعلّقة حبفر آبار البترول والغاز إىل جوان 
    *Tool GmbhWeatherford Oil  :  

هي شركة أملانية ذات مسؤولية حمدودة مرسمة بالسجلّ التجاري حتت 
تزويد حضائر استكشاف يتمثّل موضوع نشاطها يف  B1111931997عدد 

                                                            
ميسك بكلّ حمكمـة  :" واملتعلّق بالسجلّ التجاري على أنه 1995ماي  2املؤرخ يف  1995لسنة  44ينص الفصل الثّاين من القانون عدد  100

  هورية التونسية وتتمتع بالشخصية املعنويةالشركات اليت هلا مقر باجلم -2:...ابتدائية سجلّ جتاري حملّي، يسجل فيه مبقتضى تصريح ما يلي
  ..." باجلمهورية التونسية وكذلك الشركات غري املقيمةيابات اليت تستغلّ فرعا أو وكالة والن الشركات التجارية األجنبية -3

ويتركّب العدد من املعرف س ت ش واسم احملكمة  ...يسند كاتب احملكمة عدد التسجيل بالسجلّ التجاري " منه على أنه  32كما ينص الفصل 
إذا ) ج(إذا كانت ذات معنوية تاجرا ومن حـرف  ) ب(إذا تعلّق األمر بذات طبيعية ومن حرف ) أ(االبتدائية اليت يوجد ا الدفتر، ومن احلرف 

  ..."كانت ذاتا معنوية غري تاجر
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احملروقات والبحث عنها واستغالهلا باملواد واملنتوجات املقترنة جهيزات والت
مباشرة باخلدمات املسداة لشركات استكشاف احملروقات والبحث عنها 

  .1973ويعود تاريخ بداية نشاطها إىل جوان . واستغالهلا
وتعمل هذه الشركة بالسوق الوطنية عن طريق شركة فرعية مقرها يف 

ة القانونية ص وهي شركة مستقلّة تتمتع بالشخصي 2.5طريق قابس كم صفاقس 
  .قوائم مالية خاصة ا باعتبار أنّ هلا

  :مراحل عملية التركيز  -3
  :ت عملية التركيز املعروضة على رأي الس على مرحلتنيمتّ
   :املرحلة األوىل - أ

 ILI acquisitionاستيعاب شركة  2008أوت  11متّ يف مرحلة أوىل بتاريخ 

Corp لشركةWeatherford acquisition merger sub LLC  ةوعلى إثر هذه العملي
  . اندثرت الشخصية القانونية للشركة األخرية وبقيت الشركة األوىل

  : املرحلة الثّانية -ب
قامت  2008أوت  14على إثر إمتام عملية االستيعاب األوىل وبتاريخ 

Weatherford International"شركة  LTD  "ةركة الفرعيعن طريق الش     
 "Weatherford acquisition LLC  " ركةة باقتناء الشة بعد عملياملتبقي

  ". ILI acquisition Corp" املتمثلّة يف شركة األوىل واالستيعاب 
التابعة إىل " هوستون"وجتدر اإلشارة إىل أنّ االتفاق قد متّ إمضاؤه مبدينة 

ة كساسوالية التاألمريكي.  
 ة التم فإنّ عمليووفقا ملا تقدة باعتبار ركيز الرة تركيز عاملياهنة تتعلّق بعملي

ناشطة   شركات عاملية مالكة لشركات فرعية أو لفروعبنيأنّ االتفاق قد متّ 
دةبأسواق أجنبية من بينها ة خمتلفة ومتعدوق التونسيالس.   
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ويربز الرسم البياين التايل مراحل عملية التركيز وتأثريها املباشر على 
 Tunisiaعلى شركة  Weatherfordالسوق الوطنية واملتمثلّ يف سيطرة جممع 

International Logging  ل ألنشطةة يف نشاط مكمونسيوق التالعاملة بالس
 Mudوهو نشاط التحليل الغازي لسائل احلفر وفتاته  Weatherfordجممع 

Logging.  

  
  :طبيعية عملية التركيز-4

باعتبار أنّ أنشطة  االندماج العموديتعترب عملية التركيز الراهنة من أنواع 
الشركات املعنية بعملية التركيز هي أنشطة متكاملة وغري تنافسية أي غري قابلة 

  . نهالإلستبدال فيما بي
  :اهلدف من عملية التركيز  -5

من  WEATHERFORDدف عملية التركيز الراهنة إىل متكني جممع   
 ILIوذلك من خالل إدماج نشاط جممع  خدمات بترولية متكاملةإسداء 
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acquisition Corp  املقترنة بعمليات املتعلّق باخلدمات اجليولوجية واجليوفيزيائية
  .احلفر

II -  وقدراسةالس :  
اخلدمات سوق بتتعلّق السوق املرجعية املعنية بعملية التركيز الراهنة 

  :وفيما يلي خصائص هذه السوقاملسداة لشركات التنقيب عن احملروقات 
اخلدمات املسداة لشركات التنقيب اإلطار القانوين املنظّم لسوق  -1

  :عن احملروقات
ـ ال أنّ الشركات الناشطة يف هذهجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل  وق س

ممـا    ا، إطار قانوين واضح وخاصظلّت متارس نشاطها طيلة عقدين يف غياب 
املتعلّق لنظام القانون العام  عوبات نظرا إىل خضوعهاإىل بعض الصجعلها تتعرض 

جارة من طرف األجانب حيث أا تشـتغل يف إطـار   شروط تعاطي التب خاصة
نها من احلصول على بطاقة تاجر خيـول  الشركات البترولية وهو ما ميكّعقود مع 

هلا تعاطي نشاطها طيلة مدر هذه اإلجراءات عند انتهاء كل عقـد  ة العقد وتتكر
ن أنّة صفقة، وقبل إبرام أيكما تبي تساعدروط كانت شروطا صعبة مل هذه الش 

نظـام  ب املرتبطـة عوبات الص إىل هذا باإلضافة. ساتجلب العديد من املؤس على
كان رف الذيالص ا حماصـيله  عـدم حتويـل  ركات إىل ضرورة خيضع هذه الش

   .فروعها تعترب مقيمة أنّبالعملة الصعبة إىل اخلارج نظرا إىل 
 61مبقتضى القانون عدد  2004ومل يقع تقنني هذه اخلدمات إالّ يف سنة 

واملتعلّق بإمتام وتنقيح جملّة احملروقات  2004جويلية  27املؤرخ يف  2004لسنة 
وذلك دف  1999أوت  17املؤرخ يف  1999لسنة  93الصادرة بالقانون عدد 

وقد مكّن هذا . تشجيع املؤسسات اإلقتصادية على االستثمار يف جمال الطّاقة
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اخلدمات املسداة لشركات التنقيب عن القانون الشركات الناشطة يف سوق 
  .بصفة مقيم وغري مقيممن العمل  تاحملروقا

وتعترب الشركات املذكورة غري مقيمة عندما يكون رأس ماهلا على ملك 
غري مقيمني تونسيني أو أجانب ومكتتبا بواسطة جلب عملة قابلة للتحويل يف 

وال تلتزم هذه الشركات بأن تعيد إىل البالد . من رأس املال % 66 حدود
  . التونسية حماصيل صادراا املنجزة

  :وقداخل هذه السلب والطّالعرض  -2
  : العرض - أ

  :ركات اليت تقدم مجلة اخلدمات اآلتية الذّكرشالينبع العرض من قبل 
وصيانة اآلبار واهلندسة إسداء اخلدمات اجليولوجية واجليوفيزيائية واحلفر  -

  وإقامة منشآت اإلستغالل ويئتها،
إسداء اخلدمات املقترنة بعمليات احلفر واملتمثّلة يف املراقبة اجليولوجية  -

  للحفر والسرد الكهربائي وتبطني اآلبار ومسنتتها وجتاريبها،
تزويد حضائر استكشاف احملروقات والبحث عنها واستغالهلا باملواد  -

هيزات واملنتوجات املقترنة مباشرة باخلدمات املسداة لشركات استكشاف والتج
  . احملروقات والبحث عنها واستغالهلا العاملة بالبالد التونسية

وتتمثّل اخلدمات املبينة أعاله يف جمموعة من الطّرق اليت متكّن من البحث 
بة عمليات عن البترول والغاز وحتديد منطقة وجودمها، ومتكّن أيضا من مراق

اخلدمات املتعلّقة بالتزويد كما تشمل أيضا . احلفر وصيانة آبار احلفر االستطالعية
  .بالتجهيزات الالّزمة إلجناز األعمال سابقة الذّكر

كما ميكن للعارضني داخل هذه السوق التخصص يف تقدمي خدمة معينة 
وتقوم بعض . دمةمن بني اخلدمات املشار إليها أعاله أو تقدمي أكثر من خ
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ر عنه خبدمة الشحلّ املشروع"ركات بتقدمي خمتلف هذه اخلدمات وهو ما يعب"  
la solution projet.  

يتم اللّجوء إليها  خدمات متكاملةوتعترب مجلة اخلدمات املشار إليها أعاله 
الواحدة تلو األخرى حبسب تقدم مشروع التنقيب عن البترول أو الغاز، وميكن 

: البترول"حتت عنوان  101مقال على شبكة اإلنترناتادا إىل ما جاء يف استن
علميا وجيولوجيكما يلياخلدمات هذه بيان مدى تكامل وترابط " اا وكمياوي :  

خور حتت سطح األرض، دراسة طبقات الصب العثور على البتروليتطلّ 
ة احملتملة فيها البتروليسوبية واملكامن الرة، حبثا عن األحواضها اجليولوجيتوتركيب

ستخدم تو.(Offshore) البحرحتت سطح وأ (Onshore) سواء على اليابسة
  .ويفاجلو رضياألو يواجلاملسح والكشف تقنيات  خمتلف أنواع يف هذا اإلطار
Stratigraphic( بقياملسح اجليولوجي الطّنقيب الت مراحل  وتشمل

Survey(فيه أدوات الذي تستخدماالستشعار عن بعد، كالصور اجلوة ية الراداري
صوير باألقماروالتالصناعيدف حتديد  102راسات امليدانيةة، إىل جانب الد

وامتدادها  نة وأنواع صخورهائيسية يف مناطق معيالرالعناصر اجليولوجية
طحي وتراكيبهاالسعةاملتنو وتقدير احتماالت  ة هلا،ورسم خرائط جيولوجي
ن البترول يفتكوطبقات رسوبيبقات اخلازنة وترتيبها وأعماقها ومسك الطّ نةة معي

  .ةوبعض خصائص املصائد البترولياحملتملة
 103ةيزميرق السباستخدام الطّاملسح اجليوفيزيائيمث تأيت بعد ذلك مرحلة  
104ةواجلاذبي ائواملقاومة الكهرب 105ةواملغناطيسيواالستقطاب املستحث106ةي 

                                                            
101 www.elmoqatel.com

بات بسيطة صورة تسرالذي قد يتخذ شكل طبقة بترولية رقيقة فوق سطح عني أو حبرية أو ر، أوالرشح البترويلويف العمل امليداين يرصد  102
من الصخور املساميزاغصورة حبرية صغرية من القة، كما قد يبدو يفطحية املتشقّة الس .وقد خترج املواد األسفلتيلدنة وأغشية عاتة على شكل جتم

  .طح األرضرقيقة فوق صخور س
103يعد املسح السيزمي أداة عمليكوينة لتحديد التمن رات قريبةاجليولوجي حتت سطح األرض، ويعتمد على تفجري شحنة صغرية من املتفج
السطح، تنتج عنها صدمة آلية أو هزبقات ذات الفاصلة بني الطّطح بعد انعكاسها من األوجهة أو موجة سيزمية، وهذه املوجة تعود إىل الس
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ة الطبيعي اصياتاخلايت واإلشعاع اإللكترومغناطيسي لتحديد أهمواجلهد الذّ
خورللص مثل الكثافة واملساميعة الكهربيةة واملرونة والسفات املغناطيسيةوالص.  

                                                                                                                                                                             
فجري لتلقي دة من نقطة التتوضع على أبعاد حمداسة سريعة االستجابة حلركة األرض،بأجهزة حسل االنعكاساتبيعية املختلفة، وتسجاخلواص الطّ

الصوتية تعتمد على كثافة الصومن املعروف أن سرعة املوجات. وقياس زمن ارتداد املوجة السيزميوتية املنعكسةاملوجات الصا خور اليت متر .
التركيبية يف الطبقات السفلى، وبيئة واهرومسكها واستنتاج أنواعها بقياس أزمنة االنعكاس ومقارنتها، وتعرف الظّوميكن حساب أعماق الطبقات

التاحملدبة والفوالق ألي مستوى جيولوجي يعطي انعكاسات للموجات الصوتية، وحتديد أماكن الطياتةرسيب، ومن مث إنتاج خرائط تركيبي
قد يصل إىل ذات فولت عال، كهربائيةالسيزمي أيضاً يف البحار، باستبدال املتفجرات بشرارة وجيري املسح  .والقباب امللحية والشعب وخواصها

. متر 400و100على فترات قصرية متتابعة إلجراء املسح السيزمي على أعماق بني عشرة آالف فولت، تفرغ حتت املاء إلحداث نبض مسعي
باستخدام قاذف صغري خلليط متفجر من غازي الربوبان واألكسجني يشعل كم2.5 -2وميكن إجراء هذا املسح على أعماق كبرية قد تصل إىل 

حتديد والطبقات القريبة من سطح األرض، أجنح الطرق السيزمية املستخدمة يف معرفة من طريقة االنعكاس السيزميتعترب و. كهربائيةبشرارة
.البنيات االختراقية األخرىمكامن بترولية، وخباصة الطيات احملدبة والفوالق والقباب امللحية وبعضأا تملالتركيبية اليت حيالظواهر 

عن السرعات اإلشارات السيزمية على مسافات كبرية من نقطة التفجري، واحلصول على معلوماتأما طريقة االنكسار السيزمي فتتيح تسجيل
  .واألعماق اخلاصة بالطبقات حتت السطحية اليت تنتقل خالهلا

  

على قياس التغيريات الصغرية يف جذب الصخور طريقة البحث باجلاذبية ـ يف حدود األميال األوىل القليلة من سطح األرض ـتعتمد104
والبد لقياس التغري . الصخور حتت سطح األرضختتلف قوى اجلذب من مكان آلخر طبقا الختالف كثافات لألجسام والكتل فوق سطحها، إذ

التغريات يف اجلاذبية جلزء يف املليون من عجلة اجلاذبية اجلاذبية من مكان آلخر من أجهزة ذات حساسية عالية، لدرجة أا تسجلالطفيف يف قيمة
البحث عن البترول اليت ميكن من خالهلا طقة، وهي أداة رسم خريطة تغريات اجلاذبية يف منGravimetersاجلرافيمتراتاألرضية، وتسمى

. رسوبية ذات كثافة أقلمثل الفوالق والطيات، أو تداخل صخور القاعدة ذات الكثافة العالية يف صخورترجيح وجود تراكيب جيولوجية معينة
وبصفة عامة يف حتديدة يستفاد من طريقة اجلاذبية، وامتدادها ومسكهااألحواض الرسوبي.   

  

بسبب اختالف التراكيب اجليولوجية، والتغريات املغناطيسي لقياس التغري يف شدة اال املغناطيسي لألرض من مكان آلخر،يستخدم املسح105
الصخور النارية أو املتحولة اليت هلذه الصخور، أو  Magnetic Susceptibilityالقاعدة، والتأثريية املغناطيسيةالطبوغرافية ألسطح صخور

وتستخدم . األرضذي اخلواص املغناطيسية، أو الصخور القريبة من سطح Magnetiteانتيتحتتوي يف العادة على نسب أعلى من معدن
األرض، ومن الطائرة أو السفن وخباصة لتحديد مسك الطبقات الرسوبية اخلازنةيف املسح املغناطيسي على Magnetometersاملغناطومترات
التراكيب يف رسم اخلرائط الكنتورية للتغريات يف شدة اال املغناطيسي لتحديدوحديثاً تستخدم األقمار الصناعية .عادن املغناطيسيةللبترول، أو امل

والصدوع يف القشرة األرضية املرجح وجود جتمعات البترول ا، وحساب أعماقاجليولوجية يف مناطق املسح املغناطيسي، وخباصة أماكن الطيات
  .وكذا تعرف تداخالت الصخور النارية بني هذه الطبقات الرسوبيةور القاعدة مبا يساعد يف تقدير مسك وامتداد الطبقات الرسوبية وامتدادها،صخ
الصخور، وخباصة بني امللح والرسوبيات، ويسهل على اختالف قياسات املقاومة النوعية الكهربية بني شىت أنواعالكهربية تعتمد الطريقة 106

اخلواص الكهربية للصخور الرسوبية وإذا كانت التباينات يف. القاعدة بفضل ارتفاع قيم املقاومة النوعية هلاباستخدامها حتديد عمق صخور
السطح  الذايت إلجراء قياسات علىكذلك تستخدم طريقة اجلهد. واأليدريت تتميز مبقاوماا النوعية العاليةحمدودة، فإن الصخور اجلريية الكتلية

ذات اخلصائص الكهربية املتالمسة الناشئة يف األرض بالتفاعل الكيميائي الكهريب بني بعض املعادن واحملاليلبامليللي فولت للجهود الكهروكيميائية
  .معها
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اليت تنجز أثناء مرحلة احلفر  107الدراسات اجليوكيميائيةمثّ تأيت بعد ذلك  
حليل الغازي لسائل لترق من أحدثها طريقة اتعتمد على العديد من الطّواألوىل 

  .(Mud Logging)احلفر وفتاته
ة أن ة واجليوكيميائياجليوفيزيائيواجليولوجية راساتال تستطيع مجيع الدو

د بدقّحتدعاتة مواقع جتمالبترول والغاز مهما كانت مشوليراسات، إذ ة تلك الد
العامل احلاسم يف من احلفر، فهو البدجاح فيه استكشاف البترول، ويرتبط الن
بالتبقة أووجود البترول به يف الطّلملواقع اآلبار وتقدير العمق احملتمل قيقحديد الد
بقات حتتف على الطّبقات وكفاءة برجمة احلفر ونظم معلوماته للتعرالطّ
السمنهما مك والعمق لكلّطحية يف أثنائه وتقدير الس.  

اآلبار االستطالعية طبقا لتقدير علمي دقيق  حبفر أوىل فروتبدأ عمليات احل
الوصول إليها، وأنواع األجهزة اليت تستخدم يف ملوقع احلفر واألعماق املطلوب

لجتويف البئر، مث تسجسجيل البئريالنتائج يف وثيقة الت Well Logging  واليت
ات طبقا للحفريخور وتقدير أعمار الص بقاتومسك الطّتشمل حتديد أنواع

                                                            
شواهد بترولية على سطح األرض، األوىل، وال سيما إذا وجدت راسات يف الطريقة املباشرة للبحث عن البترول أثناء مرحلة احلفرهذه الدذتنف107ّ

ودف الدراسات   .وحتركها إىل السطحاهليدروكربونات من مكمن للبترول أو الغاز الطبيعي حتت ضغط مرتفع نسبيانتيجة هجرة بعض
نات املوجودة من بترول أو غاز اهليدروكربوخور اخلازنة للبترول، وحتديد أنواعالقادرة على توليد البترول، والصاجليوكيميائية إىل حتديد الطبقات

حبيبات التربة أو حبيبات الصخور ة علىاجليوكيميائية بالدراسات السطحية اليت تشمل قياس كمية الغازات املمتصوتبدأ الدراسة. أو مكثفات
اليت تعيش وتنمو واع البكتريا، وحماولة حتديد أن Fluorescenceاالستشعاع الصادر من التربةحتت السطحية القريبة من سطح األرض، وقياس

بتحديد كمية وتتعدد الدراسات حتت السطحية، وتبدأ  .لتتبع هجرة اهليدروكربوناتمع خمتلف أنواع اهليدروكربونات، وإجراء املسح اإلشعاعي
الغازي لسائل احلفر وفتاته املولدة حلقول البترول العمالقة، والتحليليف الصخور% 10، %2الكربون العضوي يف الصخور اليت تتراوح بني 

(Mud Logging) يتغري من األصفر إىل البين الربتقايل مث األسود مع كما تشمل حتديد السحنة احلرارية، فلون الكريوجني يف الطفل الصفحي
تقومي أحواض الترسيب، وترجيح  اجليوكيميائية علىوتساعد الدراسات  .وهذا التغري اللوين من دالئل وجود البترول والغاززيادة درجة احلرارة،

الصخور املولدة واخلازنة واحلابسة، ونوعيات البترول والغاز اليت أسفرت عنها طرق املسح اجليوفيزيائي، وتقدير أعماقاحتماالت تواجد جتمعات
  .مباشرة اختيار أماكن احلفراملصائد البترولية، وهي ختدم
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شاط اإلشعاعي ة والنيائطبقة إىل جانب قياسات املقاومة الكهرباملوجودة يف كلّ
ة ة مثل املساميفات الطبيعيوتستكمل بالص وتية والكثافةالصوانتشار املوجات

ةوالنفاذيةواخلصائص الكيميائي .وتتم متابعة حتليل العينات اجلوفية أول ال بأو
خور بقات للصالبئر االستكشايف دف معرفة وحتديد تتابع الطّ حفرخالل

سوبية يفالرللفر األويل احل ومع أنّ .ة املنتظرةاحلقول البتروليليل على بئر يعطي الد
بقات احلاوية للزيت من املكمن البترويل وأعماق الطّوجود البترول وتركيب

يات البترول حتديد احلقل البترويل وحساب كم أنّا، إالّوخاصياسطح األرض 
ب حفر آبار ح من البترول يف احلقل يتطلّاالحتياطي املرجاملنتظر إنتاجها وتقدير

اآلبار "وجيري يف حاالت عديدة حفر . لالبئر األوأخرى حولستطالعية ا
ركيب ع الزيت أو الغاز لدراسة التاألماكن املالئمة لتجمالعميقة يف" القاعية

اآلبار "وكذا  سوبية،بقات الراهليدرولوجية لتكوين الطّروفاجليولوجي والظّ
خور يف منطقة ة للصراكيب اجليولوجياملعلومات عن التلتدقيق" البارامترية

.البحوث االستكشافية

اخلدمات املسداة سوق  فإنّكما سبق التعرض إليها، لتعدد اخلدمات ووفقا 
م  إىل أسواق مرجعية متعددةبدورها تتفرع  احملروقات لشركات التنقيب عن

أنه ال ميكن باعتبار  كلّ سوق فرعية خدمة معينة من اخلدمات سابقة الذّكر
وضرورية حبسب  متكاملةإذ أنّ هذه اخلدمات تعترب  استبدال خدمة بأخرى

نقيب عن احملروقات وفيما يلي رسم بياين عامر مراحل مشروع التملراحل  تطو
  : تقدمي اخلدمات البترولية
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حضائر استكشاف كما جتدر املالحظة أنّ اخلدمات املتعلّقة بتزويد 

احملروقات والبحث عنها واستغالهلا باملواد والتجهيزات واملنتوجات املقترنة 
ميكن أن يتم طلبها يف خمتلف املراحل املكونة ملشروع مباشرة باخلدمات املسداة 

  .وذلك تبعا خلصوصية واحتياجات كلّ مرحلة التنقيب
كما ميكن هلذه املؤسسات أن تقدم خدماا على املستوى احمللّي أو أن 

   .تصدر هذه اخلدمات عن طريق املشاركة يف طلبات عروض دولية
وبالرجوع إىل املعطيات املستمدة من وزارة الصناعة والطّاقة واملؤسسات 

 13مؤسسة من بينها  71الصغرى واملتوسطة ينشط حاليا بالسوق الوطنية 
فهي مؤسسات أجنبية بالسوق  58مؤسسة تونسية فقط أما البقية والبالغ عددها 

  .الوطنية تعمل عن طريق فروعها
لئن متكّن هذه املعطيات من والحظة يف هذا اخلصوص إىل أنه وجتدر امل

 اخلدمات املسداة لشركات التنقيب عن احملروقاتحتديد املتدخلني يف سوق 
األسواق خصائص ككلّ إالّ أنها ال متكّن من إعطاء معطيات دقيقة حول 

ة اليت متّ الوقوف عليها من ذلك حتديد عدد املتدخة الفرعيلني بكلّ سوق املرجعي
ة الراجعة هلمواحلصص السوقي .  
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   :لبالطّ -ب
 نقيبشركات البحث والتيتم طلب اخلدمات املشار إليها أعاله من قبل 

إالّ بعد احلصول  وق الوطنيةنشاطها بالسعن البترول والغاز اليت ال ميكنها ممارسة 
  .على ترخيص مسبق من قبل الوزير املكلّف بالطّاقة
رخصة تنقيب جديدة، هذا  20وقد متّ خالل فترة املخطّط العاشر إسناد 

مربجمة  44من مجلة  2008باإلضافة إىل منح ست رخص جديدة خالل سنة 
  . 2011و 2007للفترة املمتدة بني 

وتلجأ شركات البحث والتنقيب املتحصلة على رخصة يف اال عن طريق 
ت ثنائية متواصلة إىل مؤسسات تونسية أو إعالن طلب عروض أو إبرام اتفاقا

شركات أجنبية هلا فروع بالسوق التونسية أو شركات أجنبية ليس هلا وجود 
بالسوق الوطنية للقيام باخلدمات البترولية املطلوبة  دف حتديد املوقع النهائي 

وجية الذي يوجد به البترول أو الغاز وذلك انطالقا من الدراسات اجليول
واجليوفيزيائية واجليوكيميائية مرورا بعمليات حفر اآلبار وحتليل املعطيات 

  . اجليولوجية املستخرجة من خالل عملية احلفر ومراقبتها
واستنادا إىل ما سبق يرتبط تطور السوق املرجعيـة ككـلّ واألسـواق    

مـن قبـل الدولـة     املرجعية الفرعية املتصلّة ا بتطور عدد الرخص املمنوحـة 
  .للشركات الناشطة يف جمال البحث والتنقيب عن احملروقات

وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنّ ارتفاع أسعار النفط يف السنوات  
األخرية واخنفاض خمزون الشركات البترولية مثّل دفعا جديدا لقطـاع التنقيـب   

مارات العامليـة يف جمـال   أنّ حجـم االسـتث  ذلك  والبحث عن البترول والغاز
شهد تطورا حبـوايل    (exploration et production)االستكشاف واإلنتاج 

 %19و 2006سـنة   %26مليار دوالر مقابل  360ليتجاوز  2008سنة  12%
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، مع اإلشارة إىل أنّ هذا االرتفاع يف حجم االستثمار العاملي يعـود  2007سنة 
يف أعمـاق البحـار    كشـاف الـنفط   ستالباألساس إىل تزايد األنشطة املنجزة 

)offshore( . ة عاليـة  األمر الذي جعلز مبردودية تتميأنشطة اخلدمات البترولي
وبارتفاع الطّلب عليها من قبل الشركات البترولية وهو ما حفّزها على الترفيع يف 

  .حجم استثماراا يف اال
III - ة التركيزحليل القانوين لعمليالت:

1- ات التركيز االقتصادي  املربمة فيما يتعلّق  مبدى خضوع عملي
ة غري منتصبة بالسة ومالكة لفروع أو لشركات بني شركات عامليوق الوطني

إىل مقتضيات قانون املنافسة واألسعار فرعية ناشطة يف أسواق وطنية عديدة
:الوطين

: عار على أنه ملنافسة واألسامن قانون ) جديد( 7 نصت أحكام الفصل
يعد تركيزا اقتصاديا حبكم هذا القانون كل عمل مهما كان شكله ينجر عنه "

نقل كلّ أو جزء من ملكية أو حق االنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات 
مؤسسة من شأنه متكني مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة 

  . "مباشرة أو غري مباشرةعلى نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى بصفة 
ويربز من خالل ما جاء مبقتضيات الفصل املشار إليه أعاله وأنّ املشرع مل  

املؤسسات الوطنية يفرق يف إطار تعريفه ملفهوم التركيز اإلقتصادي بني 
وبني ما إذا كانت هذه املؤسسات متواجدة داخل أو خارج السوق  واألجنبية

ديره ملدى خضوع عملية التركيز لرقابة الوزير املكلّف الوطنية بل اعتمد يف تق
وذلك  وق الوطنيةوازن العام للسعلى مدى تأثري هذه العملية على التبالتجارة 

جيب " : كر من أنهانية من الفصل سالف الذّوفقا ملا نصت عليه أحكام الفقرة الثّ
من شأنها خلق أو دعم كلّ مشروع تركيز أو عملية تركيز إقتصادي عرض 
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ة هيمنة على السة أو جزء منها على موافقة الوزير املكلّف وضعيوق الداخلي
  " .بالتجارة

 7وتبعا ملا تقدم فإنّ أحكام قانون املنافسة واألسعار وحتديدا الفصل 
املربمة بني شركات أجنبية عاملية  ركيز الراهنةتنسحب على عملية التمنه ) جديد(

وهو   غري منتصبة بالسوق الوطنية باعتبار تأثري هذه العملية على السوق الوطنية
 A-10-2001نفس التوجه الذي أكّد عليه جملس املنافسة الفرنسي يف رأيه عدد 

  .واملتعلّق باستيعاب شركة بوينق مع يابسان 2001جوان  12املؤرخ يف 
 Concentrationِدر اإلشارة إىل أنّ عمليات التركيز العاملية وجت

transnationale  وأخرى غري مباشرة على ميكن أن يكون هلا تأثريات مباشرة
  : السوق الوطنية وذلك حسب ما يربزه اجلدول التايل

شكل عملية التةركيز العاملي  أثري على طبيعة الت
وق الوطنيةالس  

ة هلا أنشطة أجنبية عاملية لشركة أخرى أجنبياقتناء شركة 
وق الوطنيتأثري مباشر  ةبالس  

اقتناء شركة أجنبية عاملية هلا عالقة ة لشركات أجنبي
وق اقتصادية بشركات أجنبية أخرى   هلا أنشطة بالس

  تأثري غري مباشر  الوطنية

  

وجتدر املالحظة يف استشارة احلال أنّ عملية التركيز الراهنة هي ذات تأثري 
  : مباشر وغري مباشر على السوق الوطنية
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يتمثّل يف أنّ أحد أطراف عملية التركيز ميتلك فرعا : التأثري املباشر* 
  . Tunisia International Loggingناشطا بالسوق الوطنية وهو 

يتمثّل يف امتالك شركات هلا عالقة اقتصادية مع : اشرالتأثري غري املب* 
 Tunisia Precision Drilling Servicesلفرعني ومها Weatherford LTDشركة 

(UK) Ltd وTunisia Weatherford Drilling International (BVI) Ltd  وشركة
Weatherford Oil Tool Gmbhفرعية وهي  Tunisia.  

ف عملية التركيز الراهنة إىل رقابة الوزير املكلّفيما يتعلّق خبضوع -2
جارةبالت:  

من قانون املنافسة واألسعار أن يعرض على ) جديد( 7أوجب الفصل 
موافقة الوزير املكلّف بالتجارة كل مشروع تركيز أو عملية تركيز إقتصادي من 
شأا خلق أو دعم وضعية هيمنة على السوق الداخلية أو جزء منها بعد توفّر 

  : الشرطني التاليني أحد
نصيب املؤسسات املعنية جمتمعة  يتمثّل هذا الشرط يف جتاوز: الشرط األول

من جممل البيوعات أو الشراءات أوكلّ الصفقات  %30نسبة  ،خالل سنة
األخرى املنجزة بالسوق الداخلية أوجزء منها ملواد أو منتوجات أو خدمات 

  .بديلة
ويتعلّق بتخطّي إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه : الشرط الثّاين

نا، ضبطه األمر عدد واملؤسسات على الساخلية مبلغا معيلسنة  3238ق الد
  ).20.000.000(بعشرين مليون دينار  2005ديسمرب  12املؤرخ يف  2005

ويف إطار إستشارة احلال فإنّ الشرط املتعلّق برقم معامالت الشركات 
 Weatherford Oilالعاملة بالسوق الوطنية متوفر باعتبار أنّ رقم معامالت شركة 
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Tool Gmbh Tunisia  سبة إىل  24.978.374,093لوحده يبلغدينار تونسي بالن
  . 2007سنة 

كما جتدر اإلشارة إىل أنه يف كلّ األحوال ويف وضعية االندماج 
العمودي ال ميكن مجع رقم معامالت كلّ شركة معنية باالندماج باعتبار أنّ 

  .منها تعمل بسوق خمتلفة عن األخرى واحدة كلّ
عملية التركيز الراهنة تصبح خاضعة إىل وجوب احلصول نّ لذلك فإبعا وت

على ترخيص مسبق من قبل الوزير املكلّف بالتجارة اعتبارا لتوفر الشرط املتعلّق 
  .وق الوطنيةحدود تأثريها على السإطار يف برقم املعامالت وذلك 

3- ركيز على املنافسة بالسة  التةوق تأثري عمليالوطني:  
 اندماج عموديتأخذ عملية التركيز الراهنة كما سبق ذكره شكل 

 هي أنشطة غري متنافسة ولكنها متكاملةباعتبار أنّ أنشطة الشركات املعنية 
  .تغطّي خمتلف مراحل الطّلبوأماميةتشمل أنشطة ذات ترابطات خلفية 

عدد املنافسني داخل  يف إىل تقليص عملية االندماج العمودي ال تؤديو
خاصة  verrouillage du marchéبقدر ما ينجر عنها إمكانية غلقها  السوق

  . إذا كانت حواجز الدخول إليها مرتفعة
، مقارنة بعمليات ال تشكّل عمليات االندماج العموديبصفة عامة و

شركات تعمل إشكاليات هامة من منظور املنافسة باعتبار أنها  االندماج األفقي،
 منميكن أن يكون هلذا االندماج  جيب التثبت مما يف أسواق مرجعية خمتلفة إالّ أنه

ة عربآثار سلبيوق من ممارسات متييزية املنافسة يف الساألسعار  ة على وضعي
discrimination par les prix  ةأو من ممارسات تضييقيforclusion  إذ من

املؤسسات املندجمة أن ينجر عنه إغالق السوق على  تعامل حصري بنيأي شأن 
مستوى السوق اخللفية والسوق األمامية وذلك عندما ال يتوفّر للشركات املنافسة 
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على مستوى هذه األسواق بديل للتزود أو للتزويد باملنتوج أو اخلدمة املعنية 
 وضعية احتكار وحتدث هذه الوضعية عند وجود أحد املؤسسات املندجمة يف

  .أو السوق األماميةوق اخللفية على مستوى السسواء كان ذلك 
املسداة لشركات املنافسة يف سوق اخلدمات وضعية تقييم  -1- 3

   :قبل عملية اإلستيعاب  التنقيب عن احملروقات
اخلدمات املسداة لشركات تقتضي عملية تقييم وضعية املنافسة يف سوق 

حتليل مجلة من العناصر واملعايري واليت تتمثّل خاصة فيما  احملروقاتالتنقيب عن 
  :يلي

:وقخول إىل السالدعند واجز احل  -  أ
، إذ القانونية واإلداريةخول بضعف حواجز الدتتميز هذه السوق  مبدئيا

ال تقتضي ممارسة مثل هذا النشاط إالّ إيداع تصريح لدى املصاحل املختصة التابعة 
ويتجلّى ضعف حواجز هذه السوق يف تزايد عدد . ارة املكلّفة باحملروقاتللوز

إىل ما  2004مؤسسة يف سنة  19املؤسسات الناشطة ا إذ تطور هذا العدد من 
  .حاليا مؤسسة 71يناهز الـ
املعرفة وق ويف هذه الس ة لإلستثمارالكلفة العاليل حني متثّ يف

ة التة كنولوجية واخلربة العمليقنياحلواجز والت عند المن أهمإىل هذه خول د
استثمارات تتطلّب ممارسة النشاط يف جلّ األسواق املرجعية الفرعية السوق، إذ 

ومواكبة التطور التكنولوجي  )م باألساس البحوث واالبتكارات العلمية( هامة
حفر  ب خدمةتتطلّكما  .باجليولوجيا واجليوفيزياء واكتساب التقنيات املرتبطة 

حملّ وهي آبار البترول وصيانتها تشغيل يد عاملة خمتصة وذات كفاءة عالية 
  . منافسة بني الشركات العاملة بالقطاع الستقطاا
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من ناحية يشكّل حجم نوايا االستثمار لشركات التنقيب عن احملروقات و
اعتبار أنّ نشاط شركات اخلدمات بذه السوق هلحاجزا عند الدخول أخرى 

  . املسداة لفائدة شركات التنقيب عن احملروقات يرتبط إجيابيا حبجم هذه النوايا
  :حتديد األسعار -ب

إذ أنها ختضع يف حتديدها إىل قاعدة  أسعار هذه اخلدمات حرةتعترب 
  . العرض والطّلب

شهد ارتفاعا نوات األخرية السوجتدر اإلشارة إىل أنّ مستوى األسعار يف 
  .108مستمرا بالنظر إىل ارتفاع الطّلب على مثل هذه اخلدمات

اخلدمات ركيز يف سوق ركات ذات العالقة بعملية التمكانة الش -ج
  :املسداة لشركات التنقيب عن احملروقات
ة التكما سبق ذكره فإنّ تأثري عملية على السةركيز العامليكون ي وق الوطني

ركيز ذات الصلّة بأطراف عملية الت الفرعيةمن خالل الفروع والشركات 
اشطة بالسة والنوق وق الوطنيركات بالسن بيان مكانة هذه الشه يتعيوعليه فإن

  .الوطنية
 Weatherford Oilوسيتم التركيز يف هذا اإلطار على الشركة الفرعية  

Tool Gmbh   والفرعInternational Logging S.A ،سبة إىلا بالنركات  أمة الشبقي
  .ذات العالقة بأطراف عملية التركيز فهي إما ال تنشط أو متّ تأسيسها حديثا

                                                            
108 "Les meilleurs du secteur parapétrolier dégagent des marges opérationnelles  pouvant aller jusqu'à 
10 %, portés par une forte demande des compagnies qui extraient le brut dans des conditions toujours 
plus difficiles.
Le directeur général de Total a dénoncé la flambée des coûts des services parapétroliers (géophysique, 
forage, construction d'équipements et ingénierie…). La facture des projets en mer s'est alourdie de 16 
% chaque année depuis trois ans", www.lemonde.fr/ . 18/10/2006
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 ة خمتلفةة فرعييف أسواق مرجعيتنشط هذه الشركات كما سبق بيانه و
وعليه فإنه سيتم التطرق إىل املنافسني لكلّ شركة من الشركات سابقة الذّكر 

  .على حدة
يف العديد من  Weatherford Oil Tool Gmbhويف هذا اإلطار تعمل شركة 

األسواق املرجعية الفرعية وهلا يف خمتلف هذه األسواق الفرعية العديد من 
  .ن بإمكام تقدمي عروض على املستوى الوطيناملنافسني احملليني أو األجانب الذي

 25 ، ما يقارب2007وقد بلغ رقم معامالت هذه الشركة خالل سنة 
وقد تضاعف هذا الرقم مرتني مقارنة مبا كان عليه خالل سنة  مليون دينار

  .  2005وأربع مرات مقارنة مبا كان عليه سنة  2006
وبالرجوع إىل املعطيات اليت متّ مد الس ا يف خصوص تبويب رقم 
املعامالت اجلملي هلذه الشركة يتبين أنّ أهم نشاط هلا يتمثّل يف تقدمي خدمة 

Tubular Running Services  من رقم املعامالت  % 42.15الذي ميثّل نسبة
  .اجلملي للمؤسسة

ت دقيقة حول حصة السوق لكلّ متدخل ولئن ال تتوفّر لدى الس معطيا
على مستوى خمتلف األسواق املرجعية اليت تعمل ا هذه الشركة إالّ أنه ميكن 
التأكيد على وجود العديد من الشركات املنافسة هلا يف خمتلف هذه األسواق 

 Weatherford Oil Tool Gmbhميكّن من استبعاد إقدام شركة الفرعية األمر الذي 
  .على ممارسة تضيقات داخل هذه األسواق

ويربز اجلدول التايل حبسب األسواق املرجعية، الشركات العاملة بكلّ 
:بالسوق التونسية Weatherford Oil Tool Gmbhسوق واملنافسة لشركة 
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اخلدمات  الشركات العاملة 
weatherford

Cementing products
)مسنتة اآلبار(

Inacor

Halliburton

BJ services

Davis Lynch

TOPCO

BOTIL

SteelFabs

ray Oil Tools

Varel Int Energy Services

weatherford

Rentals
)إجيار املعدات والتجهيزات(

Smith

NSC

International Tubular Services

Tubular Solutions

Superior Energy Services

Oil States

Odfjell Drilling Group

weatherford

Tubular Running Services
  )تركيز أنابيب التدفّق(

Franks International

International Tubular Services

Tubular Solutions

NSC

Al Masoud

Al Ghaith

Odfjell Drilling Group

weatherford
Fishing & Re-entry

Smith  )املصائد البتروليةوحتديد  جتميع التجهيزات بآبار احلفر وإصالح فتحاا(
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NSC

Baker

International Tubular Services

Tubular Solutions

Odfjell Drilling Group

weatherford

Liner Systems
  )األنظمة املتواصلة(

  
  

  

Baker

Inacor

DEW

TIW

Halliburton

weatherford

Under Balanced Drilling
)االستكشاف السفلي املتوازن(

Halliburton

Schlumberger

balance

Pinnacle

weatherford

Completions
  )األنشطة املتممة(

  

Baker

Inacor

Schlumberger

Halliburton

BOTIL

Smith

Packers plus

weatherford

Expandable Sand Screenschlumberger

Baker
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weatherford

Rod pump109

  )ضخ اهلواء (
  

Lufkin

Habison Fischer

Robbins & Myers

Dover

weatherford

Hydraulic Pump110

  )ضخ املياه(
National Oil Well Varco

Woodgroup

weatherford

Gas Lift
  )استخراج الغاز(

Halliburton

Baker

Schlumberger

United Drilling Tools (india)

weatherford/Borets

Electric Submersible Pumps111

  )مضخات كهربائية(

Reeda/SLB

Woodgroup

Centrilift/BHI

weatherford
Wellhead112

Cameron  )صيانة رؤوس اآلبار(

                                                            
109 An artificial-lift pumping system using a surface power source to drive a downhole pump 
assembly. A beam and crank assembly creates reciprocating motion in a sucker-rod string that 
connects to the downhole pump assembly. The pump contains a plunger and valve assembly 
to convert the reciprocating motion to vertical fluid movement.
110 An artificial-lift system that operates using a downhole pump. A surface hydraulic pump 
pressurizes crude oil called power oil, which drives the bottom pump. When a single 
production string is used, the power oil is pumped down the tubing and a mixture of the 
formation crude oil and power oil are produced through the casing-tubing annulus. If two 
production strings are used, the power oil is pumped through one of the pipes, and the mixture 
of formation crude oil and power oil are produced in the other, parallel pipe.
111 An artificial-lift system that utilizes a downhole pumping system that is electrically driven. 
The pump typically comprises several staged centrifugal pump sections that can be 
specifically configured to suit the production and wellbore characteristics of a given 
application. Electrical submersible pump systems are a common artificial-lift method, 
providing flexibility over a range of sizes and output flow capacities.
112 The system of spools, valves and assorted adapters that provide pressure control of a 
production well.
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FMC

National Oil Well Varco

Control Flow

weatherford

Pipeline Services
)تركيز خطّ األنابيب(

Halliburton
BJ Services

Pavitt Energy
TD Williamson

Pigtek Ltd

  
ENIو TPSو CTKPو SEREPTكما متثّل شركات  Tunisia               

Storm Venturesو International INC  حرفاء شركة أهمWeatherford 

Oil Tool Gmbh  2006و 2005و 2004خالل سنوات .
International Loggingأما يف خصوص شركة   SA   ركةفإنّ هذه الش

حليل الغازي لسائل احلفر وفتاتهالت تنشط بالسوق املرجعية املتعلّقة بتقدمي خدمة
Mud Logging .  

وبالرجوع إىل املعطيات املتوفّرة بامللف فإنه ميكن حوصلة املتدخلني ذه 
  : السوق وحصصهم على النحو الذي يربزه اجلدول اآليت

  (%) 2007احلصص من السوق خالل سنة   الشركات املتواجدة بالسوق
International Logging SA  27.1  

BV  Geolog International  33.2  
Géo Services SA  39.7  

كما جتدر املالحظة أنه يتضح بالرجوع إىل رقم معامالت شركة 
International Logging SA  أنّ نشاط هذه  2007و 2006و 2005خالل سنوات

  :وذلك كما تربزه األرقام التالية اخنفاض من سنة إىل أخرىالشركة يف 
  دوالر أمريكي 497.864,91: 2005رقم املعامالت خالل سنة  -
  دوالر أمريكي 1.242,95: 2006رقم املعامالت خالل سنة  -
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  دوالر أمريكي 1.472,14: 2007رقم املعامالت خالل سنة  -
 Storm Venturesو Winstar Tunisia BVكما تعترب شركات 

International INC وPerenco Tunisia وAtlas Petroleum 

Exploration Worlwide LTD  ركة على املستوى  من أهمحرفاء هذه الش
  .احمللّي

املسداة لشركات اخلدمات املنافسة يف سوق وضعية تقييم  -2- 3
  :بعد عملية اإلستيعاب  التنقيب عن احملروقات

على مستوى اهليكلة العامة لسوق اخلدمات املسداة لشركات * 
  :التنقيب عن احملروقات

اإلستشارة الراهنة  التركيز العمودية موضوعجتدر اإلشارة إىل أنّ عملية 
املسداة لشركات التنقيب اخلدمات اهليكلة العامة لسوق  تساهم يف تغيريمل 

إذ أنّ استحواذ شركة  فيهامن حيث عدد املتدخلني  عن احملروقات
Weatherford  على شركةLogging International  ال ينتج عنها مجع

ظر لكون طريف عمليوق بالنركيز ةحلصص السالت ة ينشطان يف أسواق مرجعي
خمتلفة وبالتمع اهلادفة إىل توسيع جمال ايل فهي تدخل يف إطار استراتيجية ا

ركات العاملة يف حتى يتمكّن من االلتحاق ومواجهة كربى الش 113نشاطاته
اليت قامت  Halliburtonو BakerHughesو Schlumbergerاال وخاصة 

سعينات من القرن باالستحواذ على العديد من الشركات خالل عقد الت
ة تدخل يف إطار سياسة إعادة ة االندماج احلاليوهو ما جيعل عملي 114املاضي

                                                            
113 La compagnie weatherford a repris, le 7/10/2008, 86% de Atlas Gip Poleisti (Sud) du groupe tender 
(Roumanie) payant 60,7 millions de Lei (16,8 millions d'Euro). www.lesEchos.fr
114 « Une semaine après l'OPA amicale de plus de 7,7 milliards de dollars de l'américain Halliburton
sur son compatriote Dresser dans l'objectif de devenir le numéro un mondial dans le parapétrolier  
devant Schlumberger (qui a pris le contrôle de Camco) et Baker Hughes (malgré la fusion avec 
Western Atlas),  c'est au tour d'EVI et de Weatherford, deux autres acteurs du secteur aux Etats-
Unis, d'annoncer un rapprochement qui les hisserait au quatrième rang avec un chiffre d'affaires 
cumulé de 2 milliards de dollars. D'un montant supérieur à 2,4 milliards de dollars, l'opération va voir 
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اهليكلة اليت تتبعها أغلب شركات اخلدمات البترولية لتأمني السروريةيولة الض 
  .لتمويل االستثمارات املزمع إجنازها

  

هيكلة بصفة مباشرة على مستوى ويف املقابل يربز تأثري هذه العملية 
ة التة  بعمليه عن طريق امتالك جممع ركيزالشركات املعنيإذ  أن ،

Weatherford  ة ويف جمالونسيوق التلشركة موجودة هلا فرع ناشط بالس
 Internationalليت تقدمها عادة، انضم فرع شركة متكامل مع مجلة اخلدمات ا

Logging SA ة الفروع والشركة  اتإىل بقية العاملة بالثّالثة الفرعيوق الوطنيالس
 املذكور معنفس ابطها عالقات اقتصادية بشركات أخرى منتمية إىل تر واليت

 احمللّية بالسوقليكون جمموعة هلا قابلية أكثر من أي شركات أخرى ناشطة 
   .توحيد أهدافها وتنسيق أعماهلامن خالل لعمل بصفة مجاعية ل

وهو ما يتيح هلذه الشركات األربعة املوجودة بالسوق احمللية إمكانية أن 
تتقدم كمجموعة واحدة لتقدمي عرض مجاعي إلسداء خدمات بترولية متكاملة 

  .منفصلة  ات بتروليةضافة إىل مواصلة إسدائها بصفة منفردة خلدمإ
  

التوازن العام لسوق اخلدمات املسداة لشركات  على مستوى *
  :التنقيب عن احملروقات

يف إطار تأثري هذا اإلندماج على السوق الداخلية تتجه املالحظة من ناحية 
األمر  ضعيفة تعتربالسوق هذه إىل  لدخولالقانونية عند ا احلواجزأوىل إىل أنّ 

الذي يقلّص من احتمال غلقها خاصة وأنّ مردودية هذا القطاع يف الوقت احلايل 
  . فيها حتفّز على االستثمار

                                                                                                                                                                             
EVI offrir 0,95 de ses actions pour chaque titre Weatherford, soit environ 46,2 dollars l'unité ». 
Article : La concentration bat son plein dans les services pétroliers aux Etats-Unis,  Les Echos n° 
17600 du 06 Mars 1998. 
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وجود العديد من الشركات املنافسة مبختلف يساهم  ومن ناحية ثانية
إمكانية وجود ممارسات تضييقية تسمح من  يف احلد األسواق املرجعية الفرعية

اليت تنشط بالنسبة للسوق أو ديد توازا خاصة من السوق بإزاحة منافسني 
Internationalفيها شركة  Logging ن من واقع السوق وتصرحيات إذ تبي

ني أنّ سوق خدمة املهنيز بضعف حجم  حليل الغازي لسائل احلفر وفتاتهالتتتمي
فيها وبلوغ درجة من التشبع ال تشجع على االستثمار فيها وال تتطلّب  النشاط

ركات حيث ميكن القول أنّ شركة واحدة أو شركتني على توفّر العديد من الش
زم لتوازن السوق، وبالتايل فإنّ تواجد أقصى تقدير تستطيع توفري العرض الالّ

ن أن يقلّص من درجة ثالث شركات تعرض خدماا يف السوق التونسية ميك
فاعليأثري على مردوديجه معه اإلقرار .تها يف املدى البعيدتها ومن مثة التوهو ما يت

د توازن سوق بأنّ عملية اإلندماج احلاليد ة ال ميكن هلا بأي حال أنحليل الت
ة يف إطار تنافس أو أن يتولّد عنها ممارسات تضييقي الغازي لسائل احلفر وفتاته

ركات الثالثة يف ما بينهاالش.    
ولئن يتبين من خالل التحليل السابق أنّ عملية التركيز ليس هلا أي تأثري 
على التوازن العام لألسواق املرجعية إالّ أنه ال بد يف هذا السياق من اإلشارة إىل 

Internationalأنه تبعا النضمام شركة  Logging للمجمع املذكور ميكن 
تغيري إمكانية اإلشارة إىل أنّ هذه العملية سينجر عنها ولو بطريقة غري مباشرة 

Internationalوجهة بعض حرفاء بقية الشركات املتنافسة حنو شركة 

Logging  ابعة إىل جممعة والتوق الوطنياشطة بالسركات النوذلك من خالل الش
Weatherford  ركاتحيث أنّ طالب اخلدمة املسداة من قبلميكن له  هذه الش
وهي من اختصاص ( حليل الغازي لسائل احلفر وفتاتهالتخدمة احلصول على 

International Logging ( حلّ املشروع"بطريقة أسهل وأسرع يف إطار" ،
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توفري عناء البحث عنها لدى الشركات األخرى وبالتايل هو ما ميكّنه من و
الضغط على الكلفة باعتبار أنّ عملية اإلندماج ستساهم حتما يف توحيد 

Internationalاإلجراءات وتسهيلها وتقليص اآلجال مما جيعل شركة 

Logging ة املتدخة جديدة مقارنة ببقيع مبيزة تنافسيحليل  وقلني يف ستتمتالت
  .الغازي لسائل احلفر وفتاته

اخلدمات املسداة لشركات ركيز على سوق التة آثار عملي تعتربوعليه 
لسوق أثري سلبا على التوازن العام حمدودة وال ميكنها التالتنقيب عن احملروقات 

  .اخلدمات املسداة لشركات التنقيب عن احملروقات
كما جتدر املالحظة إىل أنّ نشاط الشركات اليت هلا صفة غري مقيم ال 

خارج البالد  تصدير خدماافحسب بل ميكن هلا يقتصر على السوق الوطنية 
 27املؤرخ يف  2004لسنة  61التونسية ويف هذا اإلطار مكّن القانون عدد 

واملتعلّق بإمتام وتنقيح جملّة احملروقات هذه الشركات من تشجيعات  2004جويلية 
جبائية وديوانيوق الوطنيدف حتفيزها على اإلنتصاب بالس هذه  ة وعليه فإنّة

الشركات حتتاج إىل االندماج مع شركات أخرى متخصصة يف إسداء خدمات 
  .  مكملة خلدماا اة املنافسة اخلارجية

وتبعا ملا تقدم ودف مزيد استقطاب مثل هذه االستثمارات األجنبية يف 
قطاع احملروقات فإنه يتعين تدعيم فكرة تركيز الشركات الناشطة يف سوق 

بشرط أن ال يكون هلذا املشروع تأثري هام على مات يف قطاع احملروقات اخلد
وق الوطنيوازن العام للسةالت.  

واعتبارا وأنّ عملية التركيز موضوع استشارة احلال ليس هلا تأثري هام على 
لس يقترح قبول مشروع عملية فإنّ اوق الوطنيالسركيزة الت.  
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وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 
برئاسة السيد محمد القـلسي وعضوية السادة  2009أفريل  23

ولطفي ونور الدين بن عياد رضا الماجري رشدي المحمدي و
بوزيان والبشير علية وعارف بلخيرية والبشير بوجدي وكريم داود 

وأمن كتابة الجلسة السيد نبيل وعماد الدرويش وماهر الفقيه 
  . السماتي

الرئيس                                                 
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            الحمد هللا                                    التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .نقل الدواجن واحليوانات الصغرى :القطاع 

92239 

232009 
  

  إنّ مجلس المنافسة،
605

 2009    7 2009  92239
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232009 

 

           

 
وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 

  :ما يلي
I . تقدمي امللف:  
  

املؤرخ  1991لسنة  64من القانون عدد ) جديد( 9تطبيقا ألحكام الفصل 
واملتعلّق باملنافسة واألسعار طلب السيد وزير التجارة  1991جويلية  29يف 

قرار أعدته وزارة الفالحة  والصناعات التقليدية من الس إبداء الرأي يف مشروع
الفنية والصحية لنقل الدواجن واحليوانات  شروطال ضبطيتعلّق بواملوارد املائية و

.الصغرى ومنتجاا

  :م لالستشارةاإلطار العا .1
 من 32القرار يف إطار تطبيق الفقرة الثّالثة من الفصل يندرج مشروع 

بتربية املاشية  واملتعلّق2005 أكتوبر 18املؤرخ يف  2005لسنة  95عدد  القانون
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فالحة أن ف بالللوزير املكلّميكن "وباملنتجات احليوانية الّذي نص على أنه 
وصحية تتعلّق بنقل احليوانات من غري ا فنية شروط أيضا وبقرار ضبطي

األصناف املشار إليها ذا الفصل وخاصة الدواجن واحليوانات الصغرى 
."ومنتجاا
املنظّم لنقل الدواجن واحليوانات اإلطار التشريعي والترتييب  .2

  :الصغرى ومنتجاا
 واملتعلّق1994 جويلية 23املؤرخ يف  1994لسنة  86عدد  القانون -

 18مبسالك توزيع منتجات الفالحة والصيد البحري كما متّ إمتامه بالقانون عدد 
  .2000فيفري  7املؤرخ يف  2000لسنة 

 واملتعلّق2005 أكتوبر 18املؤرخ يف  2005لسنة  95عدد  القانون -
  .بتربية املاشية وباملنتجات احليوانية

واملتعلّق  1996أوت  6ؤرخ يف القرار الصادر عن وزير الفالحة امل -
بقواعد حفظ الصحة وبالتفقّد الصحي البيطري باملنشآت الصناعية لذبح 

  .الدواجن ولتجزئة حلومها
 9القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف  -
واملتعلّق باملصادقة على كراس شروط ممارسة جتارة توزيع  2005ديسمرب 

  .الدواجن ومنتجاا
ماي  18الصادر عن وزير الفالحة واملوارد املائية املؤرخ يف  القرار -

  .واملتعلّق بضبط قائمة احليوانات املعنية بالترقيم 2006
ماي  26خ يف الصادر عن وزير الفالحة واملوارد املائية املؤر القرار -

واملتعلّق بضبط طرق املراقبة الصحية البيطرية ملؤسسات إنتاج وحتويل  2006
  .وتكييف املنتجات احليوانية وإسناد املصادقة إليها
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جانفي  11القرار الصادر عن وزير الفالحة واملوارد املائية املؤرخ يف  -
  .احليوانات املعنية بالترقيم واملتعلّق بضبط الشروط الفنية والصحية لنقل 2007

أوت  9القرار الصادر عن وزير الفالحة واملوارد املائية املؤرخ يف  -
  .واملتعلّق بضبط قائمة احليوانات الصغرى 2007

  : القراراحملتوى املادي ملشروع  .3
متّ  الفص 36 على اهنةموضوع االستشارة الرالقرار حيتوي مشروع 

  : على النحو التايل أبواب ثالثةضمن  اإدراجه
  أحكام عامة: الباب األول
  يف نقل الدواجن واحليوانات الصغرى احلية: الباب الثاين

  نقل منتجات الدواجن واحليوانات الصغرى : الباب الثالث
II. اواجن واحليوانات الصغرى ومنتجاسوق نقل الد:  

مناطق أو وحدات اإلنتاج وبني تعترب عملية النقل احللقة الرابطة بني 
وهي حلقة جوهرية ترتبط ا جودة املنتوج وسالمة  .115مسالك التوزيع

  .املستهلك من األمراض والتعفّنات
وتتعلّق عمليات النقل إما بنقل الدواجن واحليوانات الصغرى احلية أو بنقل 

  .باختالف أنواعها كما م نقل منتجاا) جممدة كانت أو غري جممدة(حلومها 
اليت يتم تربيتها قصد إنتاج حلوم وبيض تعرف الدواجن بأنها كلّ الطّيور و

.ديك الرومي والبطّ والنعام والسمانوال 116على غرار الدجاجلالستهالك 
                                                            

واملتعلّق مبسالك توزيـع   1994جويلية  23املؤرخ يف  1994لسنة  86متّ حتديد مسالك توزيع املنتجات الفالحية  مبقتضى القانون عدد  115
واليت تتمثّل يف أسـواق اإلنتـاج    2000فيفري  7املؤرخ يف  2000لسنة  18منتوجات الفالحة والصيد البحري كما متّ إمتامه بالقانون عدد 

وم هذه املسالك كلّ منتجات الفالحة والصيد البحري على غرار األمثلة اليت . وأسواق اجلملة وأسواق التوزيع بالتفصيل ونقاط البيع غري القارة
والبقول الغذائية واألمساك وغالل البحر وكذلك املاشية ومنتوجاـا والـدواجن    جاء ا القانون وهي اخلضر والغالل وما شاها والغالل اجلافّة

الذي يتم عامة أو حلم البطّ وتكتسي مسالك توزيع بعض احليوانات نوعا من اخلصوصية على غرار مثال تسويق حلم النعام . ومنتوجاا واألرانب
نظرا إىل قلّة اإلنتاج من ناحية وضعف اإلقبال على هذه النوعية من اللّحوم من قبل املستهلك وذلك  عن طريق النزل واملساحات التجارية الكربى

  .من ناحية أخرى
116 Poulet standard, poulet fermier, poules de réformes, volailles traditionnelles  
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كما تعترب حيوانات صغرى على معىن قرار وزير الفالحة واملوارد املائية 
علّق بضبط قائمة احليوانات الصغرى، األرانب واملت 2007أوت  9املؤرخ يف 

  . والنحل واحللزون املربى ودودة احلرير واليت تربى بطرق حديثة وصناعية
وجيدر التأكيد على أنّ عملية النقل اخلاصة بالدواجن واحليوانات الصغرى 

هذه رغم ما تكتسيه  خاص اومنتجاا ليست منظّمة بنص قانوين أو ترتييب 
ومل يتم التنصيص على إمكانية إصدار نص خاص بعملية نقل . العملية من أمهّية

لسنة  95إالّ بصدور القانون عدد  117الدواجن واحليوانات الصغرى ومنتجاا
واملتعلّق بتربية املاشية وباملنتجات احليوانية  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005

ويعترب مشروع القرار موضوع االستشارة الراهنة . منه 32وذلك مبقتضى الفصل 
أول نص عام يتعلّق بتنظيم الشروط الفنية والصحية لنقل الدواجن واحليوانات 

  . الصغرى ومنتجاا
ولئن كانت بعض النصوص القانونية والترتيبية حتتوي على بعض الفصول 

قل يف خصوص صنف الدة النصة لعمليا فإنّاملخصنقل األرانب  واجن ومنتجا
ذلك  قانوين غفرا يشتكي إمجاال منوبقية احليوانات الصغرى والنعام ومنتجاا 

  :النصوص املوجودة تقتصر على ما يليأنّ 
  

واملتعلّق  1996أوت  6الباب السابع من قرار وزير الفالحة املؤرخ يف  -
طري باملنشآت الصناعية لذبح بقواعد حفظ الصحة وبالتفقّد الصحي البي

الدواجن ولتجزئة حلومها الذي تطرق عرضيا إىل مسألة نقل اللّحوم وضبط مجلة 
من الشروط الصحية املستوجبة عند نقل حلوم الدواجن من املذابح املصادق 

                                                            
ارد املائية تتم عملية نقل احليوانات اخلاضعة إىل إجراءات الترقيم وفقا لشروط فنية وصحية خاصة متّ ضبطها مبقتضى قرار وزير الفالحة واملو 117

  .2007جانفي  11املؤرخ يف 
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تتم معاينة مدى احترام هذه الشروط قبل  أن كما نص هذا القرار على. عليها
.الشحن من قبل األطباء البياطرة املتفقّدين

وزير التجارة والصناعات التقليدية الباب األول من العنوان الرابع لقرار  -
واملتعلّق باملصادقة على كراس شروط ممارسة جتارة  2005ديسمرب  9املؤرخ يف 

واجن ومنتجاة  اتوزيع الدض كذلك إىل شروط حفظ الصحوالذي تعر
.والسالمة عند نقل الدواجن ومنتجاا

  الطّلب:  
ينبع الطّلب يف خصوص نقل الدواجن واحليوانات الصغرى ومنتجاا إما 
من قبل املنتجني أو املربين أو من املذابح أو من املوزعني باجلملة أو بالتفصيل، 

.ب من قبل خمازن التربيدكما ميكن أن يصدر الطّل
  : الدواجن واحليوانات الصغرى ومنتجاا وأو مرب ومنتج* 

 أكتوبر 18املؤرخ يف  2005لسنة  95عدد  القانونمن  16اقتضى الفصل 
يتم إحداث منشآت  بتربية املاشية وباملنتجات احليوانية، أن واملتعلّق2005

الدواجن واحليوانات الصغرى طبقا لكراس شروط يبين املعطيات الفنية والبيئية 
، وأن يتم والصحية املستوجبة تتم املصادقة عليه بقرار من الوزير املكلّف بالفالحة

.انتصاب هذه املنشآت وفقا ملخطّط مديري يتم ضبطه مبقتضى أمر
القانون مل تعرف املقصود من مصطلح منشآت  ورغم أنّ مقتضيات هذا

الدواجن واحليوانات الصغرى، إالّ أنه ميكن اإلقرار بأنه يشمل كلّ منشآت 
اإلنتاج من مدجنة أو منشأة تربية أمهات الدواجن أو منشأة تربية األرانب أو 

ملنشآت كما ميكن إقصاء ا. منشأة تفريخ أو منشأة تربية بقية احليوانات الصغرى
.اخلاصة مبنتوجات الدواجن واحليوانات الصغرى
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وتبقى مسألة مدى إمكانية اعتبار مذبح الدواجن واحليوانات الصغرى 
  . سابق الذّكر، مطروحة 16منشأة على معىن الفصل 

وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أنّ األمر الذي يضبط املخطّط املديري 
.مل يصدرا بعدالنتصاب هذه املنشآت وكراس الشروط اخلاص ا 

 خ  2005لسنة  95عدد  القانونمن  22الفصل ويف املقابل فقد نصاملؤر
جيب :" ة، على أنه بتربية املاشية وباملنتجات احليواني واملتعلّق2005 أكتوبر 18يف 

أن تكون حمالّت التربية والتجهيزات مشيدة ومهيئة بشكل يضمن راحة احليوان 
املذكورة  مواصفات حمالّت التربية والتجهيزاتوتضبط . ونظافته وسهولة حركته

تتم املصادقة عليه بقرار من  لكراس شروطبالفقرة األوىل من هذا الفصل وفقا 
".الوزير املكلّف بالفالحة

مبقتضى القرار الصادر عن وزير الفالحة واملوارد املائية بتاريخ  توقد متّ
املصادقة على كراس الشروط املتعلّق بضبط مواصفات حمالّت  2006أكتوبر  21

من بينها تربية الدواجن  التربية وجتهيزاا اليت تتعلّق بتربية جمموعة من احليوانات
.واألرانب والنحل

ويبدو أنّ مقتضيات هذا الكراس ميكن أن حتدث ازدواجية يف املقتضيات  
املستوجب تطبيقها يف خصوص إحداث مثل هذه املنشآت مع كراس الشروط 

 2005لسنة  95من القانون عدد  16الذي سيتم إصداره على أساس الفصل 
.سابق الذّكر 2005بر أكتو 18املؤرخ يف 

بالرجوع إىل اخلدمات اإلدارية املسداة من قبل  من ناحية أخرى تبين
إىل  ةخاضع تأنّ إقامة مدجنة أو مفرخ بقي 118وزارة الفالحة واملوارد املائية

                                                            
ة املسداة من قبل املصاحل التابعة لـوزارة الفالحـة   املتعلّق باخلدمات اإلداري 2005أكتوبر  24قرار وزير الفالحة واملوارد املائية املؤرخ يف  118

  .ليها بالنظر وشروط إسدائها كما متّ تنقيحه وإمتامه بالنصوص الالّحقة لهإواملوارد املائية واملؤسسات واملنشآت العمومية الراجعة 
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رأي املوافقة املبدئية من قبل اإلدارة العامة للمصاحل البيطرية وذلك على أساس 
. 119نتصاب مشاريع الدواجناللّجنة الوطنية ال

 القانون من 31وباإلضافة إىل ما سبق وتطبيقا ملقتضيات الفصل   
سابق الذّكر، ختضع منشآت 2005 أكتوبر 18املؤرخ يف  2005لسنة  95عدد 

الدواجن واحليوانات الصغرى واملنشآت املتعلّقة مبنتوجاا واملذابح اخلاصة ا 
إىل املراقبة  120وحتويل وتكييف املنتجات احليوانيةمؤسسات إنتاج باعتبارها 

الصحية للمصاحل البيطرية التابعة للوزارة املكلّفة بالفالحة باإلضافة إىل ضرورة 
.احلصول على املصادقة الصحية للتمكّن من ترويج منتوجاا

وقد متّ ضبط طرق املراقبة الصحية هلذه املؤسسات مبقتضى قرار وزير   
واملتعلّق بضبط طرق املراقبة  2006ماي  26ة واملوارد املائية املؤرخ يف الفالح

الصحية البيطرية ملؤسسات إنتاج وحتويل وتكييف املنتجات احليوانية وإسناد 
.املصادقة إليها

  :الدواجن ومنتجاا - أ   
القرار الصادر عن وزير التجارة  على معىنيعرف مربي الدواجن 

واملتعلّق باملصادقة على كراس  2005ديسمرب  9التقليدية املؤرخ يف  والصناعات
كلّ شخص طبيعي أو : " شروط ممارسة جتارة توزيع الدواجن ومنتجاا، بأنه 

ويقصد مبدجنة كلّ حملّ مهيء ... معنوي يقوم بتربية الدواجن يكون له مدجنة
واء قطيع من نفس النوع متّت تربيتها بنفس الضيعة لغرض تربية سالالت إلي

."الدواجن املنتجة للبيض أو اللّحم

                                                            
  .داث جلنة وطنية النتصاب مشاريع الدواجنواملتعلّق بإح 1997مارس  16املؤرخ يف  1997لسنة  185مقرر وزير الفالحة عدد  119

واملتعلّق بتربية املاشـية   2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95تتمثّل املنتجات احليوانية  على معىن الفصل الثّاين من القانون عدد  120
ستخرجة منها واملعدة لالستهالك البشري مبـا يف ذلـك   املنتجات املتحصل عليها من احليوانات وكذلك املنتجات امل" وباملنتجات احليوانية، يف 

  . عندما يتم حتضريها هلذا الغرض احليوانات احلية
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وخيتلف مفهوم مربي دواجن على ضوء القرار سابق الذّكر عن مفهوم 
كلّ شخص طبيعي أو معنوي مالك أو " منتج دواجن باعتبار أنّ هذا األخري هو 

واجنمستغلّ ملنشأة تربية أمء ... هات الدويقصد مبنشأة تفريخ كلّ حملّ مهي
حبجرة الترخيم والتفقيص حيث يقع ترخيم البيض قصد إنتاج فراخ اليوم 

  ."الواحد
كما حدد كراس الشروط املتعلّق ملمارسة جتارة توزيع الدواجن ومنتجاا 

ن الكاملة اجلاهزة بصفة دقيقة منتجات الدواجن واملتمثّلة بصفة عامة يف الدواج
.للطّبخ ويف اللّحوم املفصلة ويف البيض ومشتقّاته

توجـات الـدواجن   نبالرجوع إىل موقع امع املهين املشـترك مل يتبين و
، 2004واألرانب، أنه وفقا إلحصائيات اإلدارة العامة للمصاحل البيطريـة لسـنة   

ويبلغ عدد مربـي   امربي 4.060يبلغ عدد مربي سالالت الدواجن املنتجة للّحم 
عددهم بالنسبة إىل  غيف حني يبل امربي 300سالالت الديك الرومي املنتجة للّحم 

يبلغ عدد املربني بالنسـبة إىل النعـام    كما.امربي 320السالالت املنتجة للبيض 
. 12و 8والسمان على التوايل 

من بينـها   36يف خصوص عدد منشآت تربية الدواجن، فيبلغ عددها أما 
 4متخصصة يف الديك الرومـي و  2ختص سالالت الدواجن املنتجة للّحم و 30

.منشآت تفريخ

منتجي الدواجن املنخرطني بامع املهين املشترك ملنتوجات كما يبلغ عدد 
مربيا موزعني حسب  1908 حوايل، 2009الدواجن واألرانب إىل حدود جانفي 
  :واليات اجلمهورية وفقا للجدول التايل
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  عدد منتجي الدواجن  الوالية
  25  أريانة

  20  القصرين
  129  القريوان
  4  الكاف
  123  املنستري
  134  املهدية
  61  باجة

  35  بن عروس
  100  برترت
  9  تطاوين
  3  توزر
  37  تونس
  27  جندوبة
  147  زغوان
  14  سليانة
  139  سوسة

  134  سيدي بوزيد
  339  صفاقس
  14  قابس
  1  قبلي
  15  قفصة
  43  مدنني
  18  منوبة
  337  نابل

  1908  اموع
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  : األرانب -ب
وفقا للمعطيات املستمدة من اإلدارة العامة للمصاحل البيطرية بوزارة 

مربيا  249الفالحة واملوارد املائية يبلغ العدد اجلملي ملربي أو منتجي األرانب 
  : تتوزع على خمتلف مناطق اجلمهورية وفقا ملا يربزه اجلدول التايل

  عدد املربني  الوالية 
  1  القصرين

   6  القريوان

  7  الكاف

  23  املنستري

  17  املهدية

  15  أريانة

  12  باجة

  15  بن عروس

  10  برترت

  4  توزر

  8  تونس

  7  جندوبة 

  8  زغوان

  3  سليانة

  6  سوسة

  5  سيدي بوزيد

  21  صفاقس

  7  قابس

  9  قبلي

  15  قفصة

  2  مدنني

  11  منوبة

  37  نابل

  249  اموع
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وجتدر اإلشارة إىل أنه باإلضافة إىل جمموع املربني العصريني السابق 
مربيا يقومون  2000ذكرهم، تتم تربية األرانب بصفة تقليدية من قبل ما يقارب 

  .بتوفري قرابة ثلث اإلنتاج الوطين
  تربية النحل وإنتاج العسل -ج

للمصاحل البيطرية بوزارة  املعطيات املستمدة من اإلدارة العامةبالرجوع إىل 
 Ruches 155.687يبلغ عدد وحدات تربية النحل ، الفالحة واملوارد املائية

وحدة تتوزع بتفاوت على خمتلف مناطق اجلمهورية بني وحدات عصرية 
  .من الوحدات اجلملية % 89ومتثّل الوحدات العصرية نسبة . ووحدات تقليدية

   .طن من العسل 1359,07اج كمية إنت 2008وقد متّ خالل سنة 
  تربية احللزون - د

، مخسة مربني يتواجدون 2009إىل حدود مارس احللزون  يبلغ عدد مربي
  .بكلّ من واليات أريانة وتونس وبرترت وجندوبة ونابل

إىل أغلبية اإلنتاج موجه إنّ فوباعتبار ضعف االستهالك احمللّي للحلزون 
طن يف   420 عدلمب وذلك) من احللزون املربى من اإلنتاج احمللّي %95( صديرلتا

  .املوسم الواحد
مؤسسة مصادق عليها من قبل اإلدارة العامة  13ويؤمن عملية التصدير 

للمصاحل البيطرية بوزارة الفالحة واملوارد املائية وذلك وفقا ملقتضيات القانون 
واملتعلّق باملراقبة الصحية البيطرية  1999ارس م 9املؤرخ يف  1999لسنة  24عدد 

  .عند التوريد والتصدير
  إنتاج دودة احلرير - ذ

متّ مؤخرا إحداث أول وحدة إنتاج لدودة احلرير مبنطقة طربقة وهو 
  .دينار 1.440.000مشروع بتمويل مشترك تونسي كوري بقيمة 
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  :املذابح* 
يعرف مذبح الدواجن واحليوانات الصغرى وفقا للفصل الثّاين من القانون 

شية واملتعلّق بتربية املا 2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95عدد 
احمللّ املصادق عليه من السلطة املختصة واملستغلّ : " وباملنتجات احليوانية بأنه

   ".لداجنة املعدة لالستهالك البشريلذبح وحتضري حلوم الطّيور واألرنبيات ا
ة ورشات حتويل وورشات قصة باملذابح العصريوتتوفّر عام.  

 2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95عدد وبالرجوع إىل القانون 
سابق الذّكر، يتضح أنه يفتقد إىل أحكام تربز طريقة إحداث هذه املذابح، وذلك 

ة منشأة تندرج ضمن صنف منشآت الدواجن يف حال عدم اعتبار املذحب
من نفس هذا  16واحليوانات الصغرى املنصوص على طريقة إحداثها بالفصل 

  .القانون
وبقيت العملية خاضعة إىل املوافقة املبدئية إلقامة مذبح وذلك بالرجوع 

  .املائيةاخلدمات اإلدارية املسداة من قبل وزارة الفالحة واملوارد قائمة إىل 
ومن ناحية أخرى وباعتبار أنه ميكن اعتبار املذبح مؤسسة إنتاج وحتويل 
وتكييف للمنتجات احليوانية، فإنه خيضع إىل املراقبة واملصادقة الصحية من قبل 

من القانون  31املصاحل البيطرية للوزارة املكلّفة بالفالحة وذلك مبقتضى الفصل 
  . سابق الذّكر

 26وزير الفالحة واملوارد املائية املؤرخ يف  قراروتنطبق بالتايل مقتضيات 
واملتعلّق بضبط طرق املراقبة الصحية البيطرية ملؤسسات إنتاج وحتويل  2006ماي 

  .وتكييف املنتجات احليوانية وإسناد املصادقة إليها، على املذابح
اجن، مل يلغ القرار السابق قرار إالّ أنه يف املقابل، ويف خصوص مذابح الدو

واملتعلّق بقواعد حفظ الصحة وبالتفقّد  1996أوت  6وزير الفالحة املؤرخ يف 
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الصحي البيطري باملنشآت الصناعية لذبح الدواجن ولتجزئة حلومها، الذي يعترب 
  .نصا خاصا ذه املنشآت

  :ويف ظلّ هذه الوضعية، تطرح فرضيتان
تطبيقا  1996أوت  6إلغاء ضمين للقرار املؤرخ يف : وىلالفرضية األ
أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95من القانون عدد  55ملقتضيات الفصل 

يعوض القرار املؤرخ  2006ماي  26املؤرخ يف  وذلك باعتبار أنّ القرار 2005
وستفرز هذه الوضعية فراغا قانونيا خاصة يف خصوص . 1996أوت  6يف 

املواصفات الدنيا للبنية األساسية والتجهيزات الواجب توفّرها باملذابح اخلاصة 
  .بالدواجن

تطرح يف هذه الوضعية إشكالية كيفية تطبيق نصني من : الفرضية الثّانية
  .نفس املرتبة القانونية يتعلّقان بنفس املسألة

تعلّق مبمارسة جتارة متّ مبقتضى كراس الشروط امل وجتدر اإلشارة أنه قد
توزيع الدواجن ومنتجاا املصادق عليها بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية 

، تنظيم قطاع جتارة توزيع الدواجن ومنتجاا 2005ديسمرب  9املؤرخ يف 
ظاهرة بيع الدواجن احلية وذحبها (وبصفة خاصة منع عمليات الذّبح العشوائي 

واحلثّ على أن يتم البيع إىل املذابح العصرية املعتمدة )  باألسواق بصفة مباشرة
. ليتم بعد ذلك تزويد السوق أو املطاعم أو املساحات التجارية الكربى

  
إالّ أنه ورغم صدور هذا الكراس فقد بقيت مسالك الذّبح العشوائي حتتلّ 

يف  % 70( 121% 65متثّل نسبة  مكانة هامة مقارنة باملذابح العصرية واملنظّمة إذ
يف ) ملنتوجات الدواجن واألرانب صورة االستناد إىل موقع امع املهين املشترك

                                                            
  . 2008جويلية  14معطيات حول خمتلف نشاطات جمموعة بولينا القابضة بتاريخ  121
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احلصة من السوق وهي شركات  بقيةحني تتقاسم الشركات املهيكلة غالبية 
وشركة شهية بنسبة ) عالمة مليحة(  % 22بنسبة  SOPATو % 50املزرعة بنسبة 

8 % .
  

تتغير اهليكلة العامة للقطاع بصفة جذرية وحافظت على وضعيتها ومل 
السائدة قبل صدور كراس الشروط املذكور سابقا وذلك حسب ما يربزه الرسم 

: 122التايل
  

  

  

وتتوزع مذابح الدواجن حسب املعطيات الصادرة من امع املهين 
مناطق اجلمهورية حسب املشترك ملنتوجات الدواجن واألرانب على خمتلف 

:اجلدول التايل

                                                            
  .وضعية القطاع قبل صدور كراس الشروطيربز  رسم بياين مستمد من موقع امع املهين املشترك ملنتوجات الدواجن واألرانب 122
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  عدد مذابح الدواجن  الوالية
  2  سيدي بوزيد

  2  املنستري
  1  املهدية

  4  بن عروس
  1  جندوبة
  1  زغوان
  1  سليانة
  1  سوسة
  1  صفاقس
  1  مدنني
  6  نابل

  21  اجلملة

وجتدر اإلشارة إىل أنّ كلّ شركة من الشركات الكربى املنتجة للدواجن 
أو  SOPATعلى غرار شركة  متتلك مذحبا صناعيا خاصا ا وذلك ومنتجاا 
  .جممع بولينا

أما بالنسبة إىل مذابح األرانب فإنه بالرجوع إىل موقع امع املهين املشترك 
) تاكلسة(ملنتوجات الدواجن واألرانب يوجد ثالثة مساخل األول بوالية نابل 

  . والثّالث مبرناق) اجلم(واآلخر بوالية املهدية 
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خلاصة بالدواجن ااملساخل كلّ من  ه بالنظر إىل توزيعأنكما جتدر املالحظة 
جممعة أساسا بالشمال الشرقي والوسط الشرقي يف حني أن  واألرانب، يتبين أنها 

أنّ بعض الواليات ال مراكز اإلنتاج تتوزع بأغلب واليات اجلمهورية، كما 
مما سينجر  على غرار والية برترت يوجد ا مذابح للدواجن رغم توفّر منتجني

هامة من مناطق اإلنتاج إىل املناطق اليت ا املذابح املستجيبة عنه عمليات نقل 
هذه  ومن شأن .لذّبح العشوائيلعمليات  ستتولّد عن ذلك كماللشروط 
   .جودة املنتوجأن تتسبب يف الترفيع يف الكلفة وأن متس من الوضعية 

  : املوزعون باجلملة أو بالتفصيل* 
نقل الدواجن واحليوانات الصغرى ومنتجاا ميكن أن ينبع الطّلب يف جمال 

.بالتفصيلاملوزعني من قبل املوزعني باجلملة أو 
  

وخيضع املوزعون باجلملة واملوزعون بالتفصيل للدواجن ومنتجاا يف 
املصادق عليه مبقتضى قرار وزير  ممارسة نشاطهم إىل نظام كراس الشروط
وهو كراس يتم  2005ديسمرب  9التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف 

. إمضاؤه وإيداعه مرفوقا بتصريح بالنشاط لدى مصاحل اإلدارة اجلهوية للتجارة
ويربز هذا التصريح بالنشاط ما إذا كان املصرح تاجر مجلة أو تاجر تفصيل أو 

  . طبيعيا أو شخصا معنوياشخصا 

حسب املعطيات الواردة على الس من إدارة التجارة الداخلية بوزارة و
 31التجارة والصناعات التقليدية، توزع تصاريح كراسات الشروط إىل حدود 

:حسب اجلدول التايل 2008ديسمرب 
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واليات 
  اجلمهورية

  ) باجلملة وبالتفصيل(الدواجن  وموزع

  103  تونس
  61  أريانة

  161  بن عروس
  34  منوبة
  54  برترت
  84  نابل
  36  باجة

  69  الكاف
  64  سوسة
  25  املنستري
  108  القربوان
  38  القصرين
  304  صفاقس
  180  قفصة
  77  قابس
  14  مدنني
  28  جندوبة

  77  سيدي بوزيد
  37  زغوان
  116  توزر
  15  سليانة
  35  املهدية
  30  قبلي

  29  تطاوين
  1779  اجلملة
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ووفقا للمعطيات املستمدة من وزارة املالية، ميارس جتارة توزيع الدواجن 
ويوزع .  2007ديسمرب  31تاجرا وذلك إىل حدود  8005ومنتجاا ما يقارب 

  .تاجر مجلة 143تاجر تفصيل وإىل  7862هذا العدد إىل 
أما بالنسبة إىل األرانب فإنّ أغلب املربني يقومون بأنفسهم بكلّ العمليات 

  . من اإلنتاج إىل التوزيع
  : خمازن التربيد* 

 جويلية 23املؤرخ يف  1994لسنة  86عدد  القانونمن  14يعرف الفصل 
مبسالك توزيع منتجات الفالحة والصيد البحري كما متّ إمتامه  واملتعلّق1994

    :ه، خمزن التربيد بأن2000فيفري  7املؤرخ يف  2000لسنة  18بالقانون عدد 
مكون من بيوت حمكمة الغلق وجمهزة مبعدات تربيد متكّن من ختفيض كلّ حملّ " 

  ...".بحرية يف حالة جيدةاحلرارة السائدة قصد حفظ املنتوجات الفالحية وال
إما مدجمة باملذابح أو بوحدات اإلنتاج كما ميكن  123وتكون خمازن التربيد

وخيضع يف هذا اإلطار . إحداثها واستغالهلا بصفة مستقلّة من قبل مستثمر خاص
إحداث مثل هذه املخازن إىل ضرورة التصريح لدى وكالة النهوض بالصناعة 

  .متيازات اجلبائية يف االوذلك قصد التمتع باال
 124ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل أنه تطبيقا ملقتضيات الفصل الرابع

واملتعلّق بقواعد حفظ الصحة  1996أوت  6من قرار وزير الفالحة املؤرخ يف 
وبالتفقّد الصحي البيطري باملنشآت الصناعية لذبح الدواجن ولتجزئة حلومها،  

  .ذابح الدواجن جمهزة مبخازن تربيدفإنّ أغلب م

                                                            
الفالحية والغذائية وذلك وفقا مللحق تدرج مستودعات التربيد من بني النشاطات التابعة إىل قطاع الصناعات املعملية وبصفة أدق الصناعات  123

 2و 1داخل القطاعات املنصوص عليها بالفصـول  املتعلّق بضبط قائمات األنشطة  1994فيفري  28املؤرخ يف  1994لسنة  492ألمر عدد ا
  .من جملّة تشجيع االستثمارات 27و 3و

حملّ أو عدة حمالّت للتربيد متسعة مبا فيه الكفايـة إليـداع    -ي:... يتعين أن يتوفّر مبذابح الدواجن على األقلّ:" ينص هذا الفصل على أنه 124
  ..."  اهلياكل واإلقطاع
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وخمازن املواد امدة اليت تعتمد ةكما جيب التفرقة بني خمازن املواد املثلّج
على درجة احلرارة اليت جيب توفريها وهي يف خصوص الصنف األول تساوي أو 

درجة حتت الصفر بالنسبة إىل عمليات  20تفوق درجة الصفر يف حني تبلغ 
  .  التجميد

قامت ا وكالة النهوض بالصناعة وصادرة يف نوفمرب  125ووفقا لدراسة
 19، 2005، يبلغ عدد خمازن التربيد املخصصة للّحوم البيضاء خالل سنة 2006

.  3م 40.140طن توافق مساحة خزن مجلية تبلغ  8.028وحدة بطاقة خزن تبلغ 
من العدد اجلملي ملخازن  % 2.5وميثّل عدد املخازن املخصصة للّحوم البيضاء 

  .التربيد ككلّ
وجتدر اإلشارة أنه على املستوى الفعلي وبالرجوع إىل ما تطلّبه انتشار 

طاقة  فقد تبين أنّمرض أنفلونزا الطّيور من ضرورة ختزين منتجات الدواجن، 
  .طن 6.000 ال تفوق اخلزن

ص لالستهالك فتبلغ عدد الوحدات أما يف خصوص ختزين البيض املخص
وحدة موزعة على واليات أريانة وبن عروس وصفاقس وبطاقة خزن مجلية  12

  .3م 8.549تقدر       بـ 
 العرض:  

  

يتم النقل إما بالوسائل اخلاصة باملنتج أو املربي أو املذبح أو خمزن التربيد أو 
ناقل التاجر املوزع باجلملة أو بالتفصيل، كما ميكن تأمني عملية النقل عن طريق 

يعمل حلساب مجلة األطراف سابقة الذّكر خاص.  

                                                            
125  Cahier du CEPI N°28 : Etude de positionnement de la branche entreposage frigorifique
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 126ى ومنتجااومل تكن ممارسة نشاط نقل الدواجن واحليوانات الصغر
ختضع إىل نظام خاص يتعلّق بالترخيص أو بتطبيق نظام كراس الشروط، إالّ أنّ 

  .على شهادة صالحية وسيلة النقلاإلدارة أوجبت حصول 
لسنة  86ولئن ال يوجد تنصيص واضح ودقيق، سواء ضمن القانون عدد 

واملتعلّق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة  1994جويلية  23املؤرخ يف  1994
 2005لسنة  95والصيد البحري كما متّ إمتامه بالنصوص الالّحقة أو القانون عدد 

واملتعلّق بتربية املاشية وباملنتجات احليوانية،  2005أكتوبر  18املؤرخ يف 
يستوجب إخضاع وسيلة النقل املعدة لنقل منتجات الدواجن إىل شهادة 

اخلدمات املسداة من قبل وزارة الفالحة  قائمةالحية، فإنه يتبين بالرجوع إىل ص
واملوارد املائية، أنه من الضروري أن تتحصل هذه الوسائل على مثل هذه 

  .  الشهادة
وال تتوفّر لدى الس معطيات حول عدد هذه الوسائل أو توزيعها 

أو موزعا باجلملة أو موزعا حسب طبيعة وصنف املالك سواء كان منتجا 
بالتفصيل أو ناقال للحساب اخلاص، وذلك يف ما عدى ما متتلكه مؤسسة إنتاج 
وحتويل وتكييف املنتوجات ذات األصل احليواين وهي املؤسسة الوحيدة املتحصلة 

  .وسيلة نقل متحصلة على شهادة صلوحية 66على املصادقة واليت متتلك 
  

III.  قراراملتعلّقة مبشروع الاملالحظات :  
 ةموضوع االستشارة الراهنة املالحظات العام قراريثري مشروع ال

  : اليةالت ةاخلاصاملالحظات و

                                                            
 40وفقا للفصل وذلك إىل كراس شروط  ذي خيضع عند ممارستهعن نشاط نقل اللّحوم واألحشاء ال جتدر اإلشارة إىل أنّ هذا النشاط خيتلف 126

والداخليـة  الفالحة واملوارد املائيـة   راءوزل املشترك قرارالمبقتضى  تمتّ وقد. 2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95من القانون عدد 
رها يف وسائل الواجب توفّجهيزاتروط اخلاص بضبط التاملصادقة على كراس الش 2008نوفمرب 29املؤرخ يف والتنمية احمللية والصحة العمومية 

  .ة اية اخلاصروط الصححوم واألحشاء والشنقل اللّ
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  :املالحظات العامة -1
بعض النصوص الترتيبية السابقة ملشروع القرار الراهن  وجود نظرا إىل -

واعتبارا إلمكانية وجود تضارب بني  قل الدواجن ومنتجااواليت تنظّم عمليات ن
ضمن مشروع القرار موضوع االستشارة  التنصيص ، يتعينخمتلف األحكام

ويتعلّق . هذا القرار والعمل مبا ينص عليه مشروع األحكامإلغاء تلك  علىالراهنة 
  :الشأن بالنصوص التالية

واملتعلّق  1996 أوت 6الباب السابع من قرار وزير الفالحة املؤرخ يف * 
بقواعد حفظ الصحة وبالتفقّد الصحي البيطري باملنشآت الصناعية لذبح 

  . الدواجن ولتجزئة حلومها

وزير التجارة والصناعات التقليدية الباب األول من العنوان الرابع لقرار * 
رة واملتعلّق باملصادقة على كراس شروط ممارسة جتا 2005ديسمرب  9املؤرخ يف 

  .توزيع الدواجن ومنتجاا
كما جتدر اإلشارة إىل أنّ صدور نص يتعلّق بنقل الدواجن ومنتجاا 
مبقتضى قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية صلب كراس شروط ممارسة 

 95عدد من القانون  32جتارة توزيع الدواجن ومنتجاا خمالف ملقتضيات الفصل 
واملتعلّق بتربية املاشية وباملنتجات  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة 

احليوانية، الذي اقتضى أن يتم تنظيم هذه العملية مبقتضى قرار من وزير الفالحة 
  .واملوارد املائية

يف احليوانات اليت ضبطها قرار وزير  احليوانات املعنية بالترقيمتتمثّل  -
واملتعلّق بضبط قائمة احليوانات  2006ماي  18الفالحة واملوارد املائية املؤرخ يف 

املعنية بالترقيم وهي األبقار واألغنام واملاعز واإلبل واخليول واألرانب املوردة أو 
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فحول للتربية ذات نوعية املرباة مبراكز تربية احليوانات املؤصلة قصد إنتاج إناث و
  .جيدة وإنتاجية عالية أو املرسمة ضمن برنامج مراقبة اإلنتاجية

ويتم نقل هذه احليوانات حسب شروط فنية وصحية متّ ضبطها مبقتضى 
 32تطبيقا للفصل   2007جانفي  11قرار وزير الفالحة واملوارد املائية املؤرخ يف 

ومل ينص الفصل الثّاين من هذا . سابق الذّكر 2005لسنة  95من القانون عدد 
القرار على انطباقه على األرانب املوردة أو املرباة مبراكز تربية احليوانات املؤصلة 
قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية أو املرسمة 

  .ضمن برنامج مراقبة اإلنتاجية
ابق استثىن األرانب من جمال انطباقه وأنّ مشروع وباعتبار أنّ القرار الس

القرار احلايل موضوع االستشارة مل يفرق بني خمتلف أنواع األرانب فإنه يقترح 
توضيح ما إذا كانت عملية نقل األرانب املوردة أو املرباة مبراكز تربية احليوانات 

وإنتاجية عالية أو  املؤصلة قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة
خاضعة  واليت هي معنية بإجراءات الترقيماملرسمة ضمن برنامج مراقبة اإلنتاجية 

  . إىل مقتضيات القرار الراهن
يقترح إدراج التعريف اآليت لعملية النقل صلب مشروع القرار موضوع  -

دواجن واحليوانات النقل هو كلّ العمليات املتعلّقة بشحن ال: " االستشارة الراهنة
  ".  الصغرى ومنتجاا بوسيلة نقل عرب الطّرقات أو حديدي وبسفرها وبإنزاهلا

يقترح قصد مزيد توضيح جمال انطباق مشروع القرار موضوع  -
االستشارة الراهنة، إدراج قائمة ملنتوجات الدواجن واألرانب ومشتقّات البيض 

 1إىل امللحق عدد مشتقّات البيض يف خصوص منتوجات الدواجن وأو اإلحالة 
واملتعلّق  2005ديسمرب  9من قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف 

  .باملصادقة على كراس شروط ممارسة جتارة توزيع الدواجن ومنتجاا
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مل يتضمن مشروع القرار موضوع االستشارة الراهنة أحكام انتقالية  -
احلاليني من مدة لالستجابة إىل املتطلّبات اجلديدة املستوجبة  متكّن الناقلني

  .مبقتضاه، لذا يقترح تاليف هذا النقص
مل يتم التنصيص صلب مشروع القرار موضوع االستشارة الراهنة على  -

عقوبات يتم تطبيقها يف حال عدم احترام خمتلف األحكام املدرجة به، وتبين 
واملتعلّق  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95عدد بالرجوع إىل القانون 

منه حصر إمكانية تسليط  48بتربية املاشية وباملنتجات احليوانية أنّ الفصل 
دون التعرض إىل فقرته  32العقوبات يف خمالفة الفقرتني األوىل والثّانية من الفصل 
شكّل فراغا قانونيا على الثّالثة املتعلّقة بالقرار موضوع االستشارة وهو ما ي

مستوى العقوبات اخلاصة باملخالفات املرفوعة يف شأن عدم احترام الشروط الفنية 
  .والصحية لنقل الدواجن واحليوانات الصغرى

  :املالحظات اخلاصة .2   
   : ولالفصل األ

ودف هذه :" يقترح إعادة صياغة الفقرة الثّانية من هذا الفصل كما يلي
الشروط إىل ضمان رفاهية احليوانات والسالمة الصحية هلا وملنتجاا أثناء 

  ."النقل
   :الفصل الرابع 

اقتضى هذا الفصل أن تتم عمليات املراقبة لنقل الدواجن واحليوانات 
، ويقترح يف هذا اجلانب األعوان املؤهلني للغرضالصغرى ومنتجاا من قبل 

سيقومون بأعمال املراقبة مع حتديد طبيعة هذه العمليات  توضيح األعوان الذين
.ودوريتها
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  :الفصل اخلامس
ختضع وسيلة نقل الدواجن واحليوانات : " اقتضى هذا الفصل ما نصه 

الصغرى ومنتجاا إىل معاينة سنوية من قبل أعوان املصاحل املختصة بوزارة 
  ."تطبيق مقتضيات هذا القرار الفالحة واملوارد املائية ملراقبة احترام

ويقترح يف خصوص هذا اجلانب توضيح كيفية إجناز هذه املراقبة من 
الناحية العملية باعتبار أنه ال يتوفّر لدى وزارة الفالحة واملوارد املائية وسيلة 

وهو ما يفترض معه أن يكون طلب املراقبة تلقائيا . ملتابعة تطور هذا األسطول
قل وهي طريقة ال ميكن أن تثبت جناعتها يف من قبل السائق أو مالك وسيلة الن

   .غياب إجبارية القيام ا ووجود عقوبات منجرة عنها
ادسالفصل الس:  

جيب على كلّ ناقل الدواجن واحليوانات : " نص هذا الفصل على أنه 
الالّزمة  يستظهر جبميع الوثائق واملؤيدات الكتابيةالصغرى ومنتجاا أن 

  .لب من األعوان املكلّفني باملراقبةطعند كلّ  ملمارسة نشاطه
شهادة صالحية وتكون الوثائق املصاحبة مطابقة للحمولة املنقولة وتكون 

  " وسيلة النقل نافذة املفعول
ويتعين يف خصوص هذا الفصل توضيح وضبط مجلة الوثائق واملؤيدات 

جهة وحتديد األعوان املكلّفني بالرقابة من جهة  الالّزمة ملمارسة نشاط النقل من
أخرى مع مراعاة احلالة اخلاصة للمذابح اليت تتوفّر فيها عمليات املراقبة قبل 

  .الشحن من قبل األطباء البياطرة املراقبني
  : العشرون الفصل 

جيب أن تكون الدواجن واحليوانات :" ينص هذا الفصل على أنه 
  "املنقولة مرقّمة حسب التراتيب اجلاري ا العمل الصغرى احلية
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ويقترح حتديد التراتيب املنطبقة يف اال مع حتديد مفهوم عملية الترقيم 
القرار الصادر عن وزير الفالحة واملوارد املائية وأنّ املعنية يف القرار الراهن علما 

تشمل  مل ضبط قائمة احليوانات املعنية بالترقيم واليت 2006ماي  18املؤرخ يف 
احنصرت يف األبقار واألغنام واملاعز واإلبل والدواجن واحليوانات الصغرى 

واخليول واألرانب املوردة أو املرباة مبراكز تربية احليوانات املؤصلة قصد إنتاج 
أو املرسمة ضمن برنامج  إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية

  .مراقبة اإلنتاجية
وجتدر اإلشارة إىل أنه ولئن كانت عملية الترقيم ال تطبق قانونا على 
الدواجن واحليوانات الصغرى إالّ أنه على املستوى الفعلي فإنّ كلّ فوج دواجن 

identificationأو منتجاا خيضع إىل عملية ترقيم إمجالية للفوج ككلّ  par 

lot.  
  : الفصل الثّاين والعشرون

        يتعين على ناقل الدواجن واحليوانات الصغرى مبقتضى هذا الفصل
مبواد تطهري مصادق تنظيف وسيلة النقل واحلاويات وتطهريها قبل النقل وبعده "

من قبل املصاحل املختصة ما عدى حاويات الفراخ املصنعة من الورق  عليها
  ".املتكتل ذات االستعمال الوحيد

ويقترح يف هذا اال توضيح مواد التطهري واملصاحل املختصة للمصادقة 
  .عليها بإدراج النصوص املنطبقة ضمن اطّالعات مشروع القرار

لشهادة الصحية الستعمال وجتـارة  وميكن يف هذا اإلطار التنصيص على ا
ـ  املواد أو  األمر عـدد  األشياء املعدة لالتصال باملواد الغذائية املنصوص عليهـا ب

ـ علّاملتو 2003أوت  11املؤرخ يف  2003لسنة  1718 ة ق بضبط املقاييس العام
ـ الغذائية و صال باملوادة لالتاملعداألشياءلصنع واستعمال وجتارة املواد و ة خاص
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ق املتعلّو 2005جانفي  12العمومية املؤرخ يف ر الصحةيقرار وزومنه 7الفصل 
ة األشـياء املعـد  ية الستعمال املواد والشهادة الصحبضبط اهليكل املعين بتسليم

شروط منحهاالغذائية وصال باملوادلالت.   
أنّ املواد كما يتعين توضيح كيفية متكني الناقل يف حد ذاته من التثبت من 

   .املطهرة املستعملة يف حد ذاا متحصلة على مثل هذه الشهادة الصحية
  : والعشرونالث الفصل الثّ

يتعين أن تكون الدواجن واحليوانات الصغرى :" نص هذا الفصل على أنه
  ".املنقولة مرفوقة بالوثائق الصحية حسب القوانني والتراتيب اجلاري ا العمل

ويقترح ضبط مجلة الوثائق املستوجبة صلب هذا الفصل وحذف عبارة      
  ".القوانني والتراتيب اجلاري ا العمل حسب" 

 والعشرونابع الفصل الر :  
يتعين أن تكون وسائل نقل منتجات :" ينص هذا الفصل على أنه 

ت مصنوعة من مواد مطابقة للمواصفا... الدواجن واحليوانات الصغرى
  ".املستوجبة حسب التشريع والتراتيب اجلاري ا العمل

ويتعين يف هذا اإلطار إما حتديد هذه املواصفات والتراتيب املنطبقة يف 
  .اال أو حذف مثل هذه األحكام

والعشرونادس الفصل الس :  
زج داخل وسيلة النقل يف اينقل البيض الطّ: " اقتضى هذا الفصل أن 

اتيب مرتبة بصفة تضمن سالمة احلمولة طبقا للتشريع والترعبوات نظيفة و
  ".اجلاري ا العمل

تنطبق نفس املالحظة املتعلّقة بالفصل الرابع والعشرين على الفصل 
.الراهن
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العشرونوابع الفصل الس:  

تنقل شرانق دودة احلرير يف حاويات خاصة :"... اقتضى هذا الفصل أن
  ."ا العمل طبقا للتراتيب اجلاري

.نفس املالحظة يف خصوص الفصل الرابع والعشرين
  

  :التاسع والعشرون  الفصل
استوجب هذا الفصل أن يتم تنظيف وسائل نقل منتجات الدواجن 

  .واحليوانات الصغرى مبواد مصادق عليها من قبل املصاحل املختصة
الفصل الثّاين وتنطبق يف هذا اخلصوص نفس املالحظة املقدمة بشأن 

.والعشرين
  

  : اخلامس والثّالثونالفصل 
جيب أن تستجيب منتجات الدواجن :" نص هذا الفصل على أنه 
التراتيب الصحية وشروط حفظ الصحة واحليوانات الصغرى عند نقلها إىل 

املصاحل وتكون مصحوبة بشهادات صحية مسلّمة من قبل  اجلاري ا العمل
."املختصة
  

ويتعين قصد تسهيل تطبيق مقتضيات هذا الفصل، حتديد مجلة التراتيب 
املنطبقة يف اال أو التنصيص عليها ضمن اطّالعات مشروع القرار الراهن 

.وضبط املصاحل املختصة
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وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 
وعضوية السادة برئاسة السيد محمد القـلسي  2009أفريل  23

ولطفي ونور الدين بن عياد رضا الماجري رشدي المحمدي و
بوزيان والبشير علية وعارف بلخيرية والبشير بوجدي وكريم داود 
وعماد الدرويش وماهر الفقيه وأمن كتابة الجلسة السيد نبيل 

  . السماتي
الرئيس                                                 
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .التأمني :القطاع 

82235

142009 
  

  إنّ مجلس المنافسة،
        

13200882235
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142009    

 

 
رأي الجلسة العام ة لمجلس المنافسة على       وبعد المداولة استقر

  :ما يلي
I – موضوع االستشارة :  

إبداء  طلب السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية من جملس املنافسة
حول مدى تالؤم التشريع املنظّم لقطاع التأمني مع مقتضيات املنافسة يف  رأيه

  .التونسية للتأمني السوق
II – اإلطار رتيبيالقانوني والت:  

يعود  قطاع التأمني مينظتعلّق بتامل تاريخ وضع التشريعجتدر اإلشارة إىل أنّ 
مارس  9املؤرخ يف  1992لسنة  24حينما متّ سن القانون عدد  1992إىل سنة 

 بالنصوص ذا القانونه وإمتام تنقيحومتّ . واملتعلّق بإصدار جملّة التأمني 1992
:التالية

  خ يف  1994لسنة  10القانون عددواملتعلّق  1994جانفي  31املؤر
ويتضمن » التأمني يف ميدان البناء« يسمىالتأمني بإدراج عنوان ثالث مبجلّة 

  .100إىل  95الفصول من 
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  خ يف  1997لسنة  24القانون عددواملتعلّق  1997أفريل  28املؤر
ويتضمن الفصول » تأمني الصادرات«يسمى التأمني بإدراج عنوان رابع مبجلّة 

  .109إىل  101من 
  خ يف  2001لسنة  91القانون عدد5 الفصل( 2001أوت  7املؤر 

  ).منه
  ل أفريل  2002لسنة  37القانون عددخ يف أو1 الفصول( 2002املؤر 

  ).منه 6و  5 و 4و  3 و 2 و
  خ يف  2003لسنة  80عدد القانونواملتعلّق  2003ديسمرب  19املؤر

  ).منه 42و  41و  40و  39الفصول ( 2004بقانون املالية لسنة 
 خ يف  2005لسنة  86عدد  القانونواملتعلّق  2005أوت  15املؤر

تأمني املسؤولية املدنية الناجتة عن «يسمى التأمني بإدراج عنوان خامس مبجلّة 
استعمال العربات الربية ذات حمرك ونظام التعويض عن األضرار الالّحقة 

  .176إىل  110ويتضمن الفصول من » باألشخاص يف حوادث املرور
 خ يف  2005لسنة  106عدد  القانونواملتعلّق  2005ديسمرب  19املؤر

  .)منه 21و  20و  19الفصول ( 2006بقانون املالية لسنة 
 خ يف  2008لسنة  8 عدد القانونواملتعلّق  2008فيفري  13املؤر

» اهليئة العامة للتأمني«وبإدراج عنوان سادس يسمى التأمني بتنقيح وإمتام جملّة 
  .200إىل  177ويتضمن الفصول من 

عدة  قطاعالتنظّم  جملّة التأمني كما جتدر املالحظة إىل أنه باإلضافة إىل
  :يف خاصة تتمثّل أخرى نصوص قانونية وترتيبية

 2004لسنة  71عدد  القانون ق واملتعلّ   2004 أوت  2 خ يفاملؤر
أمني على املرضبإحداث نظام للت.  
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  خ يف  1992لسنة  2257األمر عددواملتعلّق  1992ديسمرب  31املؤر
بضبط األحكام النموذجية للنظم األساسية لشركات التأمني ذات الصبغة 

  .التعاونية
  1992لسنة  2258األمر عدد ق واملتعلّ 1992 ديسمرب 31خ يف املؤر

تركيبة وقواعد تسيري الس الوطين للتأمني واللّجنة االستشارية للتأمني  بضبط
  .2002فيفري  27املؤرخ يف  2002لسنة  512 كما متّ تنقيحه باألمر عدد

  خ يف  1992لسنة  2259األمر عددواملتعلّق  1992ديسمرب  31املؤر
  .من جملّة التأمني 71بضبط تركيبة وقواعد تسيري اللّجنة املنصوص عليها بالفصل 

  1995لسنة  415األمر عدد ق بضبطواملتعلّ 1995 مارس 6 خ يفاملؤر 
قائمة املنشآت غري اخلاضعة لوجوب تأمني املسؤولية العشرية للمتدخلني يف 

  .1997جويلية  14املؤرخ يف  1997لسنة  1360إجنازها واملتمم باألمر عدد 
  1998لسنة  1690األمر عدد ق واملتعلّ 1998 أوت 31خ يف املؤر

قّح باألمر عدد تراتيب وشروط تسيري صندوق ضمان خماطر التصدير واملن بضبط
  .2002سبتمرب  10املؤرخ يف  2002لسنة  2074

  خ يف 2002لسنة  543األمر عددواملتعلّق بضبط  2002مارس  5 املؤر
الشروط اليت جيب أن تتوفّر يف اخلرباء اإلكتواريني لإلشهاد بصحة تعريفات 

  .من جملّة التأمني 47التأمني على احلياة املنصوص عليها بالفصل 
  خ يف 2002لسنة  544األمر عددواملتعلّق بضبط  2002مارس  5 املؤر

شروط ترسيم اخلرباء ومعايين األضرار وتشطيب أمسائهم املنصوص عليها بالفصل 
  .من جملّة التأمني 80

  2005لسنة  321األمر عدد واملتعلّق  2005 فيفري 16يف  خاملؤر
  .تسيري الصندوق الوطين للتأمني على املرضوطرق ري اإلدااملايل وبضبط التنظيم 



اآلراء الجزء األول

284

س ــــمجل
المنـــافسة

 2005لسنة  2192عدد  األمر واملتعلّق بضبط  2005أوت  9 يف خاملؤر
  .أمني على املرضالس الوطين للتتنظيم 

 3031 عدد األمر صيغ واملتعلّق بضبط  2005نوفمرب  21يف  خاملؤر
لسنة  71عدد املنصوص عليها مبوجب القانون  بيةإجراءات ممارسة املراقبة الطّو

2004 واملتعلّ   2004 أوت  2 خ يفاملؤرأمني على املرضق بإحداث نظام للت.  
 3154 عدد األمر صيغ  بضبطواملتعلّق  2005ديسمرب  6يف  خاملؤر

أمني على املرض ومسدي  فاقياتوإجراءات إبرام االتندوق الوطين للتبني الص
  .اخلدمات الصحية

  2006لسنة  873األمر عدد ق واملتعلّ 2006 مارس 27خ يف املؤر
شروط تطبيق أحكام الباب األول من العنوان اخلامس من جملّة التأمني على  بضبط

مستعملي العربات الربية ذات حمرك غري املسجلة بإحدى سالسل التسجيل 
املعتمدة بالبالد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق املثبتة لوجود عقد التأمني 

  .وصحتها
  امل 2006لسنة  1224األمر عددق بضبطواملتعلّ 2006 ماي 2خ يف ؤر 

  .البيانات واألمثلة الوجوبية اليت يتضمنها حمضر البحث
  2006لسنة  2069األمر عدد ق واملتعلّ 2006 جويلية 24خ يف املؤر

نسب املسامهات املخصصة لتمويل صندوق ضمان ضحايا حوادث املرور  بضبط
  .وطرق احتساا

  2006لسنة  2336األمر عدد ق واملتعلّ 2006 أوت 28خ يف املؤر
إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث املرور وطرق تسيريه وقاعدة  بضبط

  .ونسب املسامهات املخصصة له
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 1366 عدد األمر بضبط مراحل واملتعلّق  2007جوان  11يف  خاملؤر
ق واملتعلّ   2004 أوت  2 خ يفاملؤر 2004لسنة  71عدد  تطبيق أحكام القانون

أمني على املرض على خمتلف أصناف املضمونني االجتماعيني بإحداث نظام للت
  .يمان االجتماعاألنظمة القانونية للضاملنصوص عليهم مبختلف 

 1367 عدد األمر بضبط صيغ واملتعلّق  2007جوان  11يف  خاملؤر
أمني ظام القاعدي للتية يف إطار النل باخلدمات الصحوإجراءات ونسب التكفّ

   .املرضعلى 
  2007لسنة  1487األمر عدد ق واملتعلّ 2007 جوان 25خ يف املؤر

االتفاقية املتعلّقة بتحديد حقوق وواجبات املؤمنني والصندوق باملصادقة على 
الوطين للتأمني على املرض خبصوص استرجاع املبالغ املسددة أو املستحقّة لفائدة 

  .تكتسي صبغة شغليةاملتضرر نتيجة حوادث املرور اليت 
  2007لسنة  1871األمر عدد ق واملتعلّ 2007 جويلية 17خ يف املؤر

  .جدول معاوضة اجلرايات وبكيفية احتساب رأس املال موضوع املعاوضة بضبط
 قرار وزير املالية املشروط  بضبط قواملتعلّ 1993 جانفي 2خ يف ؤر

  .من جملّة التأمني 6تطبيق الفصل 
 خ يف قرار وزيرواملتعلّق بضبط قائمة  1993جانفي  2 املالية املؤر

واملنقّح بقرار وزير املالية  من جملّة التأمني 49أصناف التأمني الواردة بالفصل 
  .2002أوت  8املؤرخ يف 
  خ يفواملتعلّق بضبط قائمة  2001فيفري  27قرار وزير املالية املؤر

املدخرات الفنية ملؤسسات التأمني وطريقة احتساا وشروط توظيف أموال تلك 
  .املدخرات
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 قرار وزير املالية املبضبط بيان  قواملتعلّ 2001 نوفمرب 22خ يف ؤر
  .منوذجي للشروط العامة لعقود التأمني

 خ يفواملتعلّق باملصادقة على  2002جوان  5 قرار وزير املالية املؤر
كراس الشروط اخلاص بتعاطي مهام االختبار اإلكتواري لإلشهاد بصحة 

  .تعريفات التأمني على احلياة
  خ يفواملتعلّق باملصادقة على  2002جوان  5قرار وزير املالية املؤر

  .اركراس الشروط اخلاص بتعاطي مهام االختبار يف التأمني ومعاينة األضر
 خ يفأمني  2002أوت  8 قرار وزير املالية املؤرواملتعلّق بضبط فروع الت

  .من جملّة التأمني 69الواردة بالفصل 
 خ يفواملتعلّق بضبط حمتوى  2002سبتمرب  2 قرار وزير املالية املؤر

  .من جملّة التأمني 48امللف الوارد بالفصل 
 خ يفواملتعلّق بضبط قائمة  2003رس ما 7 قرار وزير املالية املؤر

وأشكال وثائق وجداول املتابعة الظّرفية لنشاط مؤسسات التأمني وإعادة التأمني 
  .جديد من جملّة التأمني 60املنصوص عليها بالفصل 

 خ يفواملتعلّق بضبط الوثائق  2005أكتوبر  3 قرار وزير املالية املؤر
  .من جملّة التأمني 60عليه بالفصل املكونة للتقرير السنوي املنصوص 

 قرار وزير املالية املبضبط قواعد  قواملتعلّ 2006 جانفي 17خ يف ؤر
  .تسيري املكتب املركزي للتعريفة

 قرار وزير املالية املباملصادقة على  قواملتعلّ 2006 جانفي 17خ يف ؤر
  .أمنوذج املعطيات املطلوبة إلعداد عرض التسوية الصلحية
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 قرار وزير املالية املباملصادقة على  قواملتعلّ 2006 جانفي 17خ يف ؤر
النظام األساسي للجمعية املهنية اليت تتولّى تطبيق املعاهدات املربمة مع الدول 

  .األجنبية املنخرطة يف أنظمة البطاقات الدولية للتأمني
 قرار وزير املالية املبضبط شكل  قواملتعلّ 2006 أفريل 12خ يف ؤر

  .شهادة التأمني وحمتواها
  ؤونحة العمومية ووزير الشقرار من وزير املالية ومن وزير الص

بضبط ق يتعلّ 2006 جوان 8 خ يفمؤراالجتماعية والتضامن والتونسيني باخلارج 
  .التعريفات اإلطارية ملصاريف عالج متضرري حوادث املرور

 قرار وزير املالية املباملصادقة على  قواملتعلّ 2006 ديسمرب 25خ يف ؤر
  .اتفاقية التعويض حلساب الغري

  حة العموميةقرار من وزير املالية ومن وزير الصجوان 11خ يف مؤر 
  .باملصادقة على اجلدول القياسي لتحديد نسب العجز الدائمق يتعلّ 2007

III – وقأمين السونسية للتالت:  
:العام اإلطار- 1

 يقضي بتقدمي ناملؤم على وعد من شركة التأمني أوتستند عمليات التأمني 
عقد تأمني وتسدى هذه اخلدمة يف شكل  ن لهملؤما يدعى خدمات مالية لشخص

ن له عند د للمؤممبلغ حمدبتسديد  مبقتضاه ناملؤم وهو عبارة عن اتفاق يلتزم
هذا األخري  يدفعهالذي  أمنية معينة مقابل قسط التما خالل مد ضرروقوع 

العمليات يف عدة أصناف وتشمل األصناف  وترتب هذه .لفائدة الطّرف األول
  :اإلجبارية
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تأمني السيارات الذي يشمل تأمني املسؤولية املدنية الناجتة عن -
استعمال العربات الربية ذات حمرك مبا يف ذلك مسؤولية الناقل وكذلك تأمني 

.تلحق العربات الربية ذات حمركاألضرار اليت 
.التأمني على حوادث الشغل واألمراض املهنية-
 لفائدة املضمونني االجتماعيني وأويل احلق منهم التأمني على املرض-

.  2004 أوت  2 خ يفاملؤر 2004لسنة  71عدد  القانون احملدث مبقتضى
تلحق املمتلكات التأمني من احلريق الذي يشمل تأمني األضرار اليت -

.الناجتة عن احلريق
تأمني السلع املنقولة عند التوريد الذي يشمل تأمني األضرار اليت -

.تلحق السلع املنقولة أو األمتعة مهما كانت وسيلة النقل
تأمني البناء الذي يشمل تأمني املسؤولية املدنية للمتدخلني يف البناء -

.وتأمني األضرار اليت تلحق املنشآت
.تأمني املسؤولية املهنية-

تأمني املخاطر ات كتأمني الصادرات ولتأمينأخرى ل أصنافكما توجد 
الفالحية الذي يشمل التأمني ضد حجر الربد وتأمني هالك املاشية والتأمني من 
احلريق الزراعي وتأمني البيوت املكيفة وتأمني املسؤولية املدنية للفالّح وتأمني 

  .البحريمراكب الصيد 
 التونسية للتأمني عمليات التأمني املسداة يف إطار السوق وفضال عن تنوع

 أمني ارتفعتضمسات التا من مؤسوق عددا هامإىل يف الوقت احلاضر هذه الس 
يف اآلن  تشكّلكما  .إىل جانب أصناف أخرى من املتدخلني مثانية عشر مؤسسة

جزءا من السوق املالية املوسعة بالنظر لضخامة حجم األموال املتداولة فيها ذاته 



اآلراء الجزء األول

289

س ــــمجل
المنـــافسة

ولتطور رقم املعامالت املتعلّقة بتعبئة االدخار الداخلي وتوظيفه لتمويل االستثمار 
  .الوطين

ومنو العديد  يف قطاع التأمنيوبالرغم من تطور حجم املعامالت املتداولة 
من تعترب  التونسية للتأمني دية هلذا القطاع فإنّ السوقمن املؤشرات االقتصا

قطاعات وذلك خالفا لعده ال ختضع إىل املنافسة  التنافسية اليت غري األسواق
ال  نفس الوقتيف كقطاع البنوك ومؤسسات القروض و أخرى ة وماليةخدماتي

من بغض النظر عن العديد  زال القطاع غري منفتح على املنافسة اخلارجيةي
 إىل النهوض خبدماتاليت دف باخلصوص و اليت متّ إدخاهلا اإلصالحات اهليكلية

ويربز ذلك من خالل  .افسية ومقبولةالتأمني وإسدائها جبودة عالية وأسعار تن
العديد من املؤشرات على غرار الترخيص ملؤسسات التأمني لتعاطي اكتتاب 

نشاطها العادي وكذلك قبول وإسناد املخاطر  تأمني يف نطاقوتنفيذ عقود ال
إعادة التأمني وإخضاع الوسطاء إىل نظام البطاقة املهنية  بالنسبة ملؤسسات

فضال عن املصادقة على النظام » للتأمنياهليئة العامة «وتسجيلهم بسجلّ متسكه 
  .»للجمعية املهنية ملؤسسات التأمني«األساسي 

التونسية للتأمني حباجة إىل مزيد التنظيم  السوق ظلّتء ما تقدم وعلى ضو
كما أنها تتطلّب  والتعديل تفاديا حملاوالت تعطيل املنافسة واإلخالل بنظام السوق

باخلصوص  ذلك يتطلّبو. واعتماد آليات السوق فتح جانب منها على املنافسة
النظر يف مدى مالئمة اإلطار القانوين املنظّم لتلك السوق لواقع النشاط اجلاري 
داخله وإدخال التعديالت الالّزمة عليه حىت يتسنى جلميع املتعاملني فيه احترام 
خمتلف قواعد التعامل واآلليات الكفيلة بضمان شفافية املعامالت واملنافسة النزيهة 

.ية حقوق املؤمن هلم ومصاحلهمإىل جانب محا
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:تركيبة السوق التونسية للتأمني- 2
نتتكو السوق التأمني املتمثّلة يف أمنيونسية للتة بقطاع التمن املهن اخلاص:  

مبا فيها املؤسسات  مؤسسات التأمني ومؤسسات إعادة التأمني  ) أ
واليت أوجبت جملّة التأمني إحداثها يف أحد األشكال  اليت تتعامل مع غري املقيمني

:التالية
.شركة خفية اإلسم-
.شركة ذات صبغة تعاونية-
.صندوق تعاون فالحي-

تنتمي اثنتان منها إىل القطاع تأمني  مؤسسة 18ويوجد حاليا يف السوق 
ت خصخصتها متّاليت » ستار«العام ومها الشركة التونسية للتأمني وإعادة التأمني 

 من رأس ماهلا من طرف امع الفرنسي 35 % جزئيا من خالل عملية اقتناء
Groupama 127 ركةوجارة اخلارجية  الشونسية لتأمني التيف حني » كوتيناس«الت

» االتحاد تعاوينالالتأمني «شركة التعاوين منها  شركات إىل القطاع 4 تنتمي
والبقية إىل   128 )سابقا» االتحاد«وإعادة التأمني  لتأمنيلة عاضديتالشركة ال(

سات غري املقيمة . القطاع اخلاصسات منها بيت إعادة  4ويبلغ عدد املؤسمؤس
  .التأمني التونسي السعودي

  :وهم وسطاء التأمني  ) ب
 :السماسرة ومؤسسات السمسرة يف التأمني-

                                                            
127 Source : Le Temps Economie du 23 juillet 2008  

وإعادة  لتأمنيلة عاضديتالشركة ال حلّ 2003سبتمرب  26مبقتضى قرار وزير املالية املؤرخ يف متّ   128
حتويل مجيع عقود و 2003وسحب الترخيص املمنوح هلا بداية من غرة أكتوبر » االتحاد«التأمني 

بقرار ترخيص املتحصلة على  "AMI" »تعاوين االتحادالالتأمني «التأمني املكونة حملفظتها إىل مؤسسة 
.2003أوت  4وزير املالية املؤرخ يف 
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ومؤسسات التأمني وإعادة  ويعترب مسسارا كلّ شخص يربط بني املؤمن هلم
لغرض تأمني األخطار أو إعادة تأمينها لدى إحدى املؤسسات اليت خيتارها التأمني 

ولذلك فهو يعترب وكيال للمؤمن له وهو مسؤول عن وكالته وللغرض فهو 
مطالب بضمان تأمني مسؤوليته املدنية املهنية وتقدمي ضمانات مالية حلماية أموال 

كلّ من البنوك وكذلك التأمني كن أن يتحصل على صفة مسسار كما مي .احلرفاء
بإبرام عقود  الديوان الوطين للربيد وعلى هذا األساس يكلّفون مبقتضى اتفاقية

.باسم وحلساب مؤسسة تأمني أو عدة مؤسساتالتأمني 
-أمني اب نوالتوشركات نوأمنياب الت:

وهم مكلّفون مبقتضى التأمني  وكالء مؤسساتالتأمني اب نوويعترب 
.باسم وحلساب تلك املؤسساتالتأمني توكيل بإبرام عقود 

:ةياعلى احلالتأمني  منتجو-
وهم األشخاص الطّبيعيون املؤجرون أو غري املؤجرين املوكّلون من 

ويقتصر نشاطهم على تقدمي عقود . على احلياةالتأمني مؤسسة متارس عمليات 
  .واستخالص األقساط عند االقتضاءالتأمني 

:رومعاينو األضراالتأمني خرباء   ) ت
مؤهلون للبحث عن أسباب األضرار هم أشخاص ماديون التأمني خرباء 

أما معاينو األضرار فهم أشخاص  .وطبيعتها ومدى تلك األضرار وتقييمها
املؤمن عليها لع مؤهلون ملعاينة األضرار واخلسائر والتلف احلاصل للسماديون 

الرجوع على الغري املسؤول عن تلك األضرار واتخاذ اإلجراءات  ىوالقيام بدعاو
مع اإلشارة إىل أنه ال ميكن اجلمع  .التحفّظية والوقائية لوضع حد لتفاقم األضرار

.بني تعاطي مهام االختبار ومعاينة األضرار
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:ناخلرباء اإلكتواريو  ) ث
كلّفون باإلشهاد بصحة تعريفات التأمني على وهم األشخاص املاديون امل

  .احلياة
  تركيبة السوق التونسية للتأمني

هياكل ومتدخلون
  22  مؤسسات التأمني وإعادة التأمني

  18  مؤسسات التأمني املقيمة

سات املنتمية إىل القطاع العام2  املؤس  

    حصة السوق  املؤسسة

26.13%»ستار«وإعادة التأمني  الشركة التونسية للتأمني

  0,69%  »كوتيناس«الشركة التونسية لتأمني التجارة اخلارجية 

سات املنتمية إىل القطاع اخلاص12املؤس  

  8شركات خفية االسم متعددة الفروع

    حصة السوق  املؤسسة

  12 %  »كومار«شركة البحر املتوسط للتأمني وإعادة التأمني 

  8,95 %  »مغربية«شركة التأمني وإعادة التأمني 

  8,3 %  »استري«شركة التأمني وإعادة التأمني 

  7,57%»قات«امع التونسي للتأمني  

  7,35%»كارت«الشركة التونسية األوروبية للتأمني وإعادة التأمني 

  3,63%»بيات« شركة تأمينات

  3,2%»اللويد التونسي« الشركة التونسية للتأمني

  3,13%»سليم«تأمينات 

  4    شركات خفية االسم خمتصة يف فرع واحد    

    حصة السوق  املؤسسة

  «Tunis Re» الشركة التونسية إلعادة التأمني

  1,47%»حياة« شركة التأمني على احلياة والتثمري
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  0,52%»أمينة«شركة التأمني على احلياة والتثمري 

    0,14%شركة تأمينات القروض التجارية

  4    املؤسسات املنتمية إىل القطاع التعاوين  

    حصة السوق  املؤسسة

  AMI»%7,61» تعاوين االتحادالالتأمني مؤسسة 

  MAE»%6,29»تعاونية التأمني للتعليم

  2,14%»كتاما«الصندوق التونسي للتأمني التعاوين الفالحي 

  0,88%التعاونية العامة للتأمني

  4مؤسسات إعادة التأمني غري املقيمة

بيت إعادة التأمني التونسي السعودي
نيابة اموعة العربية للتأمني

«Med Re»املكتب التمثيلي التابع ملؤسسة ماد ري

»مافري أسيستانسيا« نيابة إعادة التّأمني
  731  التأمنيوسطاء 

31منتجو التّأمني على احلياة57مساسرة التّأمني643نواب التّأمني

886خرباء التّأمني ومعاينو األضرار

8اخلرباء اإلكتواريون

41اجلمعيات التعاونية

2007 للتأمني حول قطاع التأمني يف تونس خالل سنة جامعة التونسيةلسنوي للاقرير الت: ملصدرا                                             

:سلطة اإلشراف- 3
 2008لسنة  8 احملدثة مبقتضى القانون عدد »اهليئة العامة للتأمني«تتولّى 

 واملتعلّق بتنقيح وإمتام جملّة التأمني سلطة اإلشراف 2008فيفري  13املؤرخ يف 
مكلّفة بالقيام بعدة مهام من أمهّها وهلذا الغرض فهي . على تسيري قطاع التأمني

مني التأسات إعادة مني ومؤسعلى مؤسسات التأ املهمة الرقابية اليت متارسها
أصلة بقطاع واملهن املتة  وتشمل. مني ومتابعة نشاطهاالتأعمال املراقبة خاص

مال األموال استعبوتطبيق التراتيب املتعلّقة بالتأمني وبتسيري املؤسسات املذكورة 
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أااليت هلا ارتباط بعمليأمني ت التات إعادة التكما ترمي إىل محاية مني وعملي
وكلّ األطراف األخرى املعنية حبسن مني املؤمن هلم واملستفيدين من عقود التأ

.تنفيذ هذه العقود
  
بغة بدراسة املسائل ذات الصإىل جانب مهمتها الرقابية تقوم اهليئة و

التشريعية والتات نظيمية ارتيبية والتأملتعلّقة بعمليأوإعادة مني التمني التسات ومبؤس
واالقتصادية قنيةفضال عن دراسة املسائل الت منيالتأسات إعادة ومؤسمني التأ

موضوع  يف أيةبصفة عام الرأي وإبداء منيالتأقة بتطوير وتنظيم قطاع املتعلّ
  .اإطار مشموال يطرح عليها ويدخل يف

بصالحيات  »اهليئة العامة للتأمني«للقيام باملهام املوكولة إليها تتمتع و
  :واسعة يف ااالت التالية 

مؤسسات الصادرة عن لتعاطي النشاط  دراسة مطالب الترخيص-
خبصوص  وزير املالية وإبداء مقترحاا على منيالتأسات إعادة مني ومؤسالتأ

.جزئيا أو كليا سحبهااملوافقة عليها أو رفضها أو 
حصص من رأس مال  اقتناءإعداد تقارير يف شأن العمليات املتعلّقة ب-

من قبل شخص أو جمموعة حمددة من مني التأأو إعادة مني التأمؤسسات 
اليت األشخاص بصفة مباشرة أو غري مباشرة واليت تؤدي إىل التحكّم فيها أو تلك 

تفضي إىل امتالك العشر أو اخلمس أو الثّلث أو النصف أو الثّلثني من حقوق 
أو  إدماج أو استيعاب مؤسسات التأمنيالعمليات املتعلّقة باالقتراع وكذلك 

سة تأمني واحدة أو إىل إىل مؤس احمفظة عقود إحداهكامل أو جزئي من تحويل ب
عدعليها من واجبات واليت على أساسها مع ما هلا من حقوق وما  ساتة مؤس

.يعطي وزير املالية موافقته عليها أو رفضها
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ومؤسسات إعادة  أمنيسات التمؤساالتفاقات اليت تتولّى  املوافقة على-
مجعيتها املهنية واليت يتعلّق موضوعها إبرامها فيما بينها أو يف إطار أمنيالت 

.أو باملنافسة أو بالتصرف أمنيالتبالتعريفة أو بالشروط العامة لعقود 
 أمنيالتمؤسسات اليت تقوم ا  أمينيةالت العمليات مراجعة مجيع-

املطالبة  وكذلك والوسطاء واخلرباء ومعاينو األضرار أمنيالتومؤسسات إعادة 
 تقارير السنويةوال كجداول املتابعة الظّرفية جبميع الوثائق واملعلومات الضرورية

 السنوية املراقبة تقارير واجلداول اإلحصائية والبيانات امللحقة ا باإلضافة إىل
لدى مؤسسات  اليت يتولّى إعدادها مراقبو احلسابات وتقارير اجللسة العامة

سات إعادة  أمنيالتومؤسسات اخلاضعة ملراقبتها أمنيالتوهليئات املؤس.
بااللتزامات احملمولة  املخلّة أمنيسات التمؤسعلى  تسليط العقوبات-

ركة حتت املتابعة لتنفيذ برنامج وبيخ أو وضع الشاإلنذار أو التيف  واملتمثّلةعليها 
لية اتخاذ إجراءات أخرى كما ميكنها أن تقترح على وزير املا. تصحيحي

لتعاطي نشاطها العادي أو إقرار  املسند إىل مؤسسات التأمني رخيصسحب التك
سة حويل الوجويب التجلزء من حمفظة عقودها أو لكامل تلك احملفظة إىل مؤس

وذلك يف حالة ما إذا تعذّر عليها مواصلة أنشطتها أو  تأمينية أخرى مرخص هلا
وميكنها أيضا . إذا مل تعد حالتها املالية توفّر هلا الضمانات الكافية للوفاء بتعهداا

طالب القاضي االستعجايل بتعويض هيكل تسيري بأن يلية أن تقترح على وزير املا
املؤسسة مبتصرف وقيت تكون له كامل الصالحيات ملسك أمالكها وحفظها 

  .وإدارا والتصرف فيها إىل غاية تنفيذ عملية التصحيح اخلاضعة إليها
» اهليئة العامة للتأمني«ع اا تتمتصالحيوحىت يتسنى هلا االضطالع جبميع 

وتربز هذه االستقاللية خاصة على مستوى اتخاذ ستقاللية اإلدارية واملالية االب
القرار الذي يتم بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين يف اجتماع جملس اهليئة 
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وكذلك الطّعن باالستئناف يف قرارات جلنة التأديب املنبثقة عنه لدى احملكمة 
 ا تربز تلك االستقاللية على مستوىكم .129 اإلدارية وإخضاعها للرقابة القضائية

شتمل على أعضاء ينتمون إىل القضاء الذي ي» منياهليئة العامة للتأ«تركيبة جملس 
 ويف مقابل ذلك .اخلربة واالختصاص من ذوي وأعضاءلون اإلدارةوآخرين ميثّ

اهليئة العامة «تركيبة جملس  نال تتضم منيوباعتبارها هيئة رقابية على قطاع التأ
عن أديب املنبثقةمستوى جلنة الت على املهنة اليت متثّل فقطال عنممثّ» للتأمني
  .الس

:أهم مؤشرات قطاع التأمني- 4
اع قط   ستطاعا 2000بفضل اخلطّة اإلصالحية اليت متّ إقرارها منذ سنة 

مكانته مسجال يف األثناء ز ن يعزاملاضية أالثّالث  امتداد السنواتمني على التأ
و 2006سنة خالل قحقّإذ را ملحوظا تطوية انينة الثّللسوايل نتائج فنة على الت

سنة خالل ليون دينار م 11,7 لابمليون دينار مق 29يف حدود جيابيةصافية إ
 عة مناخنفضت نسبة تعويض الكوارث مقارنة باألقساط اميف حني  2005

  .2007سنةخالل  70,9%إىل  2006خالل سنة  %78,1
  مؤشرات قطاع التأمني

رمليون دينا: الوحدة                                                                          

  2005  2006  
 نسبة التطور

2006/2005  
2007  

 نسبة التطور
2006/2007  

9,5%  877.114  12,5%  801.139  712.019  رقم املعامالت
11,9%  1677.690  12,9%  1499.486  1328.374  املدخرات الفنية
التعويضات 

  0,9%  462.204  9,4%  466.380  426.480  املدفوعة

  18.1%  1645.093  21,2%  1393.240  1149.151  األموال املوظّفة
  171,4%  79.266  149,2%  29.209  11.722  النتائج الفنية

                                                            
 فيفري 13 املؤرخ يف 2008 لسنة 7 أضيف مبقتضى التنقيح ارى مبوجب القانون األساسي عدد 129

  .واملتعلّق باحملكمة اإلدارية 1972 جوان 1 املؤرخ يف 1972 لسنة 40 بتنقيح القانون عددواملتعلّق  2008
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  2007 جامعة التونسية للتأمني حول قطاع التأمني يف تونس خالل سنةلسنوي للاقرير الت: ملصدرا                                

 أهم» ستار«أمني أمني وإعادة التونسية للتركة التالش تعدومن جهتها 
خالل نفس ال ن يف البالدمؤم209رقم معامالت يف حدود قتحقّة بعد أن نس 

هو ما مكّنها من و 2005بسنة قارنةم 3,5% مليون دينار أي بارتفاع بنسبة
.أمنيونسية للتوق التالسمن  26,13%امتالك حصة سوق تساوي 

  

املنتمية » كومار«كما تعد شركة البحر املتوسط للتأمني وإعادة التأمني 
 إىل القطاع اخلاصأمني بامتالكها انية سة الثّاملؤسعيد الوطين يف قطاع التعلى الص

 لشركة 8,3%و » املغربية«لشركة  8,95%مقابل  12%حصة سوق تساوي 
.130»استري«

  
IV – تحليل القانونيال:

  
تطرح االستشارة الراهنة إشكالية هامة تتعلّق مبدى تالؤم التشريع املنظّم 

.لقطاع التأمني مع مقتضيات املنافسة
  
تربز من خالل  تنافسية قطاع التأمنيإىل أنّ  يف هذا الصدد در اإلشارةجتو

من شركات  اختالف األشكال القانونية اليت ميكن فيها إحداث مؤسسات التأمني
وكذلك عرب تعدد  ق تعاون فالحياديصنخفية اإلسم أو ذات صبغة تعاونية أو 

طرق التوزيع سواء باالعتماد على املسالك والشبكات العادية للتوزيع أو البيع 

                                                            
130 نوي للقرير االتجامعة لسالتونسية للت2007 أمني يف تونس خالل سنةأمني حول قطاع الت
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عن طريق البنوك أو الربيد أو البيع املباشر فضال عن بروز سوق عاملية لتأمني 
.املخاطر الكربى على غرار النقل اجلوي

تظلّ خاضعة إىل تأطري  غري أنه يف مقابل ذلك فإنّ السوق التونسية للتأمني
قانوين دقيق من حيث حتديد تعريفات التأمينات اإلجبارية أو إعالم سلطة تسيري 

قبل إدخاهلا حيز التنفيذ من طرف مؤسسات  مبختلف تعريفات التأميناتالسوق 
التعريفة أو ب املتعلّقة تفاقاتاال السلطة املذكورة على التأمني وكذلك طلب موافقة

أمنيالشة لعقود التسات املذكورة فيما بينها أو  روط العاماليت تتولّى إبرامها املؤس
االتفاقيات من تضييق يف تلك فضال عما يتولّد عن  يف إطار مجعيتها املهنية

  .مستوى املنافسة وإخالل بقواعد السوق
العامة اهليئة «إىل وزير املالية وإىل جملّة التأمني  أوكلت على هذا األساسو
هما بعدة مهام لغرض تنظيم سوق التأمني تعدة صالحيات وكلّف» للتأمني

  :ومن بني هذه الصالحيات ما يلي .التونسية واإلشراف على تسيريها
أمينات لتل بالنسبةنيا عريفة الدعريفة القصوى والتالتإمكانية حتديد - 1

نقيحات املدخلة التعلى أمني والت ة لعقودروط العامالش اإلجبارية واملوافقة على
 47و  46و   45ل والفص(أمني خمتلف أصناف الت وكذلك على تعريفات عليها
  ).جملّة التأمنيمن 

الفصل (أو استيعاب مؤسسات التأمني املوافقة على عمليات إدماج - 2
  ).من جملّة التأمني 62

ومؤسسات  أمنيسات التمؤس اليت تتولّى االتفاقاتاملوافقة على - 3
 وأالتعريفة  فيما بينها أو يف إطار مجعيتها املهنية خبصوص إبرامها أمنيالت إعادة

من جملّة  92الفصل (املايل  التصرف وأاملنافسة  وأالشروط العامة لعقود التأمني 
).التأمني
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مرت عليها إذ حديثة العهد  غريالصالحيات هذه  يستنتج مما سبق أنّو
تقييم تدخل السلطة املنوط هو ما يسمح يف هذه احلالة بفترة طويلة من الزمن و

انعكاس القرارات املخول هلا  ا ممارسة تلك الصالحيات والنظر يف مدىبعهد
يف السوق اتخاذها يف اال على قطاع التأمني بصفة عامة وعلى وضع املنافسة 

  .بصفة خاصةاملرجعية 
:التأمنية لعقود روط العامالشوأمني الت عمليات تعريفاتحول   ) أ

 إىل وزير املالية إمكانية حتديد 131من جملّة التأمني  45لقد خول الفصل 
التعريفة القصوى والتيارات  نياعريفة الدأمينات اإلجبارية مثل تأمني السسبة للتبالن
مبقتضى  وغريها من عمليات التأمني اليت تصري إجبارية التأمني على املرضو

.النصوص اجلاري ا العمل
مثلما متّ تنقيحهما  132من جملّة التأمني  47و  46كما أوجب الفصالن  
واملتعلّق  2001أوت  7املؤرخ يف  2001لسنة  91القانون عدد  من 5بالفصل 

                                                            
تصري  أمينات اليتأن يصدر فيما خيص الت" لوزير املالية باقتراح من اهليئة"ميكن «: 45الفصل  131

إجبارية مبقتضى النا العمل، بنودا منوذجية لعقود الت صوص اجلاريد التعريفة القصوى أمني وأن حيد
  ».أمنينيا وكذلك احلدود القصوى لنسب عمولة وسطاء التعريفة الدتوال

عقود ة لروط العامالش" للهيئة العامة للتأمني"جيب على مؤسسات التأمني أن توجه «: 46الفصل  132
التنقيحات املدخلة عليها شهرا قبل نشرها لدى العموم حسب بيان منوذجي يضبط بقرار من أمني والت
   »."وزير املالية باقتراح من اهليئة"

تعريفاا ملختلف أصناف " أمنية للتللهيئة العام"ه أمني أن توجسات التجيب على مؤس«: 47الفصل 
التطبيقأمني قبل إدخاهلا حيز الت.
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املسلّمة من قبل مصاحل وزارة  بتبسيط اإلجراءات اخلاصة بالتراخيص اإلدارية
توجه  ، على مؤسسات التأمني أناملالية يف خمتلف النشاطات الراجعة هلا بالنظر

 نقيحات املدخلة عليهاأمني والتة لعقود التروط العامالش» أمنية للتهليئة العاما« إىل
  .أمنيتعريفاا ملختلف أصناف التوكذلك 

األحكام القانونية املنصوص عليها بالفصول سالفة ويستشف من قراءة 
  :اإلشارة االستنتاجات التالية

من خالل  مبدأ تأطري أسعار التأمينات اإلجباريةد كرس املشرع لق -أوال
عريفة تعريفة القصوى والالتالوزير املكلّف باملالية لتحديد إىل  اإلمكانية املمنوحة

أمني يف سنة نذ م وذلكهلذه العمليات  نياالدلّة الت ل صدور1992تاريخ أو 
إىل اآلن دون أن تقع مراجعته مسايرة لواقع  وظلّ هذا اإلجراء ساري املفعول

السوق املرجعية والتغيريات اليت طرأت عليها ودون مراعاة حد أدىن من احلرية يف 
  .ضبط األسعار على النحو اليت تقتضيه قواعد املنافسة

التأمينات  وبالرجوع إىل املعطيات اليت أفرزا دراسة السوق يالحظ أنّ
اإلجبارية تستأثر حبصة مرتفعة مقارنة بالتأمينات االختيارية خاصة بالنسبة 

مليون  392,169ما قدره  2007لعمليات تأمني السيارات اليت بلغت خالل سنة 
أي بزيادة  2006صها خالل سنة مليون دينار متّ استخال 363,370دينار مقابل 
خالل سنة  االستخالصات املنجزة يف هذا الباب ومتثّل. 7,93%تقدر بنحو 

                                                                                                                                                                             

جيب أن تكون تعريفات التر فيه تها من طرف خبري اكتواري تتوفّأمني على احلياة مشهودا بصح
أمني على ة تعريفات التوال ميكن للخرباء االكتواريني أن يشهدوا بصح. شروط يقع حتديدها بأمر

قتراح من اهليئةوزير املالية با"اس شروط يصادق عليه بقرار من احلياة إال بعد إمضائهم على كر "
وترسيمهم بسجل متسكه اجلمعية املهنية ملؤسأمنيسات الت.«  
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%حوايل  2007 %أقساط التأمني املستخلصة مقابل  جمموعمن  44,71 42,93 

 »االتحاد«و  »ستار«مؤسسات ومن جانبها استأثرت  .2006خالل سنة 
%حبوايل مبفردها  »كومار«و من جمموع االستخالصات املنجزة من  53.56

  .2007مؤسسة تأمني على عمليات تأمني السيارات خالل سنة  13طرف 
ويستخلص من النتائج املسجلة أنّ صنف التأمينات اإلجبارية يستحوذ 
على النصيب األوفر من جمموع العمليات التأمينية اليت يتم تداوهلا يف السوق 

مؤسسات فقط  3مركّزة لدى  التأمني اخلاصة بالسيارات املرجعية وأنّ عمليات
%بينما ظلّت حصص كلّ واحدة من املؤسسات املتبقية مثبتة يف حدود  يف  6

جانب هام وال مفر من التأكيد على أنّ هذه النتائج تعزى يف . أقصى احلاالت
ينعكس على واقع املنافسة إىل نظام تأطري التعريفات املنتهج إىل اآلن وهو ما منها 

بني خمتلف املتدخلني يف السوق املرجعية ويعرقل السري العادي لتكوين األسعار 
  .مما ينعكس بالسلب على جودة اخلدمات املقدمة لفائدة املستهلك

نقيحات أمني والتة لعقود التروط العامالش لقد أخضع املشرع - ثانيا
 المعإىل إ املؤمن هلممؤسسات التأمني يف تعاملها مع اليت تعتمدها  املدخلة عليها

  .شهرا قبل نشرها لدى العموموذلك ا  »اهليئة العامة للتأمني«
تأشرية «جاء ليعوض إجراء والذي املذكور  »اإلعالم«إجراء  ويالحظ أنّ

تبسيط  يف إطار 2001طالقا من سنة ولئن متّ اعتماده ان 133 »الوزير املكلّف باملالية

                                                            
جيب «: على ما يلي 1992من جملّة التأمني يف نسختها األوىل الصادرة يف سنة  46ينص الفصل  133

باملالية أن تعرض الشروط العامة لعقود التأمني  والتنقيحات املدخلة عليها على تأشرية الوزير املكلّف 
  .قبل نشرها لدى العموم

أشرية إال عدم املعارضة وميكن التأشرية كلّوال يفيد منح التما طرأ تغيري جوهري على راجع يف الت
  ».املعطيات اليت اعتمدت زمن منحها
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املسلّمة من قبل مصاحل وزارة املالية  اإلجراءات اخلاصة بالتراخيص اإلدارية
من قبيل  فإنه يظلّ بالرغم من ذلك يف خمتلف النشاطات الراجعة هلا بالنظر

شروط السلطة املكلّفة بتسيري سوق التأمني لفرض اإلجراءات اليت تكرس تدخل 
لعقود ن مجيع املتعاملني يف هذه السوق بالنسبة يتم اعتمادها مدنيا مرجعية 

وهو ما من شأنه أن يقلّص من هامش املبادرة لدى إبرامها اليت تتولّى  أمنيالت
املتعاملني املذكورين وحيد من مستوى التنافس فيما بينهم فضال عما ميكن أن 

  .خيلّفه ذلك من تدني قدرم على الصمود أمام املزامحة األجنبية
تعريفات التأمينات اإلجبارية منها أو خمتلف  لقد أخضع املشرع -ثالثا
 »اهليئة العامة للتأمني« المعواليت تتولّى تطبيقها مؤسسات التأمني إىل إ االختيارية
  .قبل إدخاهلا حيز التنفيذ ا وذلك

السلطة  تتولّىالذي  رخيص اإلداريالت ويعترب مثل هذا الشرط مبثابة
وهو ما من املكلّفة بتسيري السوق التونسية للتأمني إسناده إىل املؤسسات املعنية 

شأنه أن يضخم من نفوذ السلطة املذكورة لإلشراف على تلك السوق 
كما يتعارض  .واملسامهة يف تكوين األسعار بعيدا عن قاعدة العرض والطّلب

املهام املوكولة هلا وهي يف جمملها أعمال  تدخل اهليئة يف هذا املستوى مع طبيعة
ت ااستعمال األموال اليت هلا ارتباط بعمليحسن  رقابية دف إىل التثبت من

وكلّ األطراف مني محاية املؤمن هلم واملستفيدين من عقود التأ جانب إىلمني التأ
  .األخرى املعنية حبسن تنفيذ هذه العقود

:التأمنيحول اندماج مؤسسات   ) ب
 الوسائل املعتمدة لتحقيق التركيز االقتصادي يعد اندماج الشركات إحدى

القدرات الفردية ورؤوس األموال املبعثرة ذلك أنّ  مزايا عدة ايترتب عليه واليت
ليست قادرة على حتقيق أهداف التنمية فضال عن أنّ التركيز يؤدي إىل توحيد 
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اهج العمل وبالتايل يوفّر اجلهود ويوحدها وينتج اإلدارات ووسائل التصرف ومن
يهيئ للدولة فرصة لتقوية اقتصادها كما عنه جودة اإلنتاج وخفض النفقات 

اليت متكّنها من الصمود واحملافظة على أسواقها وزيادة رؤوس األموال القوية
  .ةوفتح أسواق جديدالداخلية واخلارجية

 ثّحت عدة أحكام لقطاع التأمني القانويناإلطار  تضمنوعلى هذا املنوال 
خاصة على إثر  مؤسسات التأمني التونسية على التكتل واالندماج فيما بينها

 2002ل أفريل خ يف أواملؤر 2002لسنة  37ادر مبوجب القانون عدد نقيح الصلتا
خفية  ركاتيف رأس املال االجتماعي األدىن للشع يرفالت والذي أقر باخلصوص

  .ويف صندوق املال املشترك لشركات التأمني ذات الصبغة التعاونية االسم
لدى هذا الصنف من  تركيز األموال سياسةويكرس مثل هذا التوجه 

وجتاريا على حتقيق وحدات ضخمة قادرة ماليا والسعي إىل إنشاء املؤسسات
عن  فضالاخلارجية  املنافسةجماة و ومشاريعها اليت أنشئت من أجلها أغراضها

ااحملافظة على توازنا وليكون القطاع بكلّ ليمةاملالية الس ناته قادرا على مكو
ه مل  منذ فترة طويلةيعاين منه  امتصاص العجز الذي ما انفكوجولو أنّ هذا الت

  .يالق إىل اآلن إقباال من طرف هذه املؤسسات
املؤرخ  1992لسنة  24عدد انون من الق 62أحكام الفصل ولقد جاء يف 

من  4بالفصل كما متّ إمتامه  جملّة التأمني واملتعلّق بإصدار 1992مارس  9يف 
  :أنه 2008فيفري  13املؤرخ يف  2008لسنة  8 القانون عدد

ميكن ملؤسسات التأمني أن تقوم بعد موافقة وزير املالية بتحويل كامل  «
ما هلا من حقوق وما عليها من واجبات إىل حمفظة عقودها أو جزء منها مع 

  .مؤسسة تأمني واحدة أو إىل عدة مؤسسات مرخص هلا
  .وختضع عملية إدماج أو استيعاب مؤسسات التأمني لنفس اإلجراء
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ويعطي وزير املالية موافقته على أساس تقرير من اهليئة اليت تتولّى إعالم من 
  .»يهمه األمر

تعتزم القيام  مؤسسات التأمني اليت اإلشارة علىتوجب األحكام سالفة و
على أساس تقرير من  بعمليات اندماج فيما بينها احلصول على موافقة وزير املالية

  .وذلك قبل الشروع يف تنفيذها» اهليئة العامة للتأمني«
ولئن ال تثري هذه األحكام أي إشكال خبصوص اشتراط الترخيص املسبق 

الصنف من العمليات وال أيضا حتديد اجلهة املخول هلا إسناد الترخيص للقيام ذا 
إالّ أنها تستدعي  يف » اهليئة العامة للتأمني«املذكور واملتمثّلة يف وزير املالية و

مقتضيات املنافسة يف اخلوض يف ما إذا تثري إشكاال خبصوص تالؤمها مع  املقابل 
من جملّة التأمني  62كان هناك تباين بني الفصل  والبت فيما إذا السوق املرجعية

  .من قانون املنافسة واألسعار يف خصوص التركيز االقتصادي) جديد( 7والفصل 
  :وبالرجوع إىل مقتضيات الفصلني سالفي اإلشارة يستخلص ما يلي

أي تعريف من جملّة التأمني  62الفصل مل يرد ضمن أحكام - 1
من ) جديد( 7الفصل  وذلك على خالفلعمليات اندماج مؤسسات التأمني 

  :ما يليجاء فيه  قانون املنافسة واألسعار الذي وضع تعريفا للتركيز االقتصادي
ينجر  مهما كان شكلهيعد تركيزا اقتصاديا حبكم هذا القانون كلّ عمل «

فاع من ممتلكات أو حقوق أو عنه نقل كلّ أو جزء من ملكية أو حق االنت
سندات مؤسسة من شأنه متكني مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة 
حامسة على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى وذلك بصفة مباشرة أو غري 

  .»باشرةم
ومها يف هذا التعريف على معيارين أساسيني عتمد يالحظ أنّ املشرع او

يف الشكل الذي ميكن أن  »الوسيلة« وتتمثّل. »احلامسةالسيطرة «و  »الوسيلة«
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والذي يؤدي إىل اندماجها وفق إحدى التركيز االقتصادي تتم فيه عمليات 
 شيوعا وهو األكثر كاالندماج عن طريق الضم الصور املمكنة اليت ضبطها الفقه

 االندماج عن طريق االنقسام ويف بعض احلاالت أو االندماج عن طريق املزج
من خالل التغيري اجلذري على مستوى تركيبة  »السيطرة احلامسة«بينما تتجسد 

املسامهني وما يترتب عن هذه العملية من تأثري يف السلوك التنافسي للمؤسسات 
  .املعنية بعملية التركيز

 من كما يتجلّى من خالل ذلك التعريف أن عمليات االندماج تعترب
 إخضاعها إىل الترخيص فيها قبلاألعمال املؤثّرة على واقع السوق واليت تتطلّب 

اقتصرت  سالف اإلشارة واليت 62وهو ما مل تتناوله أحكام الفصل  فحص معمق
  .فقط على اإلجراء األول املتعلّق بالترخيص

لقد أقرت جملّة التأمني بصفة صرحية مبدأ إخضاع عمليات اندماج - 2
مؤسسات التأمني إىل موافقة وزير املالية وذلك قبل الشروع يف تنفيذها من طرف 

األهداف املرجوة من  غري أنه يالحظ أنها مل حتدد بالتوازي مع ذلك. أصحاا
من جملّة التأمني اقتصرت على أن يتم  62ذلك أنّ أحكام الفصل  هذا اإلجراء

وكأنّ األمر يتعلّق » اهليئة العامة للتأمني«رير من اتخاذ قرار املوافقة على أساس تق
بالترخيص يف إحداث مؤسسة جديدة ستنطلق يف ممارسة نشاطها ألول مرة 

التثبت يف وضعها املايل وقدرا على الوفاء بالتزاماا ويتعين على هذا األساس 
وليس بعملية تكتل  واملنضوين فيها التعاقدية املستقبلية إزاء املؤمن هلم

مؤسستني أو أكثر وما ميكن أن يتولّد عنها من انعكاسات على وضع السوق 
.وبالتايل على املنافسة وعلى املستهلك

بني األحكام املذكورة وتلك يف الغرض  وتفرز هذه الوضعية اختالفا
ذلك أن الترخيص يف  من قانون املنافسة واألسعار 7 بالفصل املنصوص عليها
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شاريع التركيز االقتصادي من طرف الوزير املكلّف بالتجارة تقتضيه وضعية م
اهليمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها واليت سيدعمها أو يفرزها 

  .مشروع التركيز االقتصادي املزمع القيام به
الواردة بالفقرة الثالثة من » على أساس تقرير«يستشف من عبارة - 3
من جملّة التأمني أنّ دور اهليئة خبصوص عمليات اندماج مؤسسات  62الفصل 

التأمني فيما بينها رقايب باألساس ويندرج يف صلب مشموالا الرقابية العادية 
نظام حبيث تتولّى التثبت يف اجلوانب املالية املتعلّقة ا طبقا للمعايري اليت يعتمدها 

التأكّد من سالمة املراكز املالية  الرامي باخلصوص إىلة املراقبة الوقائية واالحتياطي
وهي يف هذه احلالة غري معنية . وقدرا على الوفاء بالتزامااالتأمني ملؤسسات 

تقييم مدى تأثري تلك العمليات على وضعية املنافسة يف سوق التأمني أو ب
وحىت يف  .ابالتدخل من أجل تعديل هذه السوق وضمان منافسة كافية فيه

صورة سعيها إىل حتقيق هذه الغاية فإنه يتعذّر عليها ذلك لعدم تأهلها للقيام ذه 
املهمة نظرا لتخصصها كجهاز رقايب مكلّف مبراقبة مؤسسات التأمني ومؤسسات 

اخلاضعة إىل مقتضيات جملّة التأمني على غرار اهلياكل اليت أحدثتها  إعادة التأمني
  .134قارنةالقوانني امل

                                                            
اليت أحدثها قانون السالمة » سلطة مراقبة مؤسسات التأمني واجلمعيات التعاونية«مثال ذلك  134
  .2003املؤرخ يف أول أوت  2003لسنة  706عدد  الفرنسي ةاملالي

L'ACAM (Autorité de contrôle des Assurances et des Mutuelles) est une autorité 
publique indépendante, dotée de la personnalité morale, chargée notamment de veiller 
au respect, par les sociétés d'assurance et de réassurance de droit français régies par le 
code des assurances, les sociétés d'assurance étrangères opérant en France, les 
mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par 
le code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le 
même code, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, 
ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou aux adhérents.
L'ACAM est également chargée, en application de la directive 2002/87/CE, et de la 
directive 98/78/CE, de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance 
appartenant à un conglomérat financier ou à un groupe d'assurance. 
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اهليئة «يتبين أنّ الرقابة املالية املسلّطة من طرف انطالقا من هذا االستنتاج و

على عمليات اندماج مؤسسات التأمني ختتلف من حيث احملتوى  »العامة للتأمني
من طرف املصاحل  عمليات التركيز االقتصادي واألهداف عن الرقابة املسلّطة على

   .والصناعات التقليدية املختصة بوزارة التجارة
ورغم املزايا اليت يتوفّر عليها يظلّ مؤثّرا على  االندماج أنّفال جدال من 

السوق وتوازناته وكثريا ما تتسبب عمليات اندماج الشركات يف خسارة وضع 
تفرضها املؤسسات املندجمة على ة لالقتصاد نتيجة السيطرة اليت فادحة بالنسب

السوق وخاصة مىت آلت تلك السيطرة إىل تطور األسعار والتقليص يف تنوع 
التأثري  هذه العمليات وكيفما كان حجمها املايل من شأا لذا فإنّ .العرض

السليب على اهلياكل املتنافسة وتستوجب على هذا األساس اخلضوع إىل فحص 
إىل  والصناعات التقليدية بوزارة التجارةطرف املصاحل املختصة معمق وفوري من 
جملس املنافسة الذي يتولّى تقدير  استشارة علىوجوبا جانب عرضها 

االنعكاسات احملتملة من قيام عمليات تتعلّق بتكتل مؤسسات التأمني على وضع 
يف التقدم التقين مثّ تقييم مدى مسامهتها  املنافسة يف سوق التأمني التونسية

واالقتصادي قصد ضمان التعويض الكايف عن اإلخالل باملنافسة آخذا بعني 
االعتبار ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية إزاء املنافسة الدولية 

  .أو احلفاظ عليها
املصاحل املختصة أنّ  من جملّة التأمني 62الفصل  يستنتج من قراءة- 4
للقيام بفحص غري مؤهلة بصفة صرحية » اهليئة العامة للتأمني«املالية وبوزارة 

تقييم مدى  معمق لعمليات اندماج مؤسسات التأمني يتسنى هلا من خالله
اقتراح التدابري  وعند االقتضاء التوازن العام لسوق التأمني انعكاسها على
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وهو ما يترتب  .كلّيا بسببهاالضرورية للتعويض عن غياب املنافسة جزئيا أو 
ركيز االقتصادي وزير املالية ال خيتص بتسليط رقابته يف مادة الت عليه القول أنّ

التأمني  ملؤسسات الترخيص الذي يتولّى إسنادهنّ وتبعا لذلك فإوالترخيص فيها 
ال يغين عن ضرورة احلصول على ترخيص الوزير املكلّف بالتجارة بعد 

ؤسسات اليت قامت بعمليات تركيز امل كما تعترب .جملس املنافسةاستشارة 
ر من قانون املنافسة واألسعا) جديد( 7 الفصل اقتصادي دون أن تتقيد مبقتضيات

قد جانبت الصواب ووضعت نفسها حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها 
.رمن قانون املنافسة واألسعا) جديد(مكرر  42بالفصل 
قات خبصوص التعريفة أو الشروط العامة لعقود حول االتفا  ) ت

: التأمني أو املنافسة أو التصرف املايل
من جملّة التأمني مثلما متّ تنقيحه مبوجب  135) جديد( 92الفصل  لقد خول

2002لسنة  37ل من القانون عدد الفصل األو لخ يف املؤر2002أفريل  أو 
إىل  2008 فيفري 13 املؤرخ يف 2008 لسنة 8 من القانون عدد 2 والفصل

مؤسأمني إبرام أمنيسات التسات إعادة التفاقات ومؤسفيما بينها أو يف إطار ات 
خبصوص التعريفة أو الشروط العامة لعقود التأمني أو املنافسة أو  مجعيتها املهنية

خول  كما. »اهليئة العامة للتأمني« موافقةإىل  وأخضع تلك االتفاقات التصرف
                                                            

إعادة التأمني اخلاضعة ألحكام هذه الّة أن على مؤسسات التأمني ومؤسسات «:  92 الفصل 135
كلّ اتفاق تربمه فيما بينها أو يف إطار مجعيتها املهنية خبصوص التعريفة " اهليئة العامة للتأمني"توجه إىل 

أو الشروط العامة لعقود التأمني أو املنافسة أو التصرف املايل وينفّذ االتفاق إذا مل تقع معارضته من 
" للهيئة املذكورة"يف أجل شهرين ابتداء من تاريخ اإلعالم به على أنه ميكن " اهليئة العامة للتأمني"بل ق

  .أن توقف تنفيذ االتفاق بعد مضي هذا األجل

».معية املهنية ملزمة ملنخرطيهاوتكون االتفاقيات املربمة يف إطار اجل
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نفس الفصل إىل اهليئة املذكورة معارضة االتفاقات اليت مل تبد موافقتها عليها يف 
أجل شهرين ابتداء من تاريخ اإلعالم ا أو توقيف تنفيذها بعد مضي هذا 

  .األجل
ا وجدير بالتذكري يف هذا اال أنّ االتفاقات واألعمال املتفق عليه

القانونية تعترب من منظور  تنوعت أو تعددت صيغها أو أشكاهلا مهما والتحالفات
أو  هاإذا كان اهلدف مناحملجرة  يةاألفقضمن عمليات التفاهم قانون املنافسة من

سبة  اإلخالل باملنافسةيف حال تطبيقها ب عليها األثر املترتكأن تفضي مثال بالن
قيامها باملمارسات املخلّة  تتولّى إبرامها مؤسسات التأمني إىلإىل االتفاقات اليت 

  :التالية
عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب -

وميكن أن يتجلّى ذلك من خالل االتفاق املباشر بني عدد من مؤسسات التأمني 
اكتتاب وتنفيذ  خلدمات أو مؤسسات إعادة التأمني لتطبيق سعر أعلى بالنسبة

.مقارنة باألسعار التنافسية املعمول ا عقود التأمني
سوق التقليص يف حجم العروض املوضوعة على ذمة العموم يف -

.التأمني
إفراد بعض املوزعني دون غريهم بامتيازات أو حبقوق حصرية على -

.مستوى مسالك وشبكات توزيع العمليات التأمينية
  

كما ميكن أن تفضي هذه االتفاقات إىل تقاسم السوق ويتمثّل ذلك يف 
تعمد املؤسسات املعنية التقليص من املنافسة من خالل االتفاق حول تقاسم اال 

  .بينهااجلغرايف للسوق أو توزيع احلرفاء فيما 
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اليت تعتمدها املؤسسات  الوقائية واالحتياطية القواعدوال جدال يف أنّ 
التأمينية يف جمال التصرف تفضي إىل توازي السلوك لديها يف جمال ضبط تعريفة 

من شأنه أن يفرض على هذه املؤسسات  قبول املخاطر وهو ما أو التأمينات
اقتسام املخاطر كما يفترض عليها التشاور فيما بينها خبصوص سياسة الضمان 

  .والسعر اليت تنتهجها
من قانون املنافسة واألسعار يتبن ) جديد(اخلامس وباالطّالع على الفصل 

يف حال  انتهاك مبادئ املنافسة درجاتس لقيا ايريعدة مع اعتمد املشرع أنّ
) جديد( 92الفصل وهو ما مل تتناوله أحكام . هذا الصنف من االتفاقات تطبيق
خاليا من أي إشارة خبصوص اآلثار اليت ميكن أن  ورد الذي جملّة التأمنيمن 

تترتب عن االتفاقات املربمة من طرف مؤسسات التأمني ومؤسسات إعادة 
من شأا أن متس من وضع املنافسة يف السوق املرجعية وجتعلها  التأمني واليت

  .سالف اإلشارة) جديد(قتضيات الفصل اخلامس خمالفة مل
فراغا قانونيا وفتح باب التأويل واستنتاج عدة حاالت  وتفرز هذه الوضعية

  :من ذلك
أنّ مجيع االتفاقات اليت تتولّى مؤسسات التأمني ومؤسسات إعادة -

التأمني إبرامها يف ااالت اليت حتددها تلك األحكام ال يطاهلا املنع املنصوص عليه 
.من قانون املنافسة واألسعار) جديد(بالفصل اخلامس 

 حبصانة قانونية مطلقةكما أنّ املؤسسات املذكورة أضحت تتمتع -
 مشروعة طاملا وأنها حضيت مبوافقة باعتبار وأنّ االتفاقات املربمة من طرفها تظلّ

بغض النظر عن موضوعها أو انعكاساا على وضع » اهليئة العامة للتأمني«
  .املنافسة يف السوق املرجعية
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هامش التشاور بني خمتلف املؤسسات التأمينية ولئن وبصفة عامة فإن -
يبدو مفيدا بالنسبة للمؤسسات املنتمية حديثا إىل القطاع الكتساب اخلربة 
الضرورية خاصة يف جمال توقّع املخاطر بالنسبة لبعض أصناف التأمينات مثل 

جبودة خدما ا التنافسية ويضرمن قدر ه حيداتأمني السيارات، فإن.
من جملّة ) جديد( 92الفصل ومن خالل ما سبق ذكره يستنتج أنّ أحكام 

من قانون املنافسة ) جديد( 5تبدو غري منسجمة مع مقتضيات الفصل  التأمني
واألسعار اليت تدرج مجيع االتفاقات حتت طائلة التحجري املطلق مبجرد إخالهلا 

  .باملنافسة
 6 ة التأمني مل تراع أحكام الفصلكما يتبين من ناحية أخرى أنّ جملّ

من قانون املنافسة واألسعار اليت تقضي بقبول تلك االتفاقات حىت وإن ) جديد(
على  درا وأن تيداقتصاتقنيا أو ماتقد ضمنن تأشريطة مست بقواعد املنافسة

  .افوائدهمنعادالقسطااملستعملني
مستويات دأب على ضبط عدةوجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنّ الفقه 

التشريع املقارن يف هذا اال أمثلة  ة ويتضمنملنافسباملس من االقبول فيهاميكن
 2003لسنة  358عديدة على غرار اإلعفاءات اليت تنص عليها الالّئحة عدد 

والصادرة عن اللّجنة األوروبية يف أربعة جماالت  2003136فيفري  27املؤرخة يف 
                                                            
136 Règlement (CE) n° 358/2003 de la Commission, du 27 février 2003

Le règlement n° 358/2003 s'applique, sous certaines conditions, aux catégories 
d'accords qui concernent: 
 l'échange d'information aux fins du calcul des risques. Étant donné que les 
informations dont les assureurs disposent en interne ne sont pas toujours suffisantes, 
l'échange de certaines informations statistiques et la réalisation commune d'études pour 
calculer les risques actuels et futurs sont autorisés.
 l'établissement en commun des conditions-types. Les conditions-type, élaborées 
par les fédérations nationales d'assurances peuvent effectivement produire des gains 
d'efficacité pour les assureurs et être en même temps source d'avantages pour les 
consommateurs et les courtiers, pourvu qu'elles aient une valeur purement indicative.
 la constitution de groupements (pools) d'assurances pour la couverture des grands 
risques ou des risques exceptionnels. Le regroupement de plusieurs assureurs dans des
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بتبادل املعلومات اإلحصائية وإجناز الدراسات املشتركة لغرض احتساب  تتعلّق
وكذلك اخلصوصيات الفنية  بإعداد الشروط النموذجية لعقود التأمنياملخاطر و

وترى اللّجنة . بالتغطية املشتركة للمخاطر االستثنائيةو السالمة املتعلّقة مبعدات
 الفاعلني يف قطاع التأمني لوضع قاعدة األوروبية أنّ التعاون بني املتعاملني

معطيات إحصائية مشتركة من شأنه أن حيثّ على املنافسة ويوفّر لفائدة املتعاملني 
ويف اآلن نفسه تدعو اللّجنة األوروبية كافّة . اجلدد عوامل التصرف السليم

إبرامها  املتعاملني يف سوق التأمني للحرص على أن تكون االتفاقات اليت يتولّون
فيما بينهم ضرورية حلسن سري السوق وخالية من أي صبغة وجوبيه إزاء 

  .املتعاملني الذين يرفضون املشاركة فيها
IIV – مجلسال:  

  :بناء على كلّ ما تقدم يرى الس
من  غري التنافسيةقطاع التأمني ال يزال إىل اآلن من القطاعات  أنّ –أوال 

التعريفات الذي يتم اعتماده يف األصناف اإلجبارية لعمليات نظام تأطري ذلك أنّ 
يؤثّر سلبا على مستوى األسعار وعلى جودة اخلدمات املقدمة لفائدة  التأمني

املستهلك وأنّ مثل هذا التوجه ال يعكس واقع السوق املرجعية اليت شهدت 

                                                                                                                                                                             
pools d'assurances s'est avéré être la meilleure solution pour la couverture des grands 
risques ou des risques exceptionnels que les entreprises hésitent à couvrir seules en 
intégralité.
 l'établissement des spécifications techniques pour l'installation et l'entretien des 
équipements de sécurité. Cette exemption concerne les spécifications techniques, les règles 
ou les codes de pratique destinés à donner des systèmes de classification, de règles, de 
procédures ou de codes de pratique à ces secteurs qui n'ont pas encore bénéficié d'une 
législation communautaire. 
Ces accords sont exemptés de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, 
et ne doivent cependant pas faire l'objet d'une notification à la Commission avant leur 
rentrée en vigueur
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ناخ تنافسي بني خالل السنوات األخرية العديد من التغريات باتجاه تكريس م
  .مجيع املتدخلني والرفع من قدرام التنافسية اة املزامحة األجنبية

ة لعقود روط العاملشل املعمول به بالنسبة »اإلعالم« أنّ إجراء –ثانيا 
التأمني يف تعاملها مع  نقيحات املدخلة عليهاأمني والتسات التاليت تعتمدها مؤس

اليت تتولّى  لتعريفات التأمينات اإلجبارية واالختيارية وكذلك بالنسبة  املؤمن هلم
السلطة املكلّفة اإلجراءات اليت تكرس تدخل  تطبيقها تلك املؤسسات يظلّ من

بتسيري سوق التأمني سواء من خالل الترخيص هلذه املؤسسات يف تطبيق تلك 
ما من شأنه أن يقلّص من هامش وهو التعريفات أو فرض شروط مرجعية عليها 

  .املبادرة لدى املتعاملني املذكورين وحيد من مستوى التنافس فيما بينهم
 للقيام بعملياتص املسند من قبل وزير املالية نّ وجود الترخيإ  -ثالثا 

 مبقتضيات تلك املؤسسات تقيدال يغين عن ضرورة اندماج مؤسسات التأمني 
حبيث تظلّ هذه املؤسسات مطالبة  رقانون املنافسة واألسعامن ) جديد( 7 الفصل

بعرض مشاريع العمليات اليت تروم القيام ا على الوزير املكلّف بالتجارة 
للترخيص فيها وعلى استشارة جملس املنافسة إلبداء رأيه خبصوصها واقتراح 

  .التدابري الضرورية والكفيلة بالتعويض عن اإلخالل باملنافسة
تتعارض بعض أحكام جملّة التأمني مع أحكام قانون املنافسة  -بعا را

واألسعار وتتجلّى نقاط التعارض باخلصوص على مستوى ما ختوله هذه األحكام 
مجعيتها  فيما بينها أو يف إطار ملؤسسات التأمني من إمكانية التشاور واالتفاق

ومن شأن هذه  لعامة لعقود التأمنيالتعريفة أو الشروط اك يف عدة جماالت املهنية
األعمال أن تفضي ذه املؤسسات إىل توازي السلوك وهو من املؤشرات اجلادة 

  .للحكم على أصحابه باإلخالل بقواعد املنافسة
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التشريع  وعلى ضوء ما ورد من مالحظات واستنتاجات وسعيا إىل مالئمة
يقترح الس إعادة النظر يف بعض  ةمقتضيات املنافسمع  قطاع التأمنيل املنظّم

 »اهليئة العامة للتأمني«وزير املالية وإىل إىل  جملّة التأمني الصالحيات اليت متنحها
نقيحات املدخلة عليها أمني والتة لعقود التروط العامالشاملوافقة على خبصوص 
  .التأمنيتعريفات خمتلف التأمينات احملددة من طرف مؤسسات وكذلك 

ومن املتجه أيضا العمل على فتح جانب من قطاع التأمني على املنافسة 
خاصة بالنسبة لعمليات التأمني االختيارية مقابل اإلبقاء يف مرحلة انتقالية على 

نظرا للرهانات املطروحة من الناحية  تأطري تعريفات التأمينات اإلجبارية نظام
  .االجتماعية

بالنسبة لعمليات  توحيد أعمال املراقبةس إىل ضرورة كما يشري ال
تأهيل سلطة وحيدة خمول هلا تسليط رقابتها على مع  يف قطاع التأمني االندماج

األحكام  أنّخصوصا ووهي مصاحل وزارة التجارة وجملس املنافسة عمليات تلك ال
من قانون املنافسة واألسعار قد وردت ) جديد(املنصوص عليها بالفصل السابع 

بعد أخذ  مطلقة حبيث أنّ املشرع مل يستثن من موافقة الوزير املكلّف بالتجارة
صنفا معينا من عمليات التركيز االقتصادي أو أنه فسح اال  رأي جملس املنافسة

مما جيعل من هذه األحكام مبثابة القانون طر خاصة ا إلدراج البعض منها ضمن أ
عمليات اندماج مؤسسات التأمني من  العام ملراقبة تلك العمليات وتكون بذلك

مع استشارة  بني هذه العمليات ومنضوية ضمن إشراف الوزير املكلّف بالتجارة
  .جملس املنافسة وجوبا بشأا

فإنّ  فيما بينهاالقيام ا مؤسسات التأمني  رومات اليت تاالتفاقب وفيما يتعلّق
لتقيد باملقتضيات القانونية املنصوص عليها بقانون ا إىل هلا األمر يظلّ موكوال

يف احلالة تلك مطالبة باألخذ بعني املؤسسات املذكورة املنافسة واألسعار وتصبح 
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 املنافسةواقعى لعن اتفاقها ع بةاملترتلبيةالس ثاراآلبنياملوازنةاالعتبار لضرورة 
 يتسنى جنيها لفائدة القطاع بصفة عامة اليتاألكيدةملنفعةيف سوق التأمني وا
ويف مجيع احلاالت  .أفضلخدماتل ما ستحقّقه منبفضوكذلك املؤمن هلم 

تبادل  فإنّ هامش االتفاق بالنسبة هلذه املؤسسات يبقى منحصرا يف حدود
 وأائية وإجناز الدراسات املشتركة لغرض احتساب املخاطر املعلومات اإلحص

  .إعداد الشروط النموذجية لعقود التأمني
 بتاريخوصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة 

برئاسة السيد محمد القلسي وعضوية السيدة والسادة  2009 ماي 14
عياد و كريم رشدي المحمدي و رضا الماجري و نورالدين بن 

وأمن . داود و سميرة القابسي و عماد الدرويش و ماهر الفقيه
  .كتابتها السيد نبيل السماتي

الرئيــس
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .املترولوجيا :القطاع 

92243 

142009  
  

  إن مجلس المنافسة
 

92243122009



 

641991291991



602005182005 

370200632006
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4772006152006

 

 

 

142009

   
على لمجلس المنافسة وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة 

:ما يلي

I-اإلطار العام لإلستشارة:  
اس الشلس و املتعلّق مبمارسة يندرج كرروط املعروض على أنظار ا

قابة أصناف معينة من أدوات القيس اخلاضعة للرنشاط تصليح أو تركيب 
املترولوجية القانونية ضمن اإلجراءات اليت أذن ا سيادة رئيس اجلمهورية بتاريخ 

نوي احلادي عشر لس املنافسة، مبناسبة تلقيه للتقرير الس 2008ديسمرب  30
املنافسة و نشر واليت دف إىل التأكيد على أمهية مزيد دعم و تفعيل دور جملس 

مات ذات العالقة و خاصة ثقافة املنافسة بالتعاون مع خمتلف اهلياكل و املنظّ
ترسيخ مبدإ اإلستشارة الوجوبية لس املنافسة بشأن النصوص ذات األثر على 

  .املنافسة
اسات الشروط اليت متّ إصدارها و تنفيذا هلذا التمشي متّ اإلذن بعرض كر

املتعلق و 1991جويلية  29ؤرخ يف امل 1991لسنة  64عدد  قبل تنقيح القانون
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 2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60بالقانون عدد  باملنافسة واألسعار
على أنظار الس مبا يضمن وحدة املبادئ التي يقوم عليها هذا الصنف من 

.األعمال الترتيبية
  

فإنّ كراس الشروط املعروض هو من فئة الكراسات  ذلكو ترتيبا على 
خ يف املؤر 2005لسنة  60اليت صدرت قبل التنقيح الصادر مبقتضى القانون عدد 

و التي الزالت سارية املفعول إىل اليوم، األمر الذي جيعل  2005جويلية  18
خصوص منهجية إبداء الرأي بشأا مغايرة بعض الشيء للمنهجية املعتمدة يف 
  .مشاريع كراسات الشروط اجلديدة أو مشاريع تنقيح الكراسات املوجودة

و تكمن أمهية هذه التفرقة يف طبيعة مالحظات الس و األثار املترتبة عن 
فبغض النظر عن مدى . الرقابة اليت جيريها على كلّ نوع من كراسات الشروط

ت من عدمه، فإنّ التعامل مع مشروع أخذ السلطة الترتيبية املعنية ذه املالحظا
كراس شروط جديد أو مشروع تنقيح لكراس شروط موجود ليس كالتعامل مع 

دخل بعد حيز التنفيذ، ضرورة أنّ مشروع كراس شروط قد كراس شروط 
جديد أو مشروع تنقيح لكراس موجود يبقى دائما قابال لإلصالح و التطوير 

مبالحظات الس قبل إصداره، يف حني أن إبداء  وبإمكان السلط املعنية األخذ
الرأي حول كراس شروط ساري املفعول يقتضي أن يتم النظر فيه من خالل 

  :تالزم البعدين التاليني
بعد نقدي يتمثّل يف تقييم كراس الشروط املطبق حاليا من حيث -

.الواقع ومن حيث القانون
بعد استشرايف يتجسد يف صياغة يتم فيها تفادي النقائص املسجلة -

واقعا وقانونا  و اقتراح بديل جزئي أو كلّي يتضمن مجلة ما متخضت عنه جتربة 
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جملس املنافسة يف املادة اإلستشارية عامة و فيما يتعلّق بكراسات الشروط بصفة 
  . خاصة

روط املعروض تفصيل بعض الش و ينبغي قبل اخلوض يف مقتضيات كراس
املسائل ذات العالقة مبوضوعه و بإطاره القانوين و مبدى تالؤمه مع واقع احلال 

  .من الناحيتني العملية و القانونية
II -اس الشروطموضوع كر:  

نص الفصل األول من كراس الشروط املعروض و الصادر مبقتضى قرار 
روط يضبط الش:" أنّ هذا الكراس  2001 جويلية 26وزير التجارة املؤرخ يف 

العامة التي يتعين احترامها ملمارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من 
  ".أدوات القيس اخلاضعة للرقابة املترولوجية القانونية

:تعريف املترولوجيا  ) أ
 2008لسنة  12من القانون عدد ) جديد( 2عرفت الفقرة أ من الفصل 

حقل  "و بأنها  " علم القيس"بأنها ملترولوجيا ا  2008فيفري  11املؤرخ  يف 
زمة وهو العلم الذي يتضمن جمموعة من العمليات الالّاملعرفة املتعلّق بالقيس 

."ة املطلوبة يف القياسلضمان الدقّ
ة لتوحيد النظام القياسي تكمن أمهية علم املترولوجيا يف احلاجة امللحو

جارة ضافة إىل إجياد آلية لتسهيل حركة الت، إي ورفع جودة املنتجات العامليةالعامل
جاريةوإزالة العقبات الت، عداالنظام املترولوجي  و يمطلبا ملح امية حىت للدول الن

 ،ول الصناعيةلدا و املعايري املتبعة لدىتكون قادرة على مواكبة األنظمة والقوانني 
عدكما ي المةحلماية البيئة و اشرطا مهمو إرضاء حاجات املستهلك الذي  الس

  .قة باجلودةباألمور املتعلّحبقوقه اإلقتصادية وكثر وعيا أ أصبح
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وتنقسم املترولوجيا بدورها إىل عدة فروع ضبطها املشرع و عرفها صلب 
  :القانون و هي تتمثّل يف

ةاملترولوجيا القانوني:
 10املؤرخ يف  1999لسنة  40من القانون عدد ) جديد( 2نص الفصل 

فيفري  11املؤرخ  يف  2008لستة  12كما متّ تنقيحه بالقانون عدد  1999ماي 
  :املتعلّق باملترولوجيا على أنّ و 2008

املترولوجيا القانونية هي جمموعة اإلجراءات التشريعية و اإلدارية و الفنية " 
اجعة هلا بالنظر لتحديد و ضمان، بصفة لط الصادرة عن السة  أو الرالعمومي

قانونية أو تعاقدية، مستوى مالئم من اجلودة و املصداقية يف عمليات القيس 
ة و التاملتعلّقة باملراقبة الرمسيجارة والصحالمة والبيئةة والس."  

نتاجا ملا القانونية يف تونس  137و ميثّل هذا التعريف التشريعي للمترولوجيا
فت أفرزته التال حيث عرة يف هذا اجربة العامليولية للمترولوجيااملنظمة الد 
  :"املترولوجيا القانونية على أنها القانونية،
 "جمموعة اإلجراءات التها من طرف شريعية واإلدارية والفنية اليت مت سن

لطات الرجوع إليها و تطبيقها بامسها وذلك السة أو بالروضمان بتحديد مسي
مستوى مقبول للجودة ومصداقية لعمليات القياس املتعلقة بالرمسية قابة الر

والتجارة والصبصفة قانونية أو تعاقديةالمة والبيئة وذلك حة والس".  
ةاملترولوجيا العلمي:

 10املؤرخ يف  1999لسنة  40من القانون عدد ) جديد( 2نص الفصل 
فيفري  11املؤرخ  يف  2008لستة  12كما متّ تنقيحه بالقانون عدد  1999ماي 

  :واملتعلّق باملترولوجيا على أنّ املترولوجيا العلمية 2008

                                                            
  1955أكتوبر  12مبقتضى معاهدة باريس املؤرخة يف  املنظمة الدولية للمترولوجيا أحدثت -137



اآلراء الجزء األول

321

س ــــمجل
المنـــافسة

 "ة بتجسيمها وهي العنصر املتعلّق باملعايري األوليحفظهاة و املخابر املعني". 
  
ةاملترولوجيا الصناعي:

 1999لسنة  40من القانون عدد ) جديد( 2اقتضت أحكام الفصل 
" : املتعلّق باملترولوجيا على أنّ املترولوجيا الصناعيةو 1999ماي  10املؤرخ يف 

هي العنصر اخلاص باألنشطة املترولوجية يف جمال اإلنتاج الصناعي 
  ."والتكنولوجي

ناعيني دمات اليت تسمح للصو تعىن املترولوجيا الصناعية خاصة بتقدمي اخل
  .بقيس ومراقبة عمليات اإلنتاج على مجيع املستويات

:تعريف أدوات القيس  ) ب
 10املؤرخ يف  1999لسنة  40من القانون عدد ) جديد( 2عرف الفصل 

  :على أنها بصفة عامةأدوات القيس  1999ماي 
التي وقع واألجهزة، منفردة أو جممعة، و هي كلّ األدوات و املكاييل" 

جهاز مركّب، قصد قيس املقادير  تصميمها وإجنازها، بشكل منفصل أو ضمن
  "األحجام واألبعاد بطريقة مباشرة أو غري مباشرةو

ختضع أدوات القيس املذكورة إىل حتديد قانوين لوحداا حيث نص و
و املتعلّق  1999ماي  10املؤرخ يف  1999لسنة  40من القانون عدد  3الفصل 

  :باملترولوجيا على أنه
  : تعد يف مفهوم هذا القانون وحدات قيس قانونية" 
-وحدات النى وحدات ظام الدي تسمد.ن"ويل للوحدات و الت"
-ي ال تنتمي إىل النة و" د.ن"ظام الوحدات التاملستعملة بصفة إعتيادي

".أو املعتمدة يف استعماالت حمددة 
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مية كلّ هذه الوحدات وتعريفها املذكور ضبط تس 3أحال الفصل و
.كذلك مضاعفاا و أجزائها والرموز التي متثّلها إىل أمرو

  

 14املؤرخ يف  2001لسنة  1936تبعا لإلحالة املذكورة صدر األمر عدد و
و املتعلّق بوحدات القيس القانونية، الذّي نص بفصله الثّاين على أنّ  2001أوت 

النن من ثالث فئات من الوحدات وي" د.ن"ويل للوحدات ظام الدهي على تكو
:التوايل

ةالوحدات األساسي:
  :و هي تتجسم يف سبع وحدات تعرف على النحو التايل

  الكمية

اسم 
  الوحدة 
األساسية 

  "د.ن"

  التعريف  الرمز

m) م(  متر  الطول

املتر هو طول املسافة التي يقطعها الضوء يف الفراغ يف 
متر املؤ(من الثّانية  1/299792458زمن مقدارة 

  )1983املقاييس سنة العام السابع عشر لألوزان و

kg) كلغ(  كيلوغرام  الكتلة

التكلفة و هو يساوي كتلة  الكيلوغرام هو وحدة
النموذج األصلي الدويل للكيلوغرام

و الثالث سنة  1889ر العام األول سنة املؤمت(   
  )لألوزان واملقايس1901

s) ث(  ثانية  الزمن

 9192631770الثانية هي الزمن الذي يساوي 
ضعفا من دور اإلشعاع املقابل لالنتقال بني املستويني 

لذرة ) حالة اهلمود(فائقي الدقة للحالة األساسية 
 133السيزيوم 

املؤمتر العام الثالث عشر لألوزان و املقايس سنيت ( 
  )  1968و  1967
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شدة التيار 
  A  ) أ(  أمبري  الكهربائي

األمبري هو شدة التيار الكهربائي الثابت الذي إذا مر يف 
موصلني مستقيمني متوازيني ال ائي و ال مقطع كل 

ل مساحته، و منهما دائري و من الصفر حبيث ميكن إمها
املسافة بينهما متر واحد، تولّدت  الفراغ وموضوعني يف

2 ��10بينهما قوة مقدارها  نيوتن لكل متر  ×
املقاييس املؤمتر العام التاسع لألوزان و(طويل من املوصل 

1948(  

درجة احلرارة 
k) ك(  كلفن  الترمودينامية

الكلفن هو وحدة قياس درجة احلرارة الترمودينامية و 
من درجة احلرارة   1/273,16هو يساوي 

متر العام الثّالث املؤ(الترمودينامية للنقطة الثالثية للماء 
  ) 1968و 1967املقاييس سنيت عشر لألوزان و

mol) مول(  مول  كمية املادة

املول هو كمية املادة يف نظام حيتوي على عدد من 
الكينونات األولية يساوي عدد الذرات املوجودة يف 

املؤمتر العام الرابع ( 12رام من الكربون كيلوغ 0,012
  )1971عشر لألوزان و املقاييس سنة 

cd) قند(  قنديلة  شدة اإلضاءة

القنديلة هي شدة اإلضاءة يف اجتاه معين ملصدر يبعث 
540 ��10إشعاعا وحيد اللون تردده  هرتز و  ×

 \واط  1/683شدته اإلشعاعية يف ذلك اإلتجاه 
ؤمتر العام السادس عشر لألوزان و املقاييس امل(سترياديان 

  )1979سنة 

لةالوحدات املكم:
:و تتجسم يف وحدتني تعرف على النحو التايل
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  الكمية

اسم 
  الوحدة 
األساسية 

  "د.ن"

  التعريف  الرمز

الزاوية على 
rad  راديان  سطح مستو

قطري دائرة الراديان هو الزاوية املستوية احملصورة بني نصفي 
  يقتطعان قوسا من احمليط طوله يساوي طول نصف القطر

الزاوية 
sr  سترياديان  اسمة

السترياديان هو الزاوية اسمة التي يقع رأسها يف مركز كرة، و 
تقتطع مساحة من سطح هذه الكرة تساوي مساحة مربع طول 

  .ضلعه يساوي نصف قطر الكرة

 يةالوحدات املشتقّة التهلا أمساء و رموز خاص:

  الكمية

اإلسم 
اخلاص 
  للوحدة 
املشتقّة 

  "د.ن"

رمز 
  الوحدة

الوحدة معبر عنها بداللة و حدات النظام الدويل األساسية 
  أو املكملة أو بالوحدات املشتقّة األخرى

  اهلرتز هو تردد ظاهرة دورية لدورة تساوي ثانية واحدة  Hz  هرتز  التردد

  N  نيوتن  القوة
 1كيلوغرام تسارع  1النيوتن هو القوة اليت توصل كتلة 

  متر على ثانية على ثانية

  Pa  باسكال  الضغط

الباسكال هو الضغط املتساوي الذي إذا وزع على مساحة 
متر مربع، يكون متعامدا هلذه املساحة بقوة  1سطحية 

وهو كذلك الضغط املتساوي . نيوتن 1مجلية تساوي 
متر  1وزع على مساحة سطحية تساوي الذي إذا ما 

  .نيوتن 1مربع، يؤثر على هذه املساحة بقوة مجلية قيمتها
الطاقة، الشغل، 

  J  جول  كمية احلرارة
نيوتن تنتقل نقطة  1اجلول هو الشغل املتحصل من قوة 

  .متر جتاه القوة 1وضعها 
التدفق الطاقي، 
  جول يف الثّانية 1ملتسلطة اليت تنتج الواط هو القدرة ا  W  واطالتدفق احلراري، 
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  القدرة
الشحنة الكهربائية، 

  C  كولومب  كميذة الكهرباء
الكوملب هو كمية الكهرباء املتنقلة يف ثانية واحدة بواسطة 

  أمبري 1تيار كهربائي ثابت يساوي 
اجلهد الكهربائي، 

فرق اجلهد، 
اجلهد،القوة الدافعة 

  الكهربائية

  V  فولت
اجلهد الكهربائي الواقع بني نقطتني الفولت هو اختالف 

 1من سلك موصل يعطي عندما مير به تيار مستمر قوةه 
  واط 1أمبري قدرة بني هاتني النقطتني تساوي 

  F  فاراد  السعة الكهربائية
الفاراد هو سعة مكثف كهربائي يضهر بني قوائمه 

فولت عند حتصيله كمية كهربائية  1إختالف جهد قده 
  .كوملب 1تساوي 

  Ω  أوم  املقاومة الكهربائية

األوم هو املقاومة الكهربائية الواقعة بني نقطتني من موصل 
فولت  1عندما يكون اختالف اجلهد املستمر الذي قوته 

 1بوضعه بني هاتني النقطتني ينتج بذلك املوصل تيارا ذا 
أمبري بدون أن يكون هذا املوصل مركزا ألية قوة حمركة 

  كهربائية

  S  سيمنس  واصلة الكهربائيةامل
السيمنس هو املواصلة الكهربائية ملوصل ذي مقاومة 

  أوم 1كهربائية تساوي 

  Wb  فيرب  تدفق مغناطيسي

الفيبري هو الدفقة املغناطيسية اليت إذا مرت مبجال ذي 
 1لفيفة واحدة تكون فيها قوة حمركة كهربائية ذات 

واحدة يتناقص فولت عندما ترجعه إىل صفر يف مدة ثانية 
  متساو

كثافة التدفق 
املغناطيسي، احلث 

  املغنطيسي
  T  تسال

التسال هو كثافة التدفق املغناطيسي املتحصل عليها مبساحة 
فيبري  1متر مربع، على تدفق مغناطيسي متساوي ذي  1

  و ذي اجتاه متعامد هلذه املساحة

احملاثة أو معامل 
  H  هنري  احملاثة الذّاتية

تأثري الكهربائي ال مغلق تنتج فيه قوة حمركة اهلنري هي ال
فولت عندما يكون التيار الكهربائي  1كهربائية ذات 

الذي يسري يف ذلك اال متغريا بصفة متساوية بقدر أمبري 
  .يف الثانية
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درجة حرارة 
  سلسيوس

درجة 
  C°  سلسيوس

اليت يعبر ) ح(باإلضافة إىل درجة احلرارة الترمودينامية 
) د(بالكلفن تستخدم أيضا درجة حرارة سلسيوس عنها 

  0ح–ح=د:اليت تعرف باملعادة

  ).ك 273,15=  0حيث ح(

  Lm  لومن  التدفق الضوئي

اللومن هو التدفق الضوئي املنبعث يف الزاوية اسمة اليت 
تقطع مساحة قدرها متر مربع من كرة نصف قطرها متر 

 1ضوئها  من منبع دقيق متساو كائن مبركز الكرة و شدة
  .قنديلة

  Lx  لوكس  اإلضاءة
اللوكس هو إضاءة مساحة تتلقى بصورة اعتيادية متساوية 

  . متر مربع 1لومن يف مساحة  1توزيع التدفق الضوئي ذا 

النشاط اإلشعاعي 
  Bq  بكريل  النووي

البكريل هو نشاط مصدر إشعاعي خارج قسمة القيمة 
عن هذا املصدر احملتملة لعدد اإلنتقاالت النووية الصادرة 

العفوية أو اإلنتقاالت املتوازية بعمل فارق الوقت الذي 
  ثانية/1ينتج هذه اإلنتقاالت املتجهة حنو 

اجلرعة املمتصة، 
الطاقة النوعية 
املنتقلة، كريما، 
دليل اجلرعة 

  املمتصة

  Gy  غرى

الغري هو اجلرعة املمتصة أو الكريما يف عنصر من مادة 
ما ) أي اجلرعة(غرام، تبلغ طاقتها كيلو 1كتلته تساوي 

جول بواسطة إشعاعات أيونية ، أو الذي به 1يساوي 
جول و التي  1جمموع الطاقات احلركية األولية يساوي 

، حتت )كرما(تتحرر بواسطة جزئيات معبأة و مؤينة 
  . عوامل سيولة طاقة ثابتة حسب احلالة

  Sv  سيفرت  مكاىفء اجلرعة 

 1جلرعة يف نسيج ذي وزن السيفرت هو مكافئ ا
جول بواسطة  1كيلوغرام، الذي تبلغه طاقة تساوي 

و حتت  1إشعاعات أيونية ذات عامل جودة يساوي 
  . عوامل سيولة طاقة ثابتة
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:تعريف الرقابة املترولوجية القانونية  ) ج
 10املؤرخ يف  1999لسنة  40من القانون عدد ) جديد( 2عرف الفصل 

  :املتعلّق باملترولوجيا الرقابة املترولوجية القانونية على أنهاو 1999ماي 
 "راة على أدوات و طرق القيس و كذلك على الظّهي الرروف قابة ا

التي دف التي متّ فيها احلصول على نتائج القيس و التعبري عنها و استغالهلا، و 
روط القانونية للش طرق القيس والتأكّد من مطابقتهاإىل معاينة األدوات و

  "الترتيبية اجلاري ا العمل و
الرقابة من نفس القانون على أنّ  8من جهة أخرى نص الفصل و

  :املترولوجية القانونية تشمل العمليات التالية
على طريقة القيس قصد التقرير  أواملصادقة على منوذج ألداة القيس  -

  .طريقة القيس يستجيب للمقتضيات القانونية أوالقيس  أداةبأن منوذج 
، قصد إصالحهااليت وقع  أوالقيس اجلديدة  أدواتيل من ق األوالتحقّ - 

موذج املصادق عليه واستجابتها للمقتضيات القانونيةمعاينة مدى مطابقتها للن.  
القيس اليت هي يف حالة استعمال قصد  أدواتق الدوري على التحقّ -

ت من التثبا القانونية، خاصاألدوات وإخضاعيا روط اليت ال تتوفر فيها الش
  .فرض عدم استعماهلا عند اإلقتضاء أوالقانونية لإلصالح 

املراقبة املترولوجية قصد معاينة مدى تطبيق أحكام هذا القانون  -
وخاصحيح ألدوات وطرق القيسة، اإلستعمال الص.  

-الرالق أدواتة على قابة الفنياختبارها  أوة األداة ت من دقّيس قصد التثب
.لبعند الطّ

  الرقابة املترولوجية على املواد املعبأة-
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املذكور ضبط طرق هذه الرقابات املترولوجية  إىل  8قد أحال الفصل و
  .أمر

 8املؤرخ يف  2001لسنة  1036على ضوء هذه اإلحالة صدر األمر عدد و
الرقابات املترولوجية القانونية وخصائص املتعلّق بضبط طرق و 2001ماي 

شروط وضعها على أدوات القيس، و الذي ميكن أن يستخلص قابة وعالمات الر
خصوصيات الر ة و املتمثّلة يف منه أهمقابة املترولوجي:  

  :املصادقة على النموذج
قابة املترولوجية القانونية مطابقة جيب أن تكون أدوات القيس اخلاضعة للر

لنموذج مصادق عليه من طرف مصلحة املترولوجيا القانونية ، و يقصد بنموذج 
فة بتصميمها ووظيفتها وطريقة استعماهلا وحالة أداة القيس تلك األداة املعر

  .تطبيقها املرتقبة
موذج إىل اإلقرار بأن أداة القيس موضوع دف املصادقة على النو

راتيب املتعلقة بنوعية دة بالتاملترولوجية احملدة وبات الفنياملصادقة تستجيب للمتطلّ
ق موذج عند التحقّرخيص يف قبول األدوات املطابقة لذات النإىل الت األداة و

يلاألو.  
وميكن أن تشمل عملية املصادقة أدوات القيس ذاا أو أجزاءها األساسية 

أو األجزاء املكمعملية املصادقة على عة عنها، كما ميكن سحب لة هلا أو املتفر
ويتم ذلك بتحديد التسلسل املنطقي للعمليات املنجزة . طريقة حتديد نتيجة القيس

  .روف البيئية عند تنفيذ عملية القيسوكذلك الظّ
ويتمثّل اإلجراء اإلداري يف قيام  صانع أدوات القيس أو وكيله بالبالد 

 حة املترولوجيا القانونية،التونسية بإيداع مطلب املصادقة على منوذج األداة مبصل
  :يتضمن ضرورة البيانات التالية وهو مطلب
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ت نشاطه وعند االقتضاء اسم الصانع وامسه االجتماعي وعنوان حمالّ-
سبة لوكيلهذكر نفس البيانات بالن

-حجانع تثبت صفة الوكيل بالنسبة للقائم مبطلب ة من الص
.املصادقة
.وجيةصنف األداة ونوعها وصفاا املترول-
-د لألداةاالستعمال احملد.  

ةويرفق املطلب بالوثائق الالزمة يف ثالثة نظائر، وخاص:  
- ة وثيقة توضح طريقة صنع األداة وتشرح املبادئ الوظيفية والفني

ا املترولوجية وجهاز الضلألداة وتربز صفاعديلبط والت.
- رسم بياين لصفيحة البيانات ومثال يبيصة لوضع ن األماكن املخص

قابة املترولوجية القانونية واألماكن اليت توضع عليها األختامعالمات الر.
-لة لألداة ومشاهد هلا من زوايا التصاميم البيانية الكاملة واملفص

خمتلفة مبا يربز تشخيص األداة ومكوا الرئيسيةنا.
-شهادة املطابقة على النموذج ببلد املنشإ وتقارير التادرة جارب الص

.عن املخابر واهليئات املعتمدة واملعترف ا من طرف مصاحل املترولوجيا القانونية
  .وكل وثيقة تتعلق باألداة مثل دليل االستعمال-

صنف من أدوات القيس إضافة وثائق أخرى بكلّ وميكن للقرار اخلاص.  
ا وجترى التجارب املترولوجية على مناذج أدوات القيس لغاية املصادقة عليه

ات مصلحة املترولوجيا القانونية أو يف املخابر اليت وقع إعالمها بقرار من يف مقر
  .من القانون املتعلق باملترولوجيا 10ف بالتجارة طبقا ألحكام الفصل الوزير املكلّ
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وميكن إجراء هذه التآخر  جارب مبحالت القائم بطلب املصادقة أو يف مقر
لوجيا القانونية عندما تكون أدوات القيس يقع حتديده من طرف مصاحل املترو

جارب عليها جتهيزات خاصةكبرية احلجم أو تتطلب الت.  
منوذجا من األداة  ر على األقلّو جيب على القائم مبطلب املصادقة أن يوفّ

صاميم الالزمة سبة لكل التعلى ذمة مصاحل املترولوجيا القانونية وذلك بالنيضعه 
ب عليه توفري الوسائل واملعايري املناسبة اليت تكون مرفقة جيكما  لدراسة املطلب

عيري واليد العاملة الالّبشهادات التزمة لغاية القيام بالتات جارب عليه خارج مقر
مصاحل املترولوجيا القانونية أو مقرات اهليئات املصادق عليها من طرف مصاحل 

ق باملترولوجيا من القانون املتعلّ 9املترولوجيا القانونية طبقا ألحكام الفصل 
  .القانونية

جارة، ف بالتوتقع املصادقة على مناذج أدوات القيس بقرار من الوزير املكلّ
انع عند بات املترولوجية اليت جيب احترامها من طرف الصالذّي يضبط املتطلّ

صنعه ألدوات القيس املطابقة للنموذج املصادق عليه كما حيددقة على ة املصاد مد
النة عشر سنوات يف أقصى احلاالتموذج على أن ال تتجاوز هذه املد.  

ة عند انقضائها لفترات ال تتعدى الواحدة منها عشر ويقع جتديد هذه املد
ويف حالة عدم جتديد مدة املصادقة على النموذج تبقى األدوات املطابقة ،سنوات

  .ةلذات النموذج اليت هي يف حالة استخدام مستعمل
تغيري أو إضافة  يف املقابل جيب إعالم مصاحل املترولوجيا القانونية بكلّو
موذج املصادق عليه والقيام بإجراءات مصادقة إضافية أو جديدة يف حالة على الن

تأثري هذه التروط القانونية الستعمال األدواتغيريات على نتائج القيس أو الش.  
صدير أو األدوات ة للتاألدوات املعد ومن جهة أخرى جتدر اإلشارة إىل أنّ

لوجوبية، كما ميكن امصادقة للقابة املترولوجية القانونية ال ختضع غري اخلاضعة للر
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إعفاء األدوات اليت تستجيب للمعطيات العامقيقة املتعلّة والدي قة باإلجناز الفن
والوظيفي من إجراءات املصادقة على النموذج وحتدابطة ألصناف د القرارات الض

ا ويقع قبوهلا مباشرة عند تقدميها أدوات القيس خصوصية شكلها ومكونا
  .ق األويل من طرف مصاحل املترولوجيا القانونيةللتحقّ

ا فيما يتعلّق باألدوات اخلاضعة للرقابة املترولوجية القانونية وغري املطابقة أم
نونية واملعروضة بقاعات لنموذج مصادق عليه من طرف مصاحل املترولوجيا القا

بصفة " أداة غري مصادق عليها"العرض أو املعارض،  فيجب أن حتمل العبارة 
ويسحب هذا اإلجراء على اإلشهار املتعلق ذه . واضحة وسهلة القراءة

  .األدوات
  :يلق األوالتحقّ

يل على أدوات القيس إىل معاينة استجابة هذه األدوات ق األويرمي التحقّ
نف الذي تنتمي إليه وال ميكن قبول أدوات القيس للتحقّملقتضيات الصيل ق األو

حل املترولوجيا القانونية اإذا كانت مطابقة لنموذج مصادق عليه من طرف مص إالّ
  .وذلك مع مراعاة االستثناءات املذكورة أعاله

وال ميكن عرض أدوات القيس اجلديدة واملعدلية وق احمللة أو تروجيها بالس
وتعفى من هذا التحقّق. يلإال بعد إخضاعها لعمليات التحقّق األو:  

 2001لسنة  1036عدد األدوات اليت وقع استثناؤها مبوجب األمر -
واملتعلّق بضبط طرق الرقابات املترولوجية القانونية  2001ماي  8املؤرخ يف 

صوص والن وخصائص عالمات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس
التخذة تطبيقا للقانون املتعلق باملترولوجياطبيقية األخرى املت.

األدوات غري املستعملة واملعروضة باملعارض وقاعات العرض -
.واملتاحف
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-األدوات املعدصدير واليت وقع منحها استثناء خاصا مبوجب ة للت
املقتضيات املنظمة إلجراءات تصدير أدوات القيس

سات ة لبعض املؤسروريات الفنيللض األدوات اليت تستجيب-
ومستوى جودا مرضي واليت حبكم طريقة صنعها وشروط استعماهلا ال ميكنها 

  .أن تستجيب للمقتضيات القانونية
تتم عمليات التحقّق األوات مصاحل املترولوجيا القانونية، غري أنه يل مبقر

ميكن أن تتم بطلب من الصانع ذلك نية وات مصاحل املترولوجيا القانوخارج مقر
صليح بعد موافقة مصلحة املترولوجيا القانونية وعند توفر أو وكيله أو القائم بالت

الوسائل املادية والبشرية الالزمة وخاصة العون ة املعايري املالئمة ووضعها على ذم
  .ف باملراقبةاملكلّ

ائل التجارب يل يف مراقبة طرق القيس ووسل التحقّق األووميكن أن يتمثّ
املستعملة من طرف الصها تضمن جودة كافية لألدوات انع أو ممثله إذا تأكد أن

من القانون املتعلق  9قا طبقا ألحكام الفصل ت املصادقة عليها مسباملصنوعة ومتّ
  .باملترولوجيا

ن خلل أو عدم إيفاء رق والوسائل إذا تبيويقع إلغاء املصادقة على هذه الطّ
  .ا بالتزاماته وواجباتهاملنتفع 

يل يف مرحلة واحدة أو على عدة ات التحقّق األوعملي ميكن أن تتمو 
نع أو وكيله مراحل وذلك حسب صنف أداة القيس، وجيب على القائم بالص

م األدوات اجلديدة للتحقّالذي يقديل أن يودع لدى مصلحة املترولوجيا ق األو
ذكر رقم سلسلة الصنع ورقم قرار املصادقة  القانونية قائمة يف األدوات مع

فات املترولوجية لألداةوالص.  
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يل بعالمة التحقّق م األدوات اليت تثبت صلوحيتها إثر التحقّق األوتعلّ
يل كما تعلّاألوم شهادة للمعين فض وتسلّم األدوات اليت وقع رفضها بعالمة الر

  .يل على األداةوباألمر يف صورة استحالة وضع عالمة التحقّق األ
وريالتحقّق الد:  

يهدف التحقّق الدت من مطابقة األدوات وري على أدوات القيس إىل التثب
ا وذلك يف فترات منتظمةراتيب املتعلّاليت هي يف حالة استعمال للت قة.  

وتتم ويقع إيداع مطلب . وري بطلب من ماسك األداةعملية التحقّق الد
سواء إىل مصاحل املترولوجيا القانونية أو إىل إحدى  التحقّق، حسب احلالة،

فة بعملية التحقّق، وجيب أن حيتوي املطلب على اهليئات املصادق عليها واملكلّ
فات املترولوجية ومكان استعمال األدوات املعنيةالص.  

ق حقّرقابة املترولوجية القانونية للتو ال يقع قبول أدوات القيس اخلاضعة للّ
وري الديلإال إذا استجابت إلجراءات التحقّق األو.  

ويتم التحقّق الدوري مبقرات ات مصاحل املترولوجيا القانونية أو مبقر
  .اهليئات املصادق عليها أو باألماكن اليت توجد فيها األدوات

ويقع ضبط دورية التوري لكل صنف من أدوات القيس بالقرار حقّق الد
وري ق الدمسك أدوات قيس تنتمي إىل صنف خاضع للتحقّق به، كما مينع املتعلّ

  .ق دوري ساري املفعولما مل تكن حتمل عالمة حتقّ
م األدوات اليت ثبتت صلوحيتها إثر التحقّق الدوري بالعالمة تعلّو

ماي  8املؤرخ يف  2001لسنة  1036عدد من األمر  42املنصوص عليها بالفصل 
ات املترولوجية القانونية وخصائص عالمات واملتعلّق بضبط طرق الرقاب 2001

، وترفق هذه األدوات بشهادة التحقّق الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس
يف حال ثبت عدم صلوحية األداة، يضع العون ري بطلب من ماسكه، ووالد
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م ملاسك األداة بطاقة تصليح مع ذكر هويته وعنوانه املراقب عالمة الرفض ويسلّ
  .وبيان األدوات املرفوضةونشاطه 

وجيب على ماسك األدوات إرسال إعالم إىل مصلحة املترولوجيا القانونية 
بعدم  ذلك اإلعالم عدم تقدمي األداة املرفوضة للتصليح ويلتزم مبوجب إذا قرر

  .استعماهلا ويقوم العون املراقب بوضع األختام هلذا الغرض
ت اليت ليست يف حالة استعمال وري األدواتعفى من عمليات التحقّق الدو

 املهيأةواملوضوعة حتت اليد قصد البيع وكذلك األدوات املوجودة باألماكن 
جارية، وحتديد األجور، للسكىن فقط واليت ال تستعمل ولو وقتيا يف املبادالت الت

وتقدمي اخلدمات، واالختبارات العدلية، وعمليات القيس اليت من شأا أن تكون 
عات العدلية أو لقرارات العقوبات اإلدارية، والعمليات اجلبائية، تبمرجعا للت

م وعمليات القيس اليت المة ومحاية البيئة، وعمليات القيس الصحة والس
دف إىل حتديد أو التثب ت من صفات معلنة أو مفروضةاألخرى اليت.  

اكن وميكن أيضا إعفاء األدوات املوجودة باألماكن األخرى، غري األم
املهيئة للسكىن فقط، من التوري، واليت ال يقع استعماهلا ولو بصفة وقتية حقّق الد

م األدوات املعنية ببيان وجيب يف هذه احلالة أن تعلّ. نة سلفايف العمليات املبي
منع استعماهلا يف العمليات املشار إليها آنفا ولو  إىلواضح وسهل القراءة يشري 

  .بصفة وقتية
  : بعد تصليح األداة أو تغيريهاالتحقّق 

عمليات التحقّق  إىليقع إخضاع األدوات بعد تصليحها أو تغيريها 
األويل، ويقع سحب التزامات الصانع على القائم بالتغيريصليح أو الت.  
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م سة القائمة بتغيريها أن يسلّجيب على القائم بتصليح األداة أو املؤسو
صليح أذنت ا مصلحة صليح إذا كانت عملية التالت حقّق بطاقةف بالتالعون املكلّ

.املترولوجيا القانونية عند ثبوت عدم صلوحية األداة

وري كما تصليحها أو تغيريها بعالمة التحقّق الد م األدوات اليت متّتعلّو
ميكن إعادة استعمال األداة قبل فحصها من طرف مصلحة املترولوجيا القانونية 

ن يف هذه احلالة أن زة بأختام تضمن عدم خرق آلياا،ويتعيجمه إذا كانت األداة
تتم صليح مبكان تركيب األداة وأن يعلّعملية التصليح األختام اليت م القائم بالت

متنع تفكيك األداة بعالمته وأن يرسل اىل مصلحة املترولوجيا القانونية إعالما يف 
ة الغرض وذلك يف أجل األيام الستصليحاملوالية لعملية الت.

  :املراقبة املترولوجية
تتم عمليات املراقبة املترولوجية على أدوات القيس عند صنعها وعند 

ن املراقبة املترولوجية من معاينة االستجابة ومتكّ تصليحها وتروجيها واستعماهلا
املتواصلة ألداة القيس للشروط القانونية وأني وظيفتهاها ال تزال تؤد دة بصفة جي

وأناستعماهلا بطريقة صحيحة ونزيهة ه يتم.  
مة تتم املراقبة املترولوجية باعتبارها عملية إدارية إما يف شكل محالت منظّو

  .أو بطريقة فجئية وذلك يف أماكن تركيب واستعمال أدوات القيس
قة املتعلّراتيب خمالفة القوانني والت يفاملراقبون أثناء هذه الزيارات  يتثبتو

ات املعلنةبوحدات وأدوات القيس والكمي .احملاضر  عند اإلقتضاء رونوحير
.قة ذه املخالفاتاملتعلّ
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قابة الفنية على أدوات القيسالر:  
تتم الرقابة الفنينات من األدوات اخلاضعة ة بطريقة آلية وذلك بأخذ عي

قابة املترولوجية القانونية واملعفاة من للرالتحقّق األووري، كما يل أو التحقّق الد
هذه الرقابة على كل األدوات بطلب من صاحبها أو ماسكها أو مستعملها تتم.  

انع أو وكيله أو بأماكن تركيب ات الصة مبقرقابة الفنيعمليات الر تتمو
واستعمال األدوات وميكن كذلك أن تتم دها مصلحة بأماكن أخرى حتد

زمة جهيزات الالّة أو التات األدوات املعنيلقانونية إذا اقتضت خاصياملترولوجيا ا
.ذلك
الرأةقابة املترولوجية على املواد املعب:  

ختص الرت تعبئتها قصد أة املواد اليت متّقابة املترولوجية على املواد املعب
عرضها للبيع بكميوزن، ر عنها بعدد القطع أو بوحدات ات امسية ثابتة يعب

تساوي أو تفوق مخسة غرامات، أو بوحدات حجم، تساوي أو تفوق مخسة 
  .مليلتر، أو بوحدات طول أو بوحدات مساحة

كما ختص هذه الرت تعبئتها قصد عرضها للبيع أة اليت متّقابة املواد املعب
بكميات امسية متغير عنها بوحدات وزنرة يعب.  

غالف مهما كان نوعه حيتويها بصفة  أة عندما توضع يفوتعترب املادة معب
ة هذه املادة إالّ اري حبيث ال ميكن تغيري كميدون حضور الش ية أو جزئية وكلّ

ةعند فتح الغالف أو تبديله بصفة مكشوفة أو تغيري مكشوف للماد.  
أة وتشمل هذه قابة املترولوجية على املواد املعببالر املترولوجياتقوم مصاحل و

الرقابة كميات املواد املعبة أة وكذلك أدوات وطرق القيس والوسائل الفني
املستعملة للحصول على كميات هذه املواد أو لغرض قيسها أو اإلشارة إليها أو 

  .ضمان قيمتها والتحقّق منها
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:قابة املترولوجية القانونيةتعريف األدوات اخلاضعة للر) د
ماي  10املؤرخ يف  1999لسنة  40من القانون عدد  6نص الفصل 

فيفري  11املؤرخ  يف  2008لسنة  12كما متّ تنقيحه بالقانون عدد  1999
  :واملتعلّق باملترولوجيا على أنه 2008

 "ة للرةختضع بصفة إجبارية القانونيقابة املترولوجي:  
ة لإلستعمال يفأدوات القيس اليت تستعمل أو املعد:  
-لعمليات اجلبائية أو الربيدية أو حتديد األجور جارية أو ااملعامالت الت

أو مثن تقدمي خدمة أو تقسيم املنتوجات أو البضائع أو حتديد قيمة شيء أو حتديد 
.العمليات األخرى اليت ختتلف فيها املصاحل جودة منتوج وكذلك يف كلّ

-اإلختبارات القضائية واالستعماالت أو الرمسيةقابة الر.
-حة ميدان الصالمة العامة ومحاية البيئةوالس.
 أدوات القيس اليت تستعمل كمعايري يف عمليات التحقّق على

.األدوات اخلاضعة للرقابة املترولوجية القانونية
طرق القيس املستعملة عند التقة مسي، للعمليات املتعلّحديد الر

بالكما القانونل من هذيات الطبيعية اليت ضبطت وحدات قيسها بالعنوان األو".
جتدر اإلشارة إىل أنه حيجر استعمال أدوات القيس التي تبين الكميات و

املقاسة بوحدات غري الوحدات القانونية إالّ يف حاالت خصوصية ذكرها الفصل 
واملتعلّق  1999ماي  10املؤرخ يف  1999لسنة  40من القانون عدد  5

  :املتمثّلة يفباملترولوجيا و
استعمال معدات خاصة بوزاريت الدفاع الوطين و الداخليةاقتناء و -
املمتلكات التي تفرض فيها اإلتفاقيات الدولية الوثائق والعقود و-

.استعمال وحدات قيس أخرى
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صديراخلدمات املعدة للتيف املمتلكات و-
  يف ميدان البحث العلمي-

القيس  تعريف نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات) هـ
  :اخلاضعة للرقابة املترولوجية القانونية

تعلقة باملتروروجيا القانونية املا إىل التعريفات الواردة أعاله وإستناد
بالرقابة املترولوجية القانونية وبأدوات القيس اخلاضعة للرقابة املترولوجية و

القيس اخلاضعة القانونية، فإنّ نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات 
للراس الشة موضوع كرة القانونيلس قابة املترولوجيروط املعروض على أنظار ا

واملكاييل واألجهزة، منفردة أو هو مهنة تعىن بإصالح وتركيب كلّ األدوات 
جهاز مركّب،  التي وقع تصميمها وإجنازها، بشكل منفصل أو ضمنجممعة، و

ألبعاد بطريقة مباشرة أو غري مباشرة و املستعملة األحجام واقصد قيس املقادير و
جارية أو العمليات اجلبائية أو الربيدية أو حتديد األجور أو مثن املعامالت التيف 

تقدمي خدمة أو تقسيم املنتوجات أو البضائع أو حتديد قيمة شيء أو حتديد جودة 
كذلك ، والعمليات األخرى اليت ختتلف فيها املصاحل منتوج وكذلك يف كلّ

حة ميدان الصو مسيةقابة الراإلختبارات القضائية واالستعماالت أو الر املستعملة يف
المة العامة ومحاية البيئةوالس.  

تركيب اشطني يف جمال إصالح وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنّ النو
دات نوعية آأدوات القيس اخلاضعة للرقابة املترولوجية القانونية يصنفون حبسب 

سر استعمال النصوص التشريعية هو ما يفالقيس املختصني يف إصالحها و
  ".معينة"الترتيبية لعبارة و

يقع إصالحها بالبالد يف ما يلي جدول يبين أنواع أدوات القيس التي و
:يانة حسب الوالياتيني يف اإلصالح و الصعدد املختصالتونسية و
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  الوالية

  العدد
مراقبة السرعة ومدة آالت 

آالت "السياقة ومدة الراحة 
  "الكرونوتاكيغراف

Chronotachygraphe

آالت الوزن 
ذات االشتغال 
غري اإلتوماتيكية

IPFNA  

عدادات سيارات 
األجرة 

"التاكسيمتر"
Taximètre  

أدوات قيس أحجام 
احملروقات

Distributeur 
de carburant  

  1    2  3  أريانة
      10  3  صفاقس
      3  3  سوسة
  2  3  3  1  تونس
    1  2  2  مدنني
      3  1  قابس

    1  1  1  املنستري
      3  1  برترت

  1    5  2  بن عروس
    1  3    نابل
      1    باجة

      7    القريوان
      2    منوبة

      2    القصرين
      1    سيدي بوزيد

      4    قفصة
      2    املهدية
      1    جندوبة
      1    زغوان

  4  6  56  17  اموع
83  

  الوكالة الوطنية للمترولوجيا: املصدر

III -املالحظات:  
فيذ مبوجب القرار الصادر عن دخل كراس الشروط املعروض حيز التن

املتعلّق باملصادقة على كراس الشروط و 2001جويلية  26جارة املؤرخ يف التوزير
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نة من أدوات القيس  اخلاصمبمارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معي
ةاخلاضعة للرة القانونيقابة املترولوجي.  

شاط كان خيضع يف ممارسته إىل ترخيص جتدر اإلشارة إىل أنّ هذا النو
من ) قدمي( 20مسبق من الوزير املكلّف بالتجارة استنادا إىل مقتضيات الفصل 

واملتعلّق باملترولوجيا  1999ماي  10املؤرخ يف  1999 لسنة 40القانون  عدد 
  :القانونية الذّي كان ينص على أنه

تتم املوافقة املسبقة على األشخاص الطبيعيني أو الذوات املعنوية، الذين " 
نة من أدوات القيس اخلاضعة للرقابة ميارسون مهام تركيب أو تصليح أصناف معي

ة القانونير من الوزير املكلّف بالتجارةاملترولوجيهذه املوافقة مبقر ة و تتم."  
 2001جويلية  10املؤرخ يف  2001لسنة  66بصدور القانون عدد و

ة املسندة من قبل مصاحل وزارة التجارة متّ إلغاء واملتعلّق حبذف التراخيص اإلداري
معينة من أصبح تعاطي تركيب أو تصليح أصناف املذكور و 20العمل بالفصل 

أدوات القيس اخلاضعة للرقابة املترولوجية القانونية خاضعا لكراس شروط يصادق 
  .عليه بقرار من الوزير املكلّف بالتجارة

بالتأمل يف مقتضياته، يطرح كراس الشروط املعروض مالحظات على و
  .مستوى الشرعية ومالحظات أخرى على مستوى الصياغة

:لشرعيةاملالحظات على مستوى ا  ) أ
ة النه  إىل جانب النصوص القانونيافذة صدرت جتدر اإلشارة إىل أن

جمموعة من التنقيحات وبعض النة وصوص التة اجلديدة اليت هلا عالقة شريعيالترتيبي
أضحى بالتايل الكراس موضوع اإلستشارة ومباشرة مبوضوع كراس الشروط ، 

ألنشطة نظومة القانونية  املتعلّقة بتعاطي اغري متجانس مع ما هو موجود داخل امل
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بتعاطي نشاط تركيب أو تصليح أصناف معينة من اإلقتصادية بصفة عامة و
  .أدوات القيس اخلاضعة للرقابة املترولوجية القانونية بصفة خاصة

يربز عدم التجانس املذكور على مستويني اثنني، يتعلّق األول مبجموعة و
صوص التة وشرالنة املترولوجيا و يتعلّق الثّيعيادرة يف مادة الصرتيبياين مبجموعة الت

الترتيبية التي جاءت لتنقيح أو إمتام أو إضافة بعض النصوص التشريعية و
  .املقتضيات املتعلّقة بتعاطي األنشطة اإلقتصادية بصفة عامة

1-املقتضيات التة و التة املتعلّقة شريعيباملترولوجيارتيبي.
 10املؤرخ يف  1999لسنة  40بعد التنقيحات التي مشلت القانون عدد 

خاصة تلك التي وردت بالقانون علّق باملترولوجيا القانونية  واملتو 1999ماي 
، وبالنظر إىل خمتلف النصوص 2008فيفري  11املؤرخ يف  2008لسنة  12عدد 

مقارنتها مع كراس الشروط املعروض يالحظ ما الترتيبية املتعلّقة باملترولوجيا و 
  :يلي

 الفصل خ  2008لسنة  12من القانون عدد ) جديد( 15ينصاملؤر
املؤرخ  1999نة لس 40واملتعلّق بتنقيح وإمتام القانون عدد  2008فيفري  11يف 
:املتعلّق باملترولوجيا القانونية على أنهو 1999ماي  10يف 

عمومية ال تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية املدنية أحدثت مؤسسة "
  "..."الوكالة الوطنية للمترولوجيا" واإلستقالل املايل و تسمى 

  :من ذات القانون على أنه ) مكرر( 15نص الفصل و
  ...تكلّف  الوكالة الوطنية للمترولوجيا باملهام التالية"
خاصة حتديد باملترولوجيا القانونية وعلّقة القيام باألنشطة الفنية املت-

القيام باإلختبارات الفنية لوجية املتعلّقة بأدوات القيس واملتطلبات الفنية واملترو
وري على أدوات القيس و بالريل والدأةوعمليات التحقّق األوقابة على املواد املعب
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قابة م بالرات املصادقة على اهليئات التي يعهد إليها القيادراسة ملفّ-
متابعة نشاط ية على أدوات القيس أو تصليحها وتركيبها واملترولوجية القانون

"اهليئات املصادق عليها

الوطنية للمترولوجيا حلّت يتبين من مقتضيات هذين الفصلني أنّ الوكالة و
الشروط أن يعكس هذه  بالتايل ال بد لكراسولوجيا ومصلحة املترحملّ 

  8و 7و 6الواردة بالفصول " مصلحة املترولوجيا"أن يعوض عبارة التحويرات و
  ".الوكالة الوطنية للمترولوجيا"منه بعبارة 

  

التركيب ألدوات املسألة تتعلّق بنشاط التصليح ومبا أنّ من جهة أخرى، وو
املتعلّقة باستحداث هيئات و) مكرر( 15القيس فإنّ اإلضافة التي أتى ا الفصل 

ية على أدوات القيس أو تصليحها يها القيام بالرقابة املترولوجية القانونيعهد إل
انعكاس على مضمون كراس الشروط ملا له من  اتركيبها جيب أن يكون هلو

  .اارتباط مبوضوعه
 الفصل خ يف  2001لسنة  66من القانون عدد  2ينص10املؤر 
املسندة من قبل مصاحل وزارة راخيص اإلدارية املتعلّق حبذف التو 2001جويلية 

:التجارة على أنه
  

العمليات املتعلّقة بإحالة األصول ممارسة األنشطة اآليت ذكرها وختضع "
ة من األجانب إىل التشريع التجاريروط املنصوص عليها بالتونسيني إىل الش

اجلاري به العمل وإىل مقتضيات كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير 
  : ....املكلّف بالتجارة
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تركيب أصناف معينة من أدوات القيس اخلاضعة للرقابة تصليح و-
".املترولوجية القانونية

  :ينص الفصل األول من نفس القانون على أنهو
تلغى األحكلم القانونية القاضية بإخضاع تعاطي األنشطة املنصوص عليها "
من هذا القانون و العمليات املتعلّقة بإحالة األصول التجارية من  2بالفصل 

  ".األجانب إىل التونسيني إىل ترخيص إداري
و يفهم من قراءة هذين الفصلني أنّ املشرع غير املنهج يف التعامل مع 
نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس اخلاضعة للرقابة 

ة القانونيلسنة  40من القانون  عدد  20ة بأن ألغى مقتضيات الفصل املترولوجي
رولوجيا القانونية سابق الذكر واملتعلّق باملت 1999ماي  10املؤرخ يف  1999

رخيص ليجعله خاضعا إىل نظام كراسات سحب ذلك النشاط من نظام التو
  .الشروط شأنه يف ذلك شأن العديد من األنشطة اإلقتصادية األخرى

لسنة  40أنه ينبغي التنبه إىل أنّ بعض الفصول املضمنة بالقانون  عدد إالّ 
واملتعلّق باملترولوجيا ال زالت بعد تنقيحه حتيل  1999ماي  10املؤرخ يف  1999

هو ما جير إىل القول بأنّ جمموع اإللتزامات املذكور رغم إلغاءه، و 20إىل الفصل 
من ميارس نشاط تصليح أو تركيب  الواردة بتلك الفصول أصبحت تنطبق على

نة من أدوات القيس اخلاضعة للرة طبقا أصناف معية القانونيقابة املترولوجي
  .ملقتضيات كراس الشروط املعروض

 الشروط مل يأخذ بتلك اإلحاالت ومليالحظ يف هذا الصدد أنّ كراس و
لسنة  40عدد القانون من  23يضمنها مبحتواه، فعلى سبيل الذكر ينص الفصل 

و املتعلّق باملترولوجيا كما نقّح ومتّم بالقانون  1999ماي  10املؤرخ يف  1999
  :على أنه 2008فيفري  11املؤرخ يف  2008لسنة  12عدد 
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 يتعين على القائمني بالتركيب أو تصليح أصناف معينة من أدوات القيس"
صانعي وموردي من هذا القانون و كذلك على  20حسب ما جاء بالفصل 

  :أدوات القيس
القيام باإليداع القانوين لوسم عالمتهم طبقا للتراتيب اجلاري ا -

فة العمل وتقدمي نسخة من التقرير ومنوذج من أداة اخلتم لدى املصلحة املكلّ
.باملترولوجيا القانونية

-زمة ملمارسة نشاطهمة الالّإمتالك الوسائل الفني.
واملعايري اليت يستعملوا أو اليت حبوزم إخضاع أدوات القيس -

قابة املترولوجية القانونيةللر.
وضع وسم عالمتهم على كل األدوات اجلديدة أو اليت وقع -

ق وذلك بعد التأكد من استجابتها للمقتضيات إصالحها عند تقدميها للتحقّ
.القانونية
ائق من االمتناع عن التصريح مبعلومات ووضع إشارات أو تقدمي وث-

.شأا أن حتدث لبسا حول تعريف نوع أداة القيس
-قابة املترولوجية توفري وسائل التحقّق الالزمة للقيام بعمليات الر

.القانونية وخاصة املعايري وأدوات الرقابة
-ة أداة خاضعة للرقابة املترولوجية القانونية ما عدم القيام بتصليح أي

من  9لقانونية أو اهليئات املشار إليها بالفصل مل تأذن بذلك مصلحة املترولوجيا ا
.هذا القانون

عدم تسليم أدوات القيس اليت تعهد إليهم لإلصالح إىل أصحاا إال -
قابة من قبل مصلحة املترولوجيا القانونيةبعد إخضاعها من جديد للر.
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ع عليه من طرف مصلحة املترولوجيا موقّم ومسك سجل مرقّ-
وعدد األدوات اليت عهدت إليهم للتركيب أو لإلصالح  القانونية حيمل تسمية

وكذلك اسم وعنوان مالكي هذه اآلالت ويتعني على القائمني بتركيب أو 
تصليح أدوات القيس تقدمي هذا الدفتر عند كل طلب من طرف مصاحل الرقابة 

  ".   .املترولوجية
  :من نفس القانون على أنه 37ينص الفصل و
والفقرة الثانية من  21و 20يعاقب كل من خيالف أحكام الفصلني  "
جن ملدة دينار وبالس 20.000و 1000مالية تتراوح بني  خبطية 24الفصل 

  " تتراوح بني عام واحد وثالثة أعوام أو بإحدى العقوبتني فقط
من املنهجية املتبعة من قبل الس و التي تقتضي أن يكون كراس  اانطالقو

الشروط متضمنا لكلّ اإللتزامات احملمولة على املؤسسة اإلقتصادية بصفة جتعلها 
على علم تام بكلّ اإللتزامات احملمولة على عاتقها، فقد أضحى من الضروري أن 

اس الشن كراإللتزامات ذات العالقة املباشرة  روط موضوع اإلستشارة كلّيتضم
.مبمارسة النشاط

وياق وردت العديد من اإللتزامات و األحكام ببعض يف نفس الس
الناس الشأثر بكر ي ال يوجد هلا أية و التروط رغم ارتباطها صوص الترتيبي

قابة تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس اخلاضعة للرالوثيق بنشاط 
دد ما جاء باألمر عدد ، و أهم ما ميكن ذكره يف هذا الصاملترولوجية القانونية

قابات املتعلّق بضبط طرق الرو 2001ماي  8املؤرخ يف  2001لسنة  1036
ة و خصائص عالمات الرة القانونيشروط وضعها على أدوات قابة واملترولوجي

27و  26شاط،  من ذلك مثال ما ورد بالفصول القيس من التزامات ملتعاطي الن 
املتعلّقة بعمليات التحقّق بعد ملذكور واملضمنة بالعنوان الرابع من األمر ا 28و
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من نفس األمر و املتعلّقة  43و  41تصليح األداة أو تغيريها، وكذلك بالفصول 
لة هذه لذلك فقد تعين إدراج مج. بعالمات الرقابة املترولوجية القانونية

اس الشروطاإللتزامات ضمن كر.
2-ة واملقتضيات التشريعية املتعلّقة بتعاطي األنشطة الترتيبي

.اإلقتصادية بصفة عامة و الصادرة بعد دخول كراس الشروط حيز التنفيذ
إىل جانب خمتلف النصوص التة و التة املتعلّقة باملترولوجيا، شريعيرتيبي

الترتيبية املتعلّقة بتعاطي األنشطة اإلقتصادية املقتضيات التشريعية ودرت عديد ص
اس الشا ضمن كر ة واليت مل يقع األخذروط املعروض نظرا لربوزها بصفة عام

  :بعد دخوله حيز التطبيق و التي من أمهّها
  

املقتضيات املتعلّقة باملنافسة:
واملتعلّق  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64ينص القانون عدد 

املؤرخ  2005لسنة  60باملنافسة واألسعار مثلما نقّح ومتّم خاصة بالقانون عدد 
  : منه على أنه 9بالفصل  2005جويلية  18يف 

"لس وجوبا من قبل احلكومة حول مشاريع النصوص الترتيبية يستشار ا
دف مباشرة إىل فرض شروط خاص ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو ة  اليت

ا أن تعرقل الدتضع قيودا من شاوقخول إىل الس  
  

  ".صيغ اإلستشارة الوجوبية بأمرراءات وو تضبط إج         
 2005أنّ كراس الشروط موضوع اإلستشارة صدر قبل سنة واعتبارا و

أي قبل التاريخ الذي أصبحت فيه اإلستشارة وجوبية فإنه مل يتم التنصيص على 
  .رأي جملس املنافسة ضمن قائمة اطّالعات القرار املتعلّق بإصداره
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سبة للقرار اجلديد التجه بالنه يتنصيص ضمن اطّالعاته على رأي لذا فإن
  .جملس املنافسة

ّتاملقتضيات املتعلّقة باحملال:  
أوت  11املؤرخ يف  2004لسنة  1876ينص الفصل األول من األمر عدد 

  :و املتعلّق بصلوحية احمللّ وشهادة الوقاية على أنه 2004
حذفت شهادة صلوحية احمللّ و الوقاية من احلرائق املنصوص عليها باألمر "

  ".1996جانفي  2 املؤرخ يف 1996لسنة  6عدد 
  :نهمنه على أ 2و ينص الفصل 

على مستغلّي احملالّت املعدة ملمارسة أنشطة جتارية أو حرفية احلصول " 
على شهادة للوقاية تسلّمها مصاحل احلماية املدنية وفق شروط و صيغ تضبط 

  ".بقرار من وزير الداخلية
  :من نفس األمر على أنه 3و ينص الفصل 

"ة احملالت مبقتضى كرة لصلوحيتضبط الشروط العام اس شروط تتم
  ".املصادقة عليه بقرار من وزير الداخلية 

املواطنني شاط وصحة القائمني بالنمهية املوضوع و تعلّقه بسالمة ونظرا ألو
على حد السواء، فإنه يتعين من جهة على مستغلّي هذه  احملالّت طلب احلصول 

ة على شهادة الوقاية من الديوان الوطين للحماية املدنييغ وفق الشروط والص
واملتعلّق  2004أوت  17املضبوطة بقرار وزير الداخلية و التنمية احمللية املؤرخ يف 

بضبط شروط وصيغ تسليم شهادة الوقاية، و من جهة أخرى التقيد بكراس 
الشروط اخلاص ة لصلوحية احملالت الصادر مبقتضى  قرار بضبط الشروط العام
ما مل خيضع 2004أوت  17نمية احمللية املؤرخ يف التوزير الداخلية و 
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استغالل هذه احملالّت إىل شروط عمرانية و صحية تضبطها أحكام  
  .قانونية أو ترتيبية أو كراسات شروط أخرى

شاطاملقتضيات املتعلّقة باملستوى العلمي و التكويين ملتعاطي الن:
الفصل األو 29املؤرخ يف  2005لسنة  3078ل من األمر عدد ينص 

ناعات التقليدية الصبضبط قائمة أنشطة احلرف الصغرى وو املتعلّق  2005نوفمرب 
  :حتديد األنشطة التي تستوجب ممارستها توفّر الكفاءة املهنية على أنهو

الصناعات التقليدية ول املصاحب أنشطة احلرف الصغرى وبضبط اجلد"
  ".ب ممارستها الكفاءة املهنيةوحيدد األنشطة التي تستوج

 14بالرجوع إىل اجلدول احملال إليه يتبين أنه وقع التنصيص بالنقطة و
ة على و يانةاملتعلّقة باخلدمات املرتبطة بالصملتعاطي جوب توفّر الكفاءة املهني

  .القيس كما صنفه ضمن قائمة احلرف الصغرىنشاط تصليح آالت الوزن و
ربية التقليدية وناعات التالصجارة ومن قرار وزيري الت ينص الفصل األولو

إجراءات تنظيم ط واملتعلّق بضبط شروو 2007فيفري  27التكوين املؤرخ يف و
  :اإلختبار املهين إلثبات الكفاءة املهنية يف قطاع احلرف على أنه

إجراءات تنظيم اإلختبار املهين إلثبات الكفاءة بضبط هذا القرار شروط و"
املهنية املستوجبة من احلريف أو من املسير الفني للمؤسسة احلرفية غري احملرز على 
شهادة تعليمية أو تكوينية يف اإلختصاص املعين وذلك بالنسبة إىل األنشطة 

التي تستوجب و املشار إليه أعاله 2005لسنة  3078املنصوص عليها باألمر عدد 
  ".ممارستها توفر الكفاءة املهنية 

استنادا إىل مقتضيات األمر والقرار املذكورين يكون من املتجه أن و
جارة قرار وزيري التيتضمن كراس الشروط املعروض إما إحالة صرحية إىل 

املتعلّق و 2007فيفري  27كوين املؤرخ يف التربية والتناعات التقليدية والصو
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بضبط شروط وإجراءات تنظيم اإلختبار املهين إلثبات الكفاءة املهنية يف قطاع 
احلرف فقط أو أن تقع هذه اإلحالة مع تضمني املقتضيات التي تتماشى مع 

  .نشاط تصليح أدوات القيس صلب الكراس
تقريب الشفافية و حيبذ اعتماد احللّ الثّاين نظرا الحترامه أكثر ملبدإو

  .باألمر ملعلومة للمعنينيا
غرىاملقتضيات املتعلّقة باحلرف الص:  

فيفري  16املؤرخ يف  2005لسنة  15ينص الفصل األول من القانون عدد 
  :املتعلّق بتنظيم قطاع احلرف على أنهو 2005

يهدف هذا القانون إىل تنظيم قطاع احلرف وتنميته وتطويره قصد دفع  "
شغيل االستثمار والتوالرنافسية لألنشطة احلرفية مبا يساهم يف فع من القدرة الت

نميةدفع نسق النمو وذلك وفقا للتوجهات العامة للت".  
  :منه على أنه 2ينص الفصل و
شمل قطاع احلرف حسب مفهوم هذا القانون أنشطة احلرف الصغرى ي "

والصناعات التسة حرفية حسب قليدية اليت متارس من قبل حريف أو يف إطار مؤس
من هذا القانون بصفة رئيسية ومستمرة على  16و 12التعريف الوارد بالفصلني 

  .وجه االحتراف أو حبكم العادة للتحصيل منها على ربح
  ."تضبط قائمة أنشطة احلرف الصغرى والصناعات التقليدية بأمرو
 29املؤرخ يف 2005لسنة  3078األمر عدد تبعا هلذه اإلحالة صدر و
الصغرى و الصناعات التقليدية  املتعلّق بضبط قائمة أنشطة احلرفو 2005نوفمرب 

حتديد األنشطة التي تستوجب ممارستها توفّر الكفاءة املهنية، و الذّي، كما متّت و
أنشطة  صنف نشاط تصليح آالت الوزن و القيس ضمن اإلشارة إليه أعاله، 

  .احلرف الصغرى
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تصليح أو تركيب أصناف دد هو أنّ نشاط هذا الصولب ما ميكن قوله يف 
خيضع مبوجب  معينة من أدوات القيس اخلاضعة للرقابة املترولوجية القانونية

2005نوفمرب  29املؤرخ يف  2005لسنة  3078صنيف الوارد باألمر عدد الت 
 2005فيفري  16املؤرخ يف  2005لسنة  15املذكور إىل مقتضيات القانون عدد 

تعلّق بتنظيم قطاع احلرف، و أنّ كراس الشروط املعروض  ال بد أن يتعرض املو
  .إىل مجلة اإللتزمات واألحكام املضمنة به

ياغةاملالحظات على مستوى الص  ) ب
أربع نقاط  يتضمن كراس الشروط املعروض تسعة فصول تتمحور حول

  :هيوأساسية 
اس الشروطموضوع كر:  

  :كراس الشروط على أنهينص الفصل األول من 
 "اس الشيضبط كرن احترامها ملمارسة روط هذا الشي يتعية التروط العام

نة من أدوات القيس اخلاضعة للرقابة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معي
  ." املترولوجية القانونية

يف هذا اإلطار بالذّات، أي " الشروط العامة"املالحظ أنّ استعمال عبارة و
تنظيم نشاط مهين معين، يتناىف مع الغاية التي بعثت من أجلها منهجية اعتماد 

اسات الشخ1993لسنة982عددروط بدليل أنّ األمر كرماي3يفاملؤر 
 العامالذّي يعترب اإلطارومعهااملتعاملنيوبني اإلدارةبالعالقةواملتعلق1993
  :منه على أنه 3اإلقتصادية، نص بالفصل املادةيفروطالشاساتكرملنظومة
  :خاصةيضبط كراس الشروط "  
زمة و الوسائل الضرورية قصد ممارسة النشاط املعين املقتضيات الالّ-

... ".  
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مما يتجه معه القول بأنّ كراس " الشروط العامة"عبارة ومل يستعمل 
إعطاء وروط هو اإلطار األمثل لتفصيل اإللتزامات الشطبيقي للمقتضيات البعد الت
ة والتشريعية ذات العالقة مبوضوعه، والترتيبياس جعل املعنيني بتطبيق هذا الكر

جربة أثبتت أن ليست ألغلبهم الدراية الكافية أنّ التعلى بينة من أمرهم، خاصة و
  .واجبميع املقتضيات التشريعية و الترتيبية املتعلّقة باألنشطة التي ميارس

  

واجب التصريح و اإلعالم:  
تتمثّل هذه اإللتزامات يف جمموعة من اإلجراءات اإلدارية التي جيب على 

تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس اخلاضعة للرقابة نشاط متعاطي 
  :هيولوجية القانونية القيام ا واملتر

-اس الشروط املعروض شاط وإيداع تصريح بالنبعد ختم مجيع كر
صفحاته من قبل اإلدارة وممضى من قبل املعين باألمر يف آخر صفحة منه مسبوقا 

لدى اإلدارة اجلهوية للتجارة الراجع هلا بالنظر " اطلعت عليه ووافقت"بعبارة 
.ترابيا

إعالم املصلحة التي أودع لديها تصريح ممارسة نشاط تصليح أو -
قابة املترولوجية القانونية القيس اخلاضعة للرتركيب أصناف معينة من أدوات 

نة مبثال التي تطرأ على املعلومات املبيصريح املذكور، وذلك يف بكلّ التغيريات الت
كما يتعين كذلك إعالم . أجل مخسة عشر يوما من تاريخ حصول هذه التغيريات

ي تطرأ على القوانني األساسيوات ة بالنسبة للذّهذه املصلحة بكلّ التغيريات الت
.املعنوية يف نفس اآلجال املذكورة
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عة عمليات التصليح إعالم مصلحة املترولوجيا القانونية بطبي-
ركيب التي قام ا املعين باألمر يف أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إجنازه هلاته التو

.العمليات
إعالم مصلحة املترولوجيا القانونية بكلّ انقطاع أو توقّف عن -
ممارسة النشاطشاط بصفة مؤقتة يف أجل أقصاه أسبوع من تاريخ توقفه عن الن.
شاط يذكر أنّ تضمني كراس الشروط املعروض لواجب التصريح بالنو

وواجب اإلعالم بكلّ التغيريات التي ميكن أن تطرأ عليه قد كان يف حملّه ضرورة 
واملتعلق1993ماي3يفاملؤرخ1993لسنة 982 عددمن األمر  3أنّ الفصل

  :معها نص  على أنهاملتعاملنيوبني اإلدارةبالعالقة
  :خاصةيضبط كراس الشروط " 
-....
-ي جيب إعالمها بالشة التة املصاحل اإلداريروع يف املمارسة الفعلي

." ...للنشاط املعين 
ه يالحظ يف هذا الصاس الشروط اعتمد العديد من إالّ أندد أنّ كر

فمرة يتم اعتماد . اإلعالماجلهة املعنية بتقبل التصريح والعبارات للداللة على 
و مرة أخرى " اجلهوية للتجارةاإلدارة "و مرة يتم اعتماد عبارة " اإلدارة"عبارة 

  ".مصلحة املترولوجيا القانونية"أو " املصلحة"يتم ذكر عبارة 
  

جتدر اإلشارة إىل أنّ تنويع العبارات للداللة على نفس الشيء يف و     
ة من شأنه أن يؤديف التأويل الذي ال طائل منه،  ي إىل الوقوعالصياغة القانوني

ربما ستزداد املسألة تعقيدا إذا متّ إحداث فروع للوكالة الوطنية للمترولوجيا و
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لسنة  40القانون عدد من ) ديد ج( 15باجلهات كما أشار إىل ذلك الفصل 
  .املتعلّق باملترولوجياو 1999ماي  10املؤرخ يف  1999

الشروط املتعلّقة باألشخاص و احملالّت:  
  :من كراس الشروط و هي 4تتمثّل هذه الشروط يف ما نص عليه الفصل 

تصليح أو نشاط جيب على من يعتزم تعاطي : بالنسبة لألشخاص -
تركيب أصناف معينة من أدوات القيس اخلاضعة للرقابة املترولوجية القانونية أن 

أو تؤهله ملمارسة هذا النشاط ال على شهادة علمية معترف ا ومتحص إمايكون 
أن يكون متحصال على شهادة انتهاء تدريب مهين خاص بنوعية النشاط مسلّمة 

 سة معترفة باإلضافة إىل ممارسة هذا له من طرف مؤسا من اجلهات الرمسي
أن يكون قد مارس النشاط املذكور   أوالنشاط ملدة ال تقلّ عن ثالثة سنوات 

وات بالنسبة للذّو. يقع اثباا بواسطة شهادة عململدة ال تقلّ عن مخس سنوات 
بعمليات  املعنوية فيجب أن يتوفر شرط الكفاءة املهنية يف األشخاص القائميني

التركيبصليح أو الت.

جهيزات التفيجب أن تتضمن الوسائل و: حالّتبالنسبة للم-
.وكذلك املوارد البشرية الالزمة ملباشرة النشاط

شريع قد يالحظ أنّ طريقة صياغة هذه الشروط، عالوة على أنّ التو
بشكل ال  عامةليه سابقا، فإنها جاءت مقتضبة وجتاوزها كما متّت اإلشارة إ

عرف على حمتواها ويسمح بالت ا كما مل تتم ةة اخلاصال على األوجه التطبيقي
ىل نصوص أخرى تشريعية إاإلشارة يف قائمة اإلطالعات املتعلّقة بكراس الشروط 

.أو ترتيبية تفصل املسألة املتعلّقة بالشروط اخلاصة سواء باألشخاص أو باحملالّت
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ةاملقتضيات اخلاص قابةبالر:  
  :من كراس الشروط خاصة يف 7و تتمثّل حسب الفصل 

-زيارات رقابة حملالّت القائمني بالتميكن القيام و. ركيبصليح أو الت
أدوات القيس التي وقع تصليحها أو على وسائل التجارب و بعمليات التحقّق

.تركيبها
تركيبها س اليت وقع تصليحها أو الرقابة على عدد من أدوات القي-

.ميكن أن تكون هذه الرقابة بواسطة رقابة إحصائيةو
املخالفات:  

  :من كراس الشروط على أنه 9ينص الفصل 
ميكن للوزير املكلّف بالتجارة أن يتخذ ضد كلّ خمالف ألحكام كراس " 

  :الشروط العقوبات اإلدارية التالية
اإلنذار-
شهر يف صورة عدم اإلمتثال غلق احمللّ التجاري ملدة ملدة أقصاها -

.لإلنذار أو العود
يتم توجيه اإلنذار للمخالف من قبل الوزير املكلّف بالتجارة مبقتضى و

  رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
يقع اختاذ عقوبة الغلق املبينة أعاله مبقتضى قرار من الوزير املكلّف و
  ."بالتجارة
املعروض للعقوبات املستوجبة يف حالة  يالحظ أنّ تضمني كراس الشروطو

    982عددمن األمر  3عدم اإلستجابة ملقتضياته كان يف حملّه ضرورة أنّ الفصل 
املتعاملنيوبني اإلدارةبالعالقةواملتعلق 1993ماي3يفاملؤرخ 1993لسنة

  :معها نص  على أنه
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  :خاصةيضبط كراس الشروط " 
-....
."يتم اختاذها يف حالة خمالفة مقتضيات كراس الشروطالتدابري التي -
يالحظ يف املقابل أنه رغم احلرص على مبدإ التدرج يف العقوبات بإقرار و

 منالدفاعحقوقاإلنذار قبل عقوبة الغلق فإنه كان من املفروض التنصيص على
 اإلدارةمع وضعيتهملتسويةمهلةاملعنيني باألمرإعطاءوّالردوحقإعالم

.روطالشاسكربنودواحترام
V -املقترحات:  

رتيبية املتعلّقة التشريعية وعلى ضوء املستجدات التتبعا لكلّ ما تقدم و
ية بصفة عامة، بتعاطي األنشطة اإلقتصاديدان املترولوجيا بصفة  خاصة ومب
يقترح أن تقع  الس روط املعروض فإنّاستنادا إىل النقائص املسجلة بكراس الشو

عاله مع إعادة صياغته من جديد بشكل يأخذ بعني اإلعتبار املالحظات املضمنة أ
  .توخي الدقة عند الصياغةمراعاة مبادئ املساواة والشفافية و

صدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ و 
رشدي   عضوية السادةبرئاسة السيد محمد القـلسي و 2009 ماي 14

 كريم داودو نور الدين بن عيادالمحمدي و رضا الماجري و
السيدة سميرة القابسي وأمن و ماهر الفقيهو  وعماد الدرويش

  . نبيل السماتي كتابة الجلسة السيد
  الرئيس                                                 
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .جتميع حبوب اإلستهالك :القطاع 
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بعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة  و

     :يلي ماعلى 
اإلطار العام لإلستشارة :
  :فيما يتعلّق مبشروع األمر -

األمر موضوع اإلستشارة الراهنة يف إطار توجهات الدولة يندرج مشروع 
اسات شروط وهلذا الغرض متّ إعداد الرامية إىل حذف التراخيص وتعويضها بكر

لسنة  1083مشروع  هذا األمر عوضا عن الترخيص الذي أقره األمر عدد 
  .املنظّم لنشاط جممعي احلبوبو1990جوان  26املؤرخ يف  1990
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ويهدف مشروع األمر املعروض إىل إعادة تنظيم نشاط جممعي حبوب 
ن احلبوب واملتعاملني معه يف جمال بني ديوا اإلستهالك  وتوضيح العالقة القائمة 

  .جتميع حبوب اإلستهالك
فصول وعلى وثيقة شرح  9 املعروض علىاألمر  حيتوي مشروعو  
  .األسباب
:فيما يتعلّق مبشروع القرار -

يهدف مشروع كراس الشعي  اهن إىل تنظيم ممارسة نشاطروط الرجمم
إلزام امع اخلاص باإلستجابة إىل مجلة من الشروط  من خاللحبوب اإلستهالك 

ذات الطبيعية اإلدارية والفنية واملالية وتوضيح العالقة القائمة بينه وبني ديوان 
  .احلبوب يف إطار خصخصة نشاط جتميع احلبوب

وحيتوي مشروع قرار وزير الفالحة واملوارد املائية على       
موزعة  فصال 30ملحقني وروط فيحتوي على فصلني أما مشروع كراس الش

  :كاآليت
.7و  6و  5و  4و  3و  2و  1الفصول :أحكام عامة  :الباب األول-
:شروط ممارسة نشاط جتميع حبوب اإلستهالك :الباب الثاين-
I-ةالروط اإلداري10و  9و  8الفصول :ش.

II-ة16و 15و 14و  13و  12و  11الفصول : الشروط الفني .
III-ة23و22و 21و 20و 19و 18و 17الفصول : الشروط املالي.

26و  25و  24الفصول : جمال تدخل اإلدارة:الباب الثالث-

.30و  29و  28و  27الفصول : املخالفات و العقوبات:الباب الرابع-
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اإلطار الترتيبيشريعي و الت:  
ة رتيبيوالتة شريعيإىل مجلة النصوص الت نشاط جتميع احلبوبختضع ممارسة 

  :اآلتية الذكر
واملتعلّق  1962أفريل  3املؤرخ يف  1962لسنة  10املرسوم عدد -

ة واملنقّبإحداث ديوان احلبوب والبقول الغذائيح ة وغريها من املنتوجات الفالحي
1970لسنة  7م باملرسوم عدد واملتم واملصادق  1970سبتمرب  26خ يف املؤر

والقانون عدد  1962ماي  24خ يف املؤر 1962ة لسن 18عليهما بالقانون عدد
لسنة  67ح بالقانون عددواملنقّ 1970نوفمرب  20خ يف املؤر 1970لسنة  47

  .1986جويلية  16املؤرخ يف  1986
 1991جويلية  01املؤرخ يف  1991لسنة  44القانون عدد -

لسنة  38واملتعلّق بتنظيم جتارة التوزيع، كما متّ تنقيحه وإمتامه بالقانون عدد
.1994فيفري  24املؤرخ يف  1994

واملتعلّق  1991جويلية  29خ يف املؤر 1991لسنة  64القانون عدد -
 60ومجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وآخرها القانون عدد باملنافسة واألسعار 

.2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة 
واملتعلّق  1992ديسمرب  7خ يف املؤر 1992لسنة  117القانون عدد -

.حبماية املستهلك
واملتعلّق بقمع الغش يف جتارة  1919أكتوبر  10املؤرخ يف  األمر-

ةالبضاعات يف املواد الغذائية والطبيعية واملنتوجات الفالحي.
واملتعلّق  1990جوان  26املؤرخ يف  1990لسنة  1083األمر عدد-

عي احلبوببتنظيم نشاط جمم.
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جوان واملتعلّق بضبط  18املؤرخ يف  2007لسنة  1401األمر عدد -
سلم تعيري القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشان لإلستهالك راء املعد

.البشري
ق واملتعلّ 2007جوان  18املؤرخ يف  2007لسنة  1402األمر عدد-

بتعيني سعر احلبوب وبكيفية دفع أمثاا وخزا وإحالتها بالنسبة إىل موسم 
2007-2008.

واملتعلّق  2008جوان  2املؤرخ يف  2008لسنة  2081األمر عدد -
بتعيني سعر احلبوب وبكيفية دفع أمثاا وخزا وإحالتها بالنسبة إىل موسم 

2008-2009.

دراسة السوق:
  
:الوطني للحبوبالقطاع  -
ا من حيث مسامهته يف تأمني األمن ستراتيجيإ اقطاع احلبوب قطاعيعترب    

يف و تهمردوديفع من الرالغذائي للسكّان،وتسعى الدولة للنهوض به من خالل 
لزراعة احلبوب وذلك وفقا ملا يربزه اجلدول التايلصة عدد املساحات املخص:  

  املبذورةاملساحة املوسم الفالحي
)ألف هكتار(

  اإلنتاج
)ألف قنطار(

  مردودية اهلكتارمعدل 
)بالقنطار للهكتار(

2005/200615881610310,1

2006/200713561988417,9

2007/200813331344112,6

14321647615,13املعدل

   2008الفالحة و الصيد البحري لسنة : امليزان اإلقتصادي: املصدر                              
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ويالحظ من خالل اجلدول املشار إليه أعاله أنّ تطور اإلنتاج الوطين ال 
 مردودية اهلكتار  ساحات املبذورة بقدر ما يرتبط بعاملعدد املبتطور فقط يتأثّر  

ة وجودة املدخالت الفالحيالبذورك املستعملةة الذّي يرتبط بدوره بنوعي 
املوسم  خاللمن احلبوب  املساحة املبذورة، إذ أنه رغم تراجع واألمسدة واملبيدات

نّ فإ 2005/2006باملوسم الفالحي مقارنة 14,6% بنسبة 2006/2007الفالحي
نسبة تطورت بهذا العامل مل يؤثر على قيمة الكميات املنتجة من احلبوب اليت 

قنطار 17,9بلغت  ويعود ذلك إىل ارتفاع معدل مردودية اهلكتار اليت %23,5
قنطار بالنسبة للهكتار الواحد خالل املوسم 10,1بالنسبة للهكتار الواحد مقابل 

، مع العلم وأنّ مردودية املساحات املزروعة من القمح 2005/2006الفالحي
دية املساحات املزروعة من القمح قنطارا للهكتار الواحد و مردو  22اللين البالغة 

قنطارا للهكتار الواحد هي اليت مكنت من الرفع من املعدل  17,9الصلب البالغة 
العام ملردودية املساحات املزروعة من احلبوب خالل املوسم الفالحي 

2006/2007.  

ال يقتصر فقط على  وجتدر اإلشارة إىل أنّ تدخل الدولة يف قطاع احلبوب
اإلنتاج إذ تتدخل الدولة أيضا يف حلقات جتميع وتوزيع وحتديد األسعار حلقة 

جماالت تدخل حوصلة ألهم  اخلاصة بإنتاج وإستهالك منتوج احلبوب وفيما يلي
:الدولة يف قطاع احلبوب

  :حتديد أسعار اإلنتاج* 
تتدخل الدولة يف حتديد أسعار إنتاج احلبوب وترتكز سياسة األسعار املتبعة 

مبدإ مراجعة من قبل الدولة على حتديد أسعار احلبوب عند اإلنتاج بإعتماد 
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أسعار احلبوب خالل قد كانت و.وجعلها تعكس تطور تكاليف اإلنتاج األسعار
ن باجلدول التايلكما  نوات املاضيةالسهو مبي:

  قنطار/دينار:الوحدة                                                                                               
الفالحي مــــالمـوسالمواد 

2003/20042004/20052005/20062006/20072007/20082008/2009

29,530,530,531,532,78240قمح صلب

2627272828,73235نقمح لي

171818202030شعير

171818202030ترييتيكال

  

ويالحظ من خالل اجلدول املشار إليه أعاله أنّ مستوى أسعار منتوجات 
مقارنة  2008/2009احلبوب تطورت بشكل ملحوظ خالل املوسم الفالحي 

سبة بالن وأ) 22%(لب سبة للقمح الصبالن سواء 2007/2008باملوسم الفالحي 
بينما سجلت أسعار الشعري والتريتيكال نسبة التطور األكثر  )22%(للقمح اللين  

ويعكس تطور أسعار اإلنتاج سعي الدولة إىل تشجيع . 50%بلغت فأمهية 
مراعاة تطور مجلة من تكاليف  مع الفالّحني على اإلقبال على زراعة احلبوب

كما دف سياسة الدولة يف هذا اال إىل حتقيق .احملروقاتخاصة منها واإلنتاج 
أعلى نسبة من اإلكتفاء الذايت والتخفيف بالتايل من العبء احملمول على ميزانية 
الدولة اليت تتدخل يف جمال حتديد أسعار احلبوب بواسطة آليات صندوق 

  .التعويض
وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنّ السة الشعري هو سعر عر احملدد ملاد

تدخل وميكن للمنتجني بيع الشعري لغري ديوان احلبوب وتعاضديات التجميع 
  .بالسعر الذي حتدده قاعدة العرض والطلب
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ومتثّل األسعار املشار إليها باجلدول أعاله أسعارا أساسيق عند اإلنتاج ة تطب
على احلبوب السليمة واخلالصة والصفر فيها  على احلبوبجار أي احلة لإلتاليت تتو

ة املتعلّقة بتعيني سعر احلبوب وبكيفيدة مبالحق األوامر املومسية دفع اخلصائص احملد
ا وإحالتها وبالتا وخزأمثاولة هي ايل فإنّ سياسة األسعار املنتهجة من قبل الد

. على حتسني جودة احلبوب املنتجة سياسة حتثّ
  :املدخالت الفالحية كالبذورأسعار بعض حتديد  -

رغم حترير أسعار العديد من املدخالت الفالحية كاملبيدات واألمسدة 
  .مازالت الدولة تتدخل يف حتديد أسعار البذور املستعملة يف زراعة احلبوب

حملافظة على ا إىلسعت الدولة  2007/2008الفالحي فبالنسبة للموسم 
- 2006موسم األسعار املطبقة خالل توى نفس أسعار البذور املمتازة يف مس

نة ة حمسلقنطار بذور عادي ادينار 33سبة للقمح يف حدود بالنفكانت  2007
البذور العادية يف فكانت  عريممتازة، أما بالنسبة للش لقنطار بذور ادينار 48و

  .للقنطار ادينار 32للقنطار والبذور املمتازة يف حدود  دينار 20حدود 
  :على مستوى التجميع -

الذي يتولّى  حلبوباديوان تتدخل الدولة يف نشاط التجميع من خالل 
من خالل حتديد معلوم منحة كذلك القيام بعملية مجع وخزن احلبوب املنتجة و

اإلحالة الصسات افية املعروفة مبنحة التجميع ومنحة اخلزن املسندة إىل مؤس
  .التجميع واخلزن

  :اإلستهالك أسعارحتديد  -
خل الدعة من احلبوب تتدولة يف حتديد أسعار جمموعة من املنتوجات املصن

ميد الغذائي ذكر اخلبز املدعوم والفارينة والسميكن ومن بني أهم هذه املنتوجات 
املضمنة بقائمة املنتوجات واخلدمات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلدارية لألسعار يف 
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ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996إليها باألمر عدد كلّ املراحل واملشار 
ة األسعار املتعلّق باملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حريو 1991

  .وطرق تأطريها
خل الدة تدل العام إلنتاج احلبوب و رغم أمهير املعده رغم تطوولة إال أن

غري قادر على تغطية نسبة هامة اإلنتاج الوطين من احلبوب  مازاليف هذا القطاع 
وذلك نظرا ألمهية إقبال املستهلك على مادة احلبوب يف من حاجياتنا الوطنية 
  .خمتلف وجباته الغذائية

 ة الحبوب على المستوى الوطنية إستهالك  مادأهمي
:والتوجه نحو توريد الحبوب
ويربز ذلك من خالل ملادة احلبوب  املستهلكةتعد تونس من أهم البلدان 

املنتوجات لوك الغذائي للمواطن الذي يرتكز باألساس على إستهالك الس
ة احلبوب عة مناملصنناتكاخلبز والفرينة  ماد138واملعج  .  

 ة احلبوب من أهمة املواد  كما تعترب مادم يف العليقة العلفياليت تقد
عري والترييتيكال أو يف شكل علف الطبيعية كالش للحيوان سواء على حالتها

   .بمركّ
كاآليت  139اإلستهالك الوطين للحبوبع ويتوز:  

  ،ة ستعماالت بشريإ 60%-
علف حيواين  27%-
  .روبذ 13%-

                                                            
138 La Tunisie occupe la troisième place, après l'Italie et le Vénézuela, dans la consommation de pâtes dans le 
monde. La consommation de pâtes d'un tunisien est de 11.7 kg par an alors que d'autres pays arrivent à un kilo de 
pâtes par habitant sur un an.. Source Article intitulé "Application de l'Algorithme Génétique pour 
l'homogénéisation de la qualité d'un mélange de céréales" – site web : www.setit.rnu.tn.

".الزراعية بتونسالرفع من القدرة التنافسية للقطاع الزراعي أهمّ حماور السياسة :" تقرير اخباري حتت عنوان : املصدر 139
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الوطين من احلبوب ال  أنّ اإلنتاجوجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل 
:يغطّي حاجياتنا الوطنية وهو ما يتبين من اجلدول التايل

  
  اإلستهالكالسنوات

)ألف قنطار(

  الكميات امعة
)ألف قنطار(

التوريد
)ألف قنطار(

2003244201243411986

200420120918410936

200523793835115442

200625991715218839

200731616689224724

25495775517740املعدل

  2008الفالحة و الصيد البحري لسنة : امليزان اإلقتصادي: املصدر

ووفقا للجدول املشار إليه أعاله فإنّ معدل حاجياتنا من احلبوب هي يف 
 %30عن طريق التوريد ومبعدل  %70عدل مبيتم تلبيتها  ألف قنطار 25حدود 

  . الوطينعن طريق اإلنتاج 
كما جتدر اإلشارة إىل أن أسعار احلبوب املوردة يف إرتفاع متواصل إذ 

مليون  960إىل  2006سنة  مليون دينار 433إرتفعت قيمة احلبوب املوردة من 
 2008و يف سنة  %122مسجلة نسبة إرتفاع تقدر بـ  2007خالل سنة  دينار

سجلت أيضا أسعار الكميات املوردة من احلبوب إرتفاعا بنسبة قدرت حبوايل 
  .2007 مقارنة بسنة %4,1

  :ويعزى هذا اإلرتفاع اهلام لألسعار العاملية للحبوب إىل 
تراجع إنتاج عدد من البلدان املصدرة مثل أستراليا والواليات -

  .املتحدة وأكرانيا
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 2007ن القموح اليت وصلت يف جوانتراجع املخزونات العاملية م-
.اتنوهو أدىن مستوى منذ بداية الثماني مليون طن 147إىل 

-ة من قبل الصر أمناط إرتفاع الطلب العاملي خاصني واهلند نتيجة لتغي
.إستهالك هذه الدول

خاصة وإرتفاع كمية احلبوب املوجهة إلنتاج احملروقات احليوية -
. منها الذرة
وخزن الحبوب ودوره في تحقيق األمن  نشاط تجميع
:الغذائي

حماصيل احلبوب املنتجة حمليا من  وخزن حسن جتميعمسألة تشكّل حاليا 
اليت من شأنها املسامهة يف توفري حاجياتنا الداخلية من هذه املواد  أهم احللولبني 

من عجز امليزان الت وبجاري من خالل تقليص قيمة وارداتنا من احلبواحلد.  
 بالفالحة اخلدمات املرتبطة  ضمننشاط خزن وجتميع احلبوب ويصنف 

أثناء أعمال آثار نت بعثة إذ متكّمتّت ممارسته من قبل الفراعنة نشاط قدمي وهو  
من العثور على سبع من الصوامع الكربى  مصركانت جتريها بصعيد  التنقيب اليت

   .املستخدمة يف ختزين احلبوب
اإلستثمارات ضمن قائمة  اإلستثمار يف جمال مجع وخزن احلبوبيصنف و

 ألف دينار 150اليت تفوق قيمة اإلستثمار فيها  "ج"بالصنف الفالحية اخلاصة 
ة متيازات اجلبائيينتفع هذا الصنف من اإلستثمارات الفالحية بالعديد من اإلو

   .بالنسبة للباعثني اجلدد %25و %30يقدر بنسبة  اذاتي الويتطلّب متوي املالية
من اإلنتاج  نسبة هامةعلى ويساهم نشاط جتميع احلبوب يف احملافظة 

خاصة إذا ما علمنا  وبكميات هامة دةإىل املستهلك حبالة جي هإيصالومن  الوطين
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لف والفقدان لعديد األسباب من اإلنتاج الوطين معرضة للتأنّ نسبة هامة من 
   :أمهّها

عدم قدرة صغار الفالحني على توفري الظروف املالئمة لتجميع  -
خاصة ووخزن احلبوب األمر الذي يؤدي إىل تلف نسبة هامة من اإلنتاج الوطين 

  نتيجة تعرضها ألمراض فطرية،
وب من قبل الفالحين من أجل تزايد ظاهرة اإلستهالك الذايت للحب-
.ستهالك لإلالبذر أو 
إحتكار منتوج احلبوب من قبل بعض الفالّحني و اإلتجار فيه -

.بطرق غري مشروعة
  :احلبوبوفيما يلي جدول بياين يربز نسبة الكميات امعة من 

معةانسبة اإلنتاج غري نسبة التجميع مقارنة باإلنتاجاملوسم الفالحي
2003/2004%3862%

2004/2005%3961%

2005/2006%43,5%56,5

2006/2007%34,3%65,7

2007/2008%34,48%65,51

14 ,62%37,8%  املعدل

  2008الفالحة و الصيد البحري لسنة : امليزان اإلقتصادي: املصدر                      

  
خالل  عة من احلبوبالكميات امويربز من اجلدول املشار إليه أعاله أنّ 

يف حني  37,8%بلغ معدهلا نسبة  2008 إىل سنة 2003الفترة املمتدة من سنة 
وهي نسبة هامة تقارب نسبة وارداتنا  14 ,62%متثّل نسبة الكميات غري امعة 

.من احلبوب
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  ة لجمع وخزن الحبوبتأهيل  المنظومة الوطني:
دورا هاما يف جمال التابعة له ة ات املركزيوالتعاضديحلبوب العب ديوان 

يف هذا  املتدخل الوحيدفترة طويلة يعترب الديوان ومنذ  إذ جتميع وخزن احلبوب 
اقتصادية تستوجب  اال وذلك نظرا ملا يكتسيه منتوج احلبوب من أمهية 

 وق منذ تونس إقتصاد السإالّ أنّ إعتماد . احملافظة عليه من قبل السلط العمومية
راجع تدرجييا عن التدخل يف العديد من ااالت ولة بالتألزم الد 1986 سنة

ة ذات الصة اإلقتصاديمن بينها نشاط مجع وختزين احلبوبوبغة التنافسي .  
وبرزت البوادر األوىل لتشريك اخلواص يف نشاط جتميع احلبوب منذ 

واملتعلّق بتنظيم  1990جوان  26خ يف املؤر 1990لسنة  1083صدور األمر عدد 
ترخص : " منه على أنه  الفصل األولنشاط جممعي احلبوب الذي نص يف 

مهمة جتميع احلبوب بصفة منوبني   اخلواصني أو املعنوينيياملادلألشخاص 
  ....."يعملون بإسم ديوان احلبوب

متّ اإلنطالق يف تطبيق جتربة تشريك اخلواص يف جمال  2004سنة ويف 
جتميع احلبوب باإلعتماد على إتفاقية تضبط العالقات املهنية والتجارية بني امع 

  :مواسم متتالية ةوديوان احلبوب وقد تواصلت التجربة على مدى أربع
خنراط إ 2005-2004شهد موسم التجميع : املوسم األول-

فقط إىل جانب ديوان احلبوب وتعاضديات التجميع ومها  جممعني إثنني
دة ومؤسسة الطرابلسيمصرف اخلدمات املتعد.  

 ةثالث 2006-2005خنرط خالل موسم إ: املوسم الثاين-
مصرف اخلدمات الفالحية املتعددة وشركة يف هذه التجربة وهم  جممعين

احلبوب احمللية املخازن الكربى جبندوبة ومؤسسة حممد ساسي لتجميع 
.بالوطن القبلي
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نشاط التجميع خالل موسم إخنرط يف: املوسم الثالث-
مصرف اخلدمات الفالحية املتعددة  :وهم  ستة جممعين 2006/2007

وشركة املخازن الكربى جبندوبة ومؤسسة حممد ساسي لتجميع احلبوب 
ومؤسسة روم احمللية بالوطن القبلي وشركة املخازن الكربى بباجة 

.للمخازن ببوسامل وشركة مطمورة السفينة بسليانة
تدخل يف نشاط جتميع حبوب اإلستهالك : املوسم الرابع-

:اآليت ذكرهم اخلواص 2007/2008خالل املوسم الفالحي 

عدد نقاط صفة امع  امع اخلاص
التجميع

طاقة اخلزن 
ألف قنطار

الكميات 
  امعة

ألف قنطار

امعحصة 

باعتبار كافة 
الكميات امعة

باعتبار الكميات 
امعة من قبل 

اخلواص
مصرف اخلدمات 
الفالحية املتعددة

شركة خفية 
   63 %13,6%18611655,4اإلسم

 -املخازن الكربى
جندوبة

شركة خفية 
 %3,3015%9316156,7اإلسم

شركة املخازن 
باجة - الكربى

شركة ذات 
%419%3215193,5مسؤولية حمدودة

شركة مطمورة 
سليانة- السفينة 

شركة ذات 
 %0,201%1308,7مسؤولية حمدودة

الشركة التونسية 
لألمسدة الكيميائية

شركة خفية 
2 %0,40%9328,521,5اإلسم

فتحي املنصوري 
0,004  %0,10%154,3شخص مادينفزة/

اموع
411505,51040100%

ويستنتج من اجلدول املشار إليه أعاله أنّ أغلب املتدخلني اخلواص هم 
ذوات معنويع إىل آخر مع اإلشارة ة ميتلكون نقاط جتميع يتفاوت عددها من جمم

خل واحد له صفة الشخص املاده يوجد متديإىل أن.  



اآلراء الجزء األول

370

س ــــمجل
المنـــافسة

شركة مصرف اخلدمات نة باجلدول أعاله  تعترب ووفقا للمعطيات املبي
خالل املوسم الفالحي  املتدخل اخلاص األكثر أمهيةالفالحية املتعددة 

وذلك من حيث عدد نقاط التجميع  مقارنة ببقية امعين اخلواص 2007/2008
 واليتالراجعة هلا وطاقة اخلزن وأمهية حصتها يف الكميات امعة من قبل اخلواص 

. %63بلغت نسبة 
خل اخلواص يف نشاط جتميع احلبوبر تدتطو:  

شهدت جتربة تشريك اخلواص يف جمال جتميع احلبوب تطورا ملحوظا 
يربز هذا التطور خاصة من ا أعاله وفالحية املشار إليهالواسم م ةاألربعخالل 
تنامي عدد امعين اخلواص وعدد نقاط التجميع العديد من املؤشرات ك خالل

عة من قبل اخلواص وذلك وفقا كمية وقيمة احلبوب امكذلك ويع وطاقة التجم
  :ملا يربزه اجلدول التايل

  ديوان احلبوب: املصدر                                                                             
أن نسبة تطور عدد امعين اخلواص ويستنتج من اجلدول املشار إليه أعاله 

مقارنة باملوسم الفالحي  2006/2007خالل املوسم الفالحي %50بلغت 

املؤشرات
  موسم

2004/2005

  موسم
2005/2006

  
  موسم

2006/2007  
2007/2008موسم 

2366عدد امعني اخلواص

492741عدد نقاط التجميع

1602958661505,5)ألف قنطار(طاقة التجميع 

603138641040)ألف قنطار(الكميات امعة 

% 21,7 % 12,5 4,4%% 0,70حصة اخلواص يف التجميع

1,89,527,855,4)مليون دينار(قيمة احلبوب امعة 

% 22,3% 12,8% 4,5 0,7%حصة اخلواص يف قيمة الشراءات اجلملية 
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أي نسبة تطور يف  2007/2008،بينما مل يسجل املوسم الفالحي 2005/2006
  .عدد امعين اخلواص

كذلك شهدت املؤشرات  املتعلّقة بعدد نقاط التجميع وطاقة التجميع 
والكميات امعة من قبل اخلواص نسب التطور األكثر أمهية خالل املوسم 

حيث بلغت نسبة  2005/2006مقارنة باملوسم الفالحي  2006/2007الفالحي
ونسبة  % 193,5ونسبة طاقة التجميع  200%تطور نقاط جتميع اخلواص 

  . 176%الكميات امعة من قبل اخلواص 
كما سجلت حصة اخلواص من سوق جتميع احلبوب خالل نفس الفترة 

  .184%نسبة تطور تقدر بـ 
عين اخلواص واليت متّ غري أنه يالحظ من جهة أخرى أنّ جتربة تشريك ام

وارتفاع عددهم و احلصة الراجعة إليهم قد تزامن  2004اإلنطالق فيها منذ سنة 
مع احندار متواصل يف الكميات اجلملية من احلبوب امعة مثلما يظهر من 
اجلدول الوارد بالصفحة الثانية عشر أعاله، علما وأنّ ذلك ال يعزى فقط إىل 

ة من احلبوب بإعتبار أنّ إنتاج احلبوب قد ارتفع خالل تراجع الكميات املنتج
مقارنة باملوسم الفالحي  23,5%بنسبة  2006/2007املوسم الفالحي 

2005/2006.  
ويقتضي ذلك تقييم النتائج املقترنة بتجربة تشريك اخلواص يف نشاط 
جتميع احلبوب وحتديدا ما إذا كان تراجع الكميات امعة يعود فقط إىل تلف 

  .صة من اإلنتاج بفعل عوامل خارجة عن ظروف القيام بعمليات التجميعح
ة لإلستهالكسوق جمع وخزن الحبوب المعد :

  :تتميز هذه السوق
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مجع وخزن ات ينبع العرض يف جمال خدم:من حيث العرض
 امعين اخلواصو حلبوب و التعاضديات املركزية التابعة لهااحلبوب من ديوان 

تراجع وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل . والبالغ عددهم حاليا ستة جممعين
منذ تدخل اخلواص إذ مل تتجاوز نسبة التجميع احملقّقة من  حلبوبادور ديوان 

 %.10نسبة  2007/2008قبله خالل املوسم الفالحي 
 ركات التعاونية للخدماتالشمن كما ينبع العرض داخل هذه السوق    
 94من القانون عدد  2دف وفقا ملا نصت عليه أحكام الفصل اليت  الفالحية 

ركات التعاونية للخدمات الشبواملتعلّق  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة 
الفالحية إىل تقدمي خدمات ملنخرطيها بغرض تأهيل املستغالّت الفالحية وحتسني 

  :ةوهي تتولّى خاص. التصرف يف اإلنتاج
1-رورية لتعاطي النشاط الفالحي توفري املستلزمات واخلدمات الض

د البحريوالصي  
2-م والرّة مستغالتها إرشاد وتأطري منخرطيها لدعم إنتاجيفع من مردودي

.وحتسني جودة املنتجات
ف واللّ التجميع واخلزن يف ذلكترويج املنتجات الفالحية مبا -3

والتحويل والنصديرقل والت.
ن على األشخاص الراغبني يف اإلخنراط بالشة أن ويتعيركات التعاوني

يكونوا مستغلين فالحيني أو صيادين حبريني أو مسديي خدمات فالحية 
وممارسني لنشاطهم يف حدود الدائرة الترابية لتدخل الشة وغري ركة التعاوني

ممارسني لنشاط منافس لنشاط وأهداف الشركة التةعاوني.  
وقد متكّنت الشة  خالل املوسم الفالحي الفالحي ركات الت2007عاوني -

2008 نة باجلدول التايلمن جتميع الكمية املبيات التالي:  
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عدد نقاط التجميعامع
  طاقة اخلزن

)ألف قنطار(
  الكميات امعة 

)ألف قنطار(
467801590الشركة التعاونية املركزية للزراعات الكربى

2514351426الشركة التعاونية املركزية للقمح

45741مات السكامالشركة التعاونية  للخد

7522723057اموع

الشركة التعاونية املركزية ويستنتج من اجلدول املشار إليه أعاله أنّ 
حيث تبلغ حصة  املتدخل املهيمن على سوق التجميعمتثلّ للزراعات الكربى 

من 35%نسبة  2007/2008هذه التعاونية لوحدها خالل الوسم الفالحي 
  .اموع اجلملي للكميات امعة على املستوى الوطين

ووفقا ملا تقدم فإنّ هيكلة العرض داخل سوق التجميع خالل املوسم 
  :كاآليت كانت   2007/2008الفالحي 

  
سم البياين ويالحظ من الراملشار إليه أعاله أنّ الشة حتتلّركات التعاوني 

ن اخلواص النمعية اة يف سوق جتميع وخزن احلبوب مقارنة حبصسبة األكثر أمهي
  . وحصة ديوان احلبوب

وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنّ األهداف املستقبلية فيما يتعلّق 
يكلة العرض اخلاصة بسوق خزن وجتميع احلبوب املعدة لإلستهالك بالنسبة 

ــوب  ــزن الحب هيكلة عرض سوق تجميع وخ
ــي 2007/2008 بالنسبة للموسم الفالح

68%

22%

10%

ــة  الشـركات التعاوني ــوب ديوان الحب المجمعيـن الخــواص 
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 40%تتمثلّ يف بلوغ اخلواص نسبة جتميع تعادل  2008/2009للموسم الفالحي 
علما وأنّ اهلدف .حلبوبلديوان ا 3%عاونية للحبوب وركات التللش 57%مقابل 

جميع يوان ائيا عن التيتمثلّ يف ختلّي الد 2010- 2009بالنسبة للموسم الفالحي 
ركات للش 40%من الكميات مقابل  %  60على أن يتولّى اخلواص جتميع 

ةالتعاوني.  
منتجي خمتلف أنواع احلبـوب  ينبع الطلب من : من حيث الطلب

مال التونسي حيث  يقدر معدل نسـبة  خاصة جبهات الشويتسم الطلب باألمهية 
ويتسـم الطلـب    82%.مسامهة هذه اجلهات يف اإلنتاج اجلملي من احلبوب بـ

داخل هذه السوق بعدم اإلستقرار نتيجة تأثّر الكميات املنتجـة مـن احلبـوب    
.بالعوامل املناخية

 اإلدارية فيما يتعلّق باحلواجزضي ممارسة تقت :وقخول إىل الس
جميع من قبل اخلواص احلصول على ترخيص من قبل من وزير الفالحة نشاط الت

ويرمي مشروع األمر موضوع اإلستشارة إىل حترير  .نة إستشاريةجلبعد إستشارة 
  .هذا النشاط وجعله خاضعا لنظام كراس الشروط

ع لقاء جتميعه وخزنه  :من حيث معلوم اخلدماتميتقاضى ا
يف حال  منحة جتميع أو منحة إحالة ومنحة خزن ومنحة النقلبوب ملنتوج احل

حتمجميع واخلزن له ملصاريف نقل ناجتة عن عمليات الت:
 
أ - ة لإلستهالك منحة :جميعمنحة التع احلبوب املعدم متنح

وفيما يلي تطور مستوى عند إحالة الكميات امعة إىل ديوان احلبوب  جتميع
منح التجميع املسندة  ملؤسة من سنة سات التجميع واخلزن خالل الفترة املمتد
:2009إىل سنة  2000
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  القنطار/دينار: الوحدة
املوســـــم 

  الفالحي

2000/

2001  

2002/

2003  

2003/

2004  

2004/

2005  

2005/

2006  

2006/

2007  

2007/

2008  

2007/

2008  

  2.068  1.987  1.556  1.556  1.556  1.556  1.5561.556  منحة التجميع

  %4.076  %0  %0  %0  %0  %0%0%0  نسبة التطور

.األوامر املنظمة ملواسم احلبوب: املصدر

ويربز من اجلدول املشار إليه أعاله أنّ منحة التجميع إستقرت يف نفس 
 2007/2008إنطالقا من املوسم الفالحي و املستوى طيلة ستة مواسم فالحية

خالل املوسم  4,076%مثّ بنسبة 27,7%تطورت قيمة هذه املنحة بنسبة 
ويعكس هذا التطور املتعاقب بعد . مقارنة باملوسم الفارط 2008/2009الفالحي 

فترة اإلستقرار اهلامة ملستوى هذه املنحة توجه الدولة حنو مزيد تشجيع اخلواص 
جميع ع مبنحة التمع اخلاص ال يتمتا علما وأنّ.على ممارسة نشاط جتميع احلبوب

.ي ديوان احلبوب بيع احلبوب امعة مباشرة إىل املطاحنكاملة إال يف حالة تولّ

  
صة جميع واخلزن مبنحة خزن خمصسات التتنتفع مؤس:منحة اخلزن  -  أ

تصرف حتسب هذه املنحة اليت متويل وصيانة وحفظ املخزون ولتغطية نفقات 
خرات املوجودة باملخزن يف آخر اليوم اخلامس عشر على املد كل منتصف شهر

وفقا لصنف منتوج  تتباين قيمة  منحة اخلزنواليوم األخري من كلّ شهر و
يربزه اجلدول التايلحسبما  ن وذلك احلبوب املخز:
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  قنطار/دينار:الوحدة                                                                                               

  األوامر املنظمة ملواسم احلبوب: املصدر                                                      
حسب تتفاوت ويستنتج من اجلدول املشار إليه أعاله أنّ قيمة منحة اخلزن 

  .وفقا ألمهية أسعار شراء منتوجات احلبوب كذلكتكاليف املنتوجات املخزنة و
كما جتدر اإلشارة إىل أنه خالل الستة مواسم الفالحية املمتدة من سنة     

حافظت خمتلف منح اخلزن على نفس القيمة ومل تتطور إال  2007إىل سنة  2000
51مثّ بنسبة  %8بنسبة  2008/2009و 2007/2008ني خالل املومسيني الفالحي 

وهي نسبة تطور من شأنها أن تساهم يف مزيد تشجيع اخلواص على ممارسة  %
  .نشاط جتميع وخزن احلبوب

 ة الرابطة بينالعالقة الحالي ع الخاصالحبوبوديوان المجم:
لسنة  1083من األمر عدد  1الفصل وفقا ألحكام  ع اخلاصل امميثّ

 انائبواملتعلّق بتنظيم نشاط جممعي احلبوب   1990جوان  26املؤرخ يف  1990
من وزير الفالحة بعد إستشارة  مبقتضى ترخيصيعمل لفائدته   حلبوبالديوان 

  .نة إستشاريةجل
يلي رسم بياين حول األنشطة اليت يقوم ا امع اخلاص لفائدة وفيما 

  :و املنح اليت يتقاضاها مقابل إسدائه هلذه اخلدمات الديوان الوطين للحبوب

منحة اخلزن
2000/
2001

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

0,3320,3320,3320,3320,3320,3320,3500,522القمح الصلب

0,3040,3040,3040,3040,3040,3040,3220,450القمح اللني

0,2340,2340,2340,2340,2340,2340,2600,413الشعري

0,2340,2340,2340,2340,2340,2340.260التريتيكال
0,413  

1,1041,1041,1041,1041,1041,1041,192اموع
1,798  

51%8%0%0%0%0%0%0%نسبة التطور
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وتقتضي كلّ مرحلة من هذه املراحل خضوع امع إىل مجلة اإللتزامات 

املؤرخ يف  1990ة لسن 1083اآلتية الذكر واملشار إليها باألمر عدد األمر عدد 
  :واملتعلّق بتنظيم نشاط جممعي احلبوب   1990جوان  26

من يدفع للمنتج الثّجيب على امع أن : جميععلى مستوى مرحلة الت –أ 
طبقا جلدول األسعار املعترف به وطبقا للشروط اليت  الكامل للحبوب املشتراة

كلّ موسم تطبيقا ألحكام األمر  يضبطها الرئيس املدير العام لديوان احلبوب أثناء
ومينع على كلّ جممع شراء احلبوب مباشرة أو بصورة غري . املنظّم ملوسم احلبوب

وجه آخر من التسهيالتمباشرة من املنتجني بالت راضي أو بأي.  
يف موقع  اجيب أن يوفّر امع خمزن: على مستوى مرحلة اخلزن - ب 
يف مكان غري مغدق وسهل الدخول وأن يكون  امقاموجيد التهوئة ومناسب 

ات ووسائل الشحن والتزا مبعدجمهع حبوبفريغ الضة ملمارسة مهنة جممروري.  
تتمثّل عملية إحالة احلبوب : حلبوباديوان  عة إىلإحالة احلبوب ام -ج

عار يف شراء ديوان احلبوب كميات احلبوب امعة لدى امع اخلاص وفقا لألس
العادية لإلحالة اليت يتم ضبطها باألمر املنظّم ملوسم احلبوب وتتضمن هذه 

األسعار فرق اإلحالة الصجميعايف أي منحة الت.  
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للمجمع اخلاص تعاطي كما جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنه ميكن 
كنشاط بيع األمسدة والبذور  نشاطات أخرى مرتبطة بالقطاع الفالحي

لسنة  1083األمر عددمن  12دات وذلك وفقا ملا نصت عليه أحكام الفصل واملبي
1990 1990جوان  26خ يف املؤر عي احلبوبواملتعلّق بتنظيم نشاط جمم.  

المجلس:
  :و القرار مالحظات عامة وخاصة األمر يمشروعثري ي

     1- املتعلّقة مبشروعي األمر وقرار املصادقة  ةـاملالحظات العام
   :على كراس الشروط

يعترب قطاع احلبوب مبختلف حلقاته قطاعا إستراجتيا من حيث مسامهته  -
يف تأمني األمن الغذائي للبالد وذلك حبكم أمهية هذه املادة ضمن العادات 

بعضها خارج عن اإلستهالكية للتونسيني وإقتران إنتاجها وتوريدها بعناصر 
  .السيطرة إلرتباطه بالعوامل املناخية و تقلّبات األسواق العاملية

ولذلك تسعى الدولة إىل النهوض مبردودية قطاع احلبوب من خالل الرفع 
من مردودية املساحات املخصصة لزراعة احلبوب وحتفيز خمتلف املتدخلني على 

  .ع والتوزيعاإلخنراط يف خمتلف حلقات اإلنتاج واجلم
كما يلعب ديوان احلبوب دورا حموريا يف هذا اإلطار من خالل ما جاء 
باملرسوم احملدث له من ختصيصه بعمليات تصدير احلبوب وجعله الطرف الذي 

  .حيتكر مجيع عمليات شراء الكميات املنتجة وطنيا
ويف سبيل بلوغ هذه الغاية األخرية يالحظ أنّ بعض وثائق النصوص 

وع اإلستشارة الراهنة قد تضمنت إشارة إىل كون خمزون احلبوب يعترب موض
  ملكا عموميا، 
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ولئن كان الفقه اإلداري جيمع على إعتبار أنّ مفهوم امللك العمومي يرتكز 
على فكرة التخصيص اإلداري لفروع من األمالك خلدمة املصلحة العامة أي 

، إالّ أنه 140مرفق عام بعينهإلشباع حاجيات مجهور املستهلكني أو لتعريف 
  :وجب إلعتبارها كذلك أن ختضع تلك األمالك إىل شرطني متالزمني

  .أن تكون تلك األمالك راجعة إىل الدولة أو إحدى الذوات العمومية-1
.أن تكون تلك األمالك خمصصة للمصلحة العامة-2

أن يكون  وبالتمعن يف الشرط األول فإنه يتفرع بدوره إىل مكونني ومها
  .للملك املقصود صبغة العقار وأن يعود بامللكية إىل إحدى الذوات العمومية

ومل يوجد الفقه والقضاء اإلداريان إستثناء للصبغة العقارية للمراد وصفه 
بأنه ملك عمومي إالّ يف حالة بعض العقارات بالتخصيص مثل الرسوم واللّوحات 

احليوانات الثمينة أو النادرة اليت يتم عرضها والتحف املوجودة باملتاحف وكذلك 
  .حبدائق احليوانات العمومية

  
حبكم  منقوالامعة فإنه يعترب بال جدل  خمزون احلبوبوبالرجوع إىل 

خصائصه الطبيعية وكونه معدا لإلستهالك كما أنه يصعب إعتباره عقارا 
نه مبراكز جتميع على ملك بالتخصيص خاصة يف احلاالت اليت يتم فيها ختزي

  .اخلواص
وعليه فإنّ املقترح هو ختلي اجلهة املصدرة للنصوص موضوع اإلستشارة 

ويف املقابل، فإنّ ذلك ال يعين . عن فكرة إعتبار خمزون احلبوب ملكا عموميا
التهاون حبق الدولة يف ضمان التصرف املنفرد يف عمليات شراء كافّة منتجات 

                                                            
140 Doit appartenir au domaine public tout bien qui , soit à raison de sa configuration naturelle, soit à 
raison d'aménagement spécial, est particulièrement adapté à la satisfaction d'un besoin public et ne 
saurait être remplacé par aucun autre  dans ce rôle. Marcel  Waline, les mutations domaniales, 
Dalloz 1925 p 45.
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ر أنه ميكنها بلوغ تلك الغاية من خالل اإلبقاء على مادة احلبوب احلبوب، بإعتبا
 10من املرسوم عدد فقرة رابعة 2بالفصل ملكا خاصا مع اإلستناد إىل ما جاء 

واملتعلّق بإحداث ديوان احلبوب والبقول  1962أفريل  3املؤرخ يف  1962لسنة 
الغذائية وغريها من املنتجات والذّي تضمن أنّ الديوان املذكور يقوم جبميع 

  .عمليات الشراء والبيع قصد إمتام التموين أو ترويج الكميات الزائدة
نشاط جتارة احلبوب جمال مستثىن من علما وأنّ ذلك يؤول إىل اعتبار أنّ 

الذي ميلك إقرارتلك اإلمكانية ضرورة أنّ مبدأ حرية  كم التشريعحب املنافسة
  .التجارة حيتلّ يف بالدنا مرتبة املبدأ العام للقانون

كما أنه وطبقا هلذا املعىن فإنّ فتح جمال نشاط جتميع احلبوب للخواص 
واملتعلّق  1990جوان  26املؤرخ يف  1990لسنة  1083والذي توالّه األمر عدد 

ميكن ناء ملبدإ إحتكار جتارة احلبوب ويم نشاط جممعي احلبوب، ال يعترب إستنثبتنظ
إعتباره من قبيل املناولة بإعتبار ما تضمنه الفصل األول من األمر املشار إليه من 
أنّ األشخاص املاديني أو املعنويني اخلواص يقومون مبهمة جتميع احلبوب بصفة 

  :ويترتب عن ذلك.بوبيعملون بإسم ديوان احل نائبني
أنّ قطاع احلبوب يضل مستثىن من املنافسة حبكم تدخل الدولة يف  -

حتديد أسعار احلبوب عند اإلنتاج بإعتماد املراجعة الدورية هلا ويف حتديد أسعار 
كما تتدخل الدولة من خالل ديوان احلبوب . البيع بواسطة آلية صندوق التعويض

ات اخلزن والتيف عمليافية ومنحة جميع من خالل حتديد مقدار منحة اإلحالة الص
  .اخلزن املسندة إىل مؤسسات التجميع

أنّ فتح اال للخواص لإلستثمار يف نشاط جتميع احلبوب مع إمكانية  -
اإلستفادة من املراكز واخلزانات التابعة لديوان احلبوب يعين وجوب تفعيل 
املنافسة بينهم مع رفع احلواجز عن هذا النشاط ومنحهم فرصا متكافئة إلستعمال 
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بنية التحتية األساسية التجهيزات الراجعة للديوان باعتبارها من قبيل ال
infrastructure essentielle .نن اخلواص  إستدراج كما يتعيمعيعروض ا

للحصول على تلك املراكز والتعامل معها مبا هو الزم من املساواة والشفافية، 
علما وأنّ عدم عمل الديوان ذه الضوابط يفتح احلق لألطراف اليت رفضت 

هات القضائية املختصة من أجل عدم إحترام مبدإ عروضها للتقاضي أمام اجل
  .املنافسة وهو حق ال يقبل التنازل أو إدراج اإلشتراطات التي حتد منه

ميثّل تشريك اخلواص يف نشاط جتميع وخزن احلبوب مظهرا من مظاهر   -
تراجع الدولة عن التدخل يف األنشطة التنافسية ذات الصلّة بقطاع احلبوب، إالّ 

 حتديد معلومجمال دخل الدولة يف أنه يف املقابل جتدر املالحظة إىل أنّ مواصلة ت
الطبيعة التنافسية  من شأنه أن حيد منهو عامل  خدمات خزن وجتميع احلبوب

  .وال حيفّز اخلواص على اإلستثمار يف هذا النشاط هلذه األنشطة
امع اخلاص كنشاط بيع تشكّل األنشطة الفالحية املوازية اليت ميارسها  -

على مدار أشهر متارس  غري مومسيةأنشطة عالف األاألمسدة واملبيدات وجتارة 
ويف هذا اخلصوص جتدر املالحظة إىل أنّ تعاطي مثل هذه األنشطة من قبل السنة 

 ع اخلاصمه من اةميكنخل الدولة يف  حتقيق ميزة تنافسييف ظلّ مواصلة تد
  .خدمات جتميع وخزن احلبوب حتديد أسعار

جتميع وخزن احلبوب املعدة خدمات اهليكلة احلالية لسوق  تتسم -
إعتبارا ألمهية طاقة يمنة الشركات التعاونية للخدمات الفالحية لإلستهالك 

اخلزن اليت متتلكها هذه الشركات واليت متثّل قرابة ضعف طاقة اخلزن الراجعة  
ألف قنطار  2272( 2007/2008ل املوسم الفالحي للمجمعني اخلواص خال

  .)ألف قنطار 1505,5مقابل 
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إنّ تراجع ديوان احلبوب عن نشاط جتميع وخزن احلبوب املنتجة حمليا  -
يف هذا  تأطري وتعديل تدخل اخلواصسيكون لفائدة دور جديد يتمثّل يف 

القطاع ويربز ذلك خاصة من خالل تدخله يف مناطق اإلنتاج اليت تشكو من 
نقص على مستوى مراكز جتميع وخزن احلبوب املستغلّة من قبل اخلواص ومن 

  .خالل متكني اخلواص من إستغالل مراكز اخلزن التابعة للديوان
مازال  عن نشاط جتميع وخزن احلبوب فإنه ديوان احلبوبرغم تراجع  -

واليت متثّل النسبة األكثر - دةاملتدخل الوحيد يف جمال خزن احلبوب املورميثلّ 
الكميات  يف جمال تسويقو  -  )% 70(أمهية على مستوى اإلستهالك الوطين 

  .املخزنة من احلبوب
 :مبشروع األمر  املالحظات اخلاصة- 2
  :األول الفصل -
ي أو معنوي له لكلّ شخص مادميكن :" نص هذا الفصل على أنهي   

صفة تاجر،تعاطي نشاط جتميع حبوب اإلستهالك بصفة منوب يعمل حلساب 
، ومبوجب كراس طبقا لإلجراءات القانونية اجلاري ا العمل ديوان احلبوب 

وإتفاقية تربم بني  شروط تقع املصادقة عليه بقرار من وزير الفالحة واملوارد املائية،
اإلجراءات القانونية اجلاري ا " تثري اإلشارة إىلو ".وديوان احلبوبامع 
يقترح حتديد هذه لذلك ومعرفتها لضمان حسن تطبيقها  احتديده مسألة "العمل 

، كما يتجه إستبدال اإلجراءات القانونية وحتديد املراجع التشريعية املتعلّقة ا
  . "نائب"بكلمة  "منوب"كلمة 

  :الرابعالفصل 
يلتزم امع بإحترام كامل بنود :"إقتضت أحكام هذا الفصل ما نصه

كراس الشروط املنظّم ملمارسة نشاط جتميع حبوب اإلستهالك واإلتفاقية املربمة 
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ملزم أيضا وجتدر املالحظة يف هذا اخلصوص إىل أنّ امع اخلاص " يف الغرض
راكز قارة ومراكز مومسية معروضة اليت تضم مبإحترام قائمة مواقع اإلنتصاب 

للتجميع واليت حتددها سنويا جلنة متكونة من ممثّلي اإلدارة العامة لإلنتاج وديوان 
ضمن العناصر اليت قائمة مواقع اإلنتصاب احلبوب وبالتايل فإنه يقترح إضافة 

 :"كاآليتيلتزم بإحترامها امع و تبعا ملا تقدم فإنّ صياغة الفصل الرابع تصبح 
يلتزم امع بإحترام كامل بنود كراس الشروط املنظّم ملمارسة نشاط جتميع 

  ".قائمة مواقع اإلنتصاب حبوب اإلستهالك واإلتفاقية املربمة يف الغرض و
  :خامسالفصل ال

ميول امع شراءات احلبوب :"إقتضت أحكام هذا الفصل ما نصه  
وجتدر املالحظة يف هذا اخلصوص إىل أنّ إلزام امع بتمويل "  بتمويله الذايت

دخول عند ا حاجزا هامجممل شراءاته من احلبوب بإمكانياته الذاتية ميثّل 
وبالتايل يقترح تعديل هذا الفصل اخلواص إىل سوق خزن وجتميع احلبوب 

  ".يل بنكيأو بتموميول امع شراءات احلبوب بتمويله الذايت : "كاآليت 
  :سادسالفصل ال

يتقاضى امع املنح املخولة له طبقا لألمر :" ينص هذا الفصل على أنه
املومسي املتعلّق بتعيني سعر احلبوب وبكيفية دفع أمثاا وخزا وإحالتها، وتصرف 

معة إىل ديوان احلبوب يف اآلجال املنصوص عليها له إثر إحالة احلبوب ا
منح التجميع هي اليت تصرف  وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنّ" فافيةباإلت

للمجممع إثر إحالته للحبوب اتصرف منحة اخلزن يف حني أنّ  يوان عة إىل الد
يف آخر اليوم  منتصف شهر على املدخرات املوجودة باملخزن كلّللمجمع 

وفقا ملا تنص عليه أحكام األمر املومسي  اخلامس عشر واليوم األخري من كلّ شهر
تضارب بني أحكام األمر املومسي وأحكام مشروع لذلك يقترح تفاديا لكل 
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يتقاضى : "على النحو التايلإعادة صياغة هذا الفصل موضوع اإلستشارة  األمر
فع امع املنح املخولة له طبقا لألمر املومسي املتعلّق بتعيني سعر احلبوب وبكيفية د

  ".باإلتفاقية املنصوص عليها وفقا لآلجال  أمثاا وخزا وإحالتها وتصرف له
  

  :سابعالفصل ال
اليت  بالتشريع والتراتيب اجلاري ا العمليقترح حتديد املراجع املتعلّقة 

ع اخلاصمالرجوع إليها يف جمال املراقبة املسلّطة على نشاط ا يتم.  
   

مبشروع قرار وزير الفالحة واملوارد املالحظات املتعلّقة  -3
  : املائية

:التالية ةاملوارد املائية املالحظقرار وزير الفالحة و مشروعثري ي
مبشروع قرار وزير الفالحة واملوارد املائية  وردت اإلطّالعات املتعلّقة

واملتعلّق باملصادقة على كراس الشروط املتعلّق بتنظيم نشاط جتميع احلبوب
للفصل منقوصة من التنصيص على اإلطّالع على رأي جملس املنافسة وفقا 

واملتعلّق  2006فيفري  03واملؤرخ يف  2006لسنة  370من األمر عدد  السادس
بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبية لس املنافسة حول مشاريع 

رتيبية وص التصترفق مشاريع الن" :النصوص الترتيبية والذّي ينص على أنه
املستوجبة للنشر واخلاضعة إلستشارة جملس املنافسة عند إحالتها إىل مصاحل 
الوزارة األوىل بنسخة من رأي جملس املنافسة ومذكّرة تفسريية تتضمن إقتراحات 

ويقع . ردها عليها عند اإلقتضاءالس وبيان مدى إستجابة الوزارة هلا أو
  ."القانونية للنص على رأي جملس املنافسةالتنصيص ضمن اإلطّالعات 
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لذلك يتجه إستكمال قائمة اإلطّالعات بالتنصيص على رأي جملس 
.  املنافسة

كراس الشروط املتعلّق بتنظيم  املالحظات املتعلّقة مبشروع -4
  :نشاط جتميع احلبوب

  :التالية الحظاتامليثري مشروع كراس الشروط 
  :الثالث الفصل

خيضع نشاط جتميع حبوب اإلستهالك إىل  ": نص الفصل الثالث على أنه
اليت هلا عالقة ذا  الترتيبيةمجيع النصوص التشريعية وأحكام هذا الكراس وإىل 

  :النشاط، وخاصة
  ."جتميع احلبوب اليت تربم بني امع وديوان احلبوب إتفاقية - ...

ربمة بني ديوان احلبوب وامع اخلاص ال تعترب وإعتبارا إىل أنّ اإلتفاقية امل
يتجه حذف املطّة األخرية من الفصل الثالث وإعادة نصا تشريعيا أو ترتيبيا فإنه 

خيضع نشاط جتميع حبوب اإلستهالك إىل أحكام هذا الكراس  ":صياغته كاآليت
ب وإىل مجيع وإىل إتفاقية جتميع احلبوب اليت تربم بني امع وديوان احلبو

  .":...الترتيبية اليت هلا عالقة ذا النشاط، وخاصةوالنصوص التشريعية 
  :الفصل السادس

ذا الفصل الت ع بتعاطي أنشطة  يلتزم: "نصيص على ما يليوردما
وخاصة منها بيع األمسدة والبذور واملبيدات، أخرى مرتبطة بقطاع احلبوب 

ويف صورة اإلخالل . وميكنه تعاطي جتارة األعالف وبقية اخلدمات الفالحية
."من هذا الكراس 27باإللتزام يقع تطبيق الفصل 
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 يعيق الدخول للسوق املعنيةويشكّل هذا اإللزام حاجزا من شأنه أن 
تتطلّب بدورها من امع اإلمتثال جلملة من بإعتبار أنّ ممارسة هذه األنشطة 

اسات الشروط املنظّمة ملمارسة مثل هذه الشروط واملقتضيات الواردة بكر
األنشطة وهو ما يؤدي إىل إثقال كاهل امع لذلك يقترح إدراج مقتضيات هذا 

و أتصبح ممارسة نشاط ثان الفصل كإمكانية خمولة للمجمع وليس كإلزام حبيث 
ثالث إىل جانب التجميع عنصرا من عناصر املنافسة  بني املتدخلني يف القطاع مما 
يشجع كل جممع للحبوب على توفري أكثر عدد ممكن من اخلدمات  إىل الفالّحني 

ميكن للمجمع تعاطي أنشطة : "ادس كاآليتتصبح صياغة الفصل السوبالتايل 
بيع األمسدة والبذور واملبيدات، كما وخاصة منها مرتبطة بقطاع احلبوب  أخرى

  ".ميكنه تعاطي جتارة األعالف وبقية اخلدمات الفالحية 
  :السابع الفصل

بني  آليا ال ميكن إنتقال صفة جممع حبوب ":نص هذا الفصل على أنهي
ذلك أنّ  تتعلّق بعدم وضوحه يثري هذا الفصل مالحظةو "األحياء أو باإلرث 

ضمن صيغة النفي تفضي إىل إمكانية إنتقال صفة جممع  اآليإستعمال عبارة 
وال على  يهاحبوب بني األحياء أو باإلرث وفقا لشروط معينة مل يتم التنصيص عل

 141الفصل الثامنظر يف طلب اإلنتقال على غرار ما نص عليه النباجلهة املختصة 
واملتعلّق بتنظيم 1990جوان  26واملؤرخ يف  1990لسنة  1083من األمر عدد 

لذلك يقترح إعادة صياغة هذا الفصل بتحديد احلاالت ".نشاط جممعي احلبوب
اليت ال ميكن فيها إنتقال صفة جممع حبوب بني األحياء أو باإلرث واجلهة أو 

ة كما تثري أحكام هذا الفصل مسألة هام .اللجنة املختصة للنظر يف هذه املسألة

                                                            
141  -  ه 1990 لسنة 1083األمر عدد  الثامن منالفصل ينصع بني األحياء أو باإلرث إالّ بعد :" على أنال ميكن إنتقال صفة جمم

."الترخيص املسبق من طرف اللجنة اإلستشارية 
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 سته  إىل الغريمتنع املالك من إحالة مؤس ةكام ترتيبيأح مبدى جواز سنتتعلّق 
ذلك أنّ حق امللكية ال ميكن احلد منه سواء تعلّق الشأن بالبيع وبالتصرف إالّ 

شريع صراحة أقره الت حرمان الورثة من حقكما ال ميكن  مبقتضى نص تشريعي
  .ضمن جملة األحوال الشخصية

  :العاشر الفصل
يلتزم امع طيلة املوسم الفالحي  ":الفصل التنصيص على أنهذا ورد 

على األقلّ أحدمها متخصص يف جمال الفالحة أو الصناعات  عونني إثننيبتشغيل 
له خربة يف رتبة تقين إختصاص زراعات كربى و يف رتبة ال تقلّ عنالغذائية، 

  "املايل أخذ عينات احلبوب ، و اآلخر يف جمال التصرف اإلداري و
إىل أنّ حتديد الرتبة مسألة ترجع بالنظر إىل مادة الوظيفة جتدر اإلشارة و

العمومية وال تتعلّق باملستوى لذلك فإنه يتجه إعادة صياغة الفصل العاشر 
على األقلّ  عونني إثننييلتزم امع طيلة املوسم الفالحي بتشغيل :" كاآليت

أو الصناعات الغذائية، وله مستوى علمي ال  أحدمها متخصص يف جمال الفالحة
ه خربة يف أخذ عينات احلبوب ، لإختصاص زراعات كربى و....يقلّ عن 

  ."..... وله مستوى املايلواآلخر يف جمال التصرف اإلداري و
  :عشر ثالثالفصل ال

حدد هذا الفصل مجلة املباين والتجهيزات اليت جيب أن تتوفّر بكلّ مراكز 
  :وهو يثري عدة مالحظات تتعلّق بـ. حبوب اإلستهالكجتميع 

للقواعد مبىن صحي خيضع :" اليت تتضمن التنصيص على املطّة اخلامسة -
أنه يتجه حتديد هذه القواعد والتراتيب املعمول يف حني " والتراتيب املعمول ا

  . ا لضمان تطبيق مقتضياا من قبل جممع احلبوب
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واملالحظ أنّ " كافيةإنارة خارجية :" اليت ورد ا ما يلي: املطّة السابعة -
يتجه حتديد مواصفات واضحة وموضوعية فإنه جاءت عامة لذلك كافية عبارة 

  .تتعلّق باإلنارة اخلارجية
ورد ذه املطّة التنصيص على جتهيز املركز  :مطّة أوىلالفقرة الثانية  -

لتعليمات معدات الوقاية واحلماية من األخطار واحلرائق ومكافحتها طبقا ":بـ
وتثري اإلشارة إىل مصاحل احلماية املدنية مالحظة تتعلّق " مصاحل احلماية املدنية

شهادة الوقاية التي تسلّمها مصاحل احلماية بضرورة التنصيص على احلصول على 
 2004أوت  11املؤرخ يف  2004لسنة  1876املدنية، وذلك تطبيقا لألمر عدد 

  :واملتعلّق بصلوحية احمللّ وشهادة الوقاية وبالتايل فإنه يتجه اإلستغناء على عبارة
كما يتعين يف نفس السياق ." طبقا لتعليمات مصاحل احلماية املدنية" 

  إدراج األمر املذكور ضمن قائمة اإلطّالعات
يستوجب على كلّ جممع و ": واليت تنص على ما يلي الفقرة األخرية -

مصادق عليه من قبل التصدي العاجل للحوادث لتدخل وتوفري خمطّط ل
بكلّ وضوح السلطات املعنية ذلك أنه يتجه حتديد هذه "  السلطات املعنية

  .بقراراا امع وذلك لضمان إلتزام 
  :الفصل الرابع عشر

  :مالحظات تتعلّق بـ الفصل عدةيثري هذا 
حسب قرار اللّجنة شروط تعاطي نشاط التجميع " :املقصود من عبارة -

 ايلوبالت شروط فنيةروط املشار إليها هي ذلك أنّ الش..." 11املذكورة بالفصل
 على النحو الفصلالفقرة األوىل من هذا صياغة  وملزيد التوضيح يقترح إعادة

لتعاطي نشاط  الشروط الفنية ع حبوب توفّرت فيهيتعين على كلّ جمم:" تايلال
  ...".، اإلستظهار بالوثائق التالية11حسب قرار اللّجنة املذكورة بالفصلالتجميع 
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شهادة التحقّق ":ورد ذه املطّة التنصيص على ما يلي:املطّة الرابعة -
وجتدر  " القانونية املترولوجياالدوري ملعدات الوزن مسلّمة من قبل مصاحل 

ن حذفاملالحظة يف هذا اإلطار أنة" عبارة ه يتعيالقانون  ضرورة أنّ" القانوني
لسنة  40لقانون عدد واملنقّح ل 2008فيفري  11املؤرخ يف  2008لسنة  12عدد 

 4 بالفصل تضمن املتعلّق باملترولوجيا القانونية 1999ماي  10املؤرخ يف  1999
  ."1999لسنة  40من عنوان القانون عدد " القانونية"حتذف عبارة  ":نصهمنه ما 

  

  :عشر خامسالفصل ال
يتعين على امع إبرام عقود تأمني سنوية ضد "نص هذا الفصل على أنه 

املتصلة بالنشاط يغطّي خمزون احلبوب ومجيع مكونات املركز  كلّ املخاطر
  ."و العملة ) البناءات والتجهيزات(

  

وغين عن البيان أنّ مسألة التأمني تدخل ضمن مادة اإللتزامات التي جعلها 
من الدستور ضمن املواد التي ال ميكن تنظيمها إالّ مبقتضى نص  34الفصل 
وبناء على ما سبق فإنه ال ميكن لنص ترتييب مثلما هو الشأن بالنسبة . تشريعي

كلّ امع بإبرام عقود تأمني ضد  لكراس الشروط موضوع اإلستشارة أن يلزم
ذلك أنّ النصوص التشريعية مل جتعل التأمني إجباريا إالّ يف بعض ااالت  املخاطر

لذا وسعيا للمحافظة على حقوق . التي حددها القانون كتأمني العمال مثال
صيص الديوان على صيانة أمواله من العبث فإنه ميكن حتقيق هذا اهلدف بالتن

ضمن اإلتفاقية املربمة بني ديوان احلبوب وامع على إلزام هذا األخري بإبرام 
عقود تأمني ضد كلّ املخاطر كالتنصيص على أنّ املنح الراجعة له ال تصرف إليه 

  .من قبل الديوان إالّ بعد اإلستظهار بنسخة من تلك العقود
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  :عشر سابعالفصل ال
شريع طبقا للتمسك حسابات : "علىورد ذا الفصل التنصيص 

ا العملوالت فقه قضاء . دون حتديدها" راتيب اجلاري ويف هذا اإلطار إستقر
أنه يتعين يف صورة حتديد شروط معينة التنصيص على األسس على جملس املنافسة 

القانونية اليت خيضع هلا ممارس النشاط بصفة متكّنه من معرفة إلتزاماته وحقوقه 
ذلك أنّ حجب اإلطار التشريعي والترتييب عن املتعاملني مع اإلدارة يؤدي إىل 

يه الدراية الكافية بالنصوص بإستبعاد كلّ من ال تتوفّر ف تقليص تفعيل املنافسة
التة والتافذةشريعية النرتيبي.  

يلتزم امع مبسك حماسبة مالية :" لذلك يقترح تعديل هذا الفصل كاآليت
مطابقة للتة بنشاط التجميع وحماسبة مواد مستقلّة شريعي التجاري واحملاسيب خاص

ليت متكن من مسك حسابات طبقا لكلّ خمزن من خمازنه،ومجيع الوثائق احملاسبية ا
واملتعلّق بنظام  1996ديسمرب  30املؤرخ يف  1996لسنة  112للقانون عدد 

كما يتجه يف نفس السياق إدارج هذا النص ضمن قائمة ".حماسبة املؤسسات
  .اإلطّالعات

  عشر تاسعالفصل ال
منتجي يتعهد امع خبالص :" ينص هذا الفصل يف فقرته األوىل على أنه

احلبوب يف أجل ال يتعدى اخلمسة عشرة يوما من تاريخ تكوين العينات التأليفية 
وتقع عملية تعيري احلبوب مبخرب جمهز مبعدات تستجيب . وإيداع مطالب تعيريها

ملواصفات ا"وتثري اإلشارة إىل".للمواصفات الفنية واملترولوجيا اجلاري ا العمل
بضرورة حتديد هذه تتعلّق مالحظة " اري ا العملالفنية واملترولوجيا اجل

كما يتجه حتديد املرجع القانوين املواصفات الفنية أو املرجع التشريعي املتعلّق ا 
ماي  10املؤرخ يف  1999لسنة  40املتعلّق باملترولوجيا واملتمثّل يف القانون عدد 
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عدد ح مبقتضى القانون هذا القانون قد نقّ علما وأنّ .واملتعلّق باملترولوجيا 1999
منه  4الفصل قتضت أحكام إاليت  2008فيفري  11املؤرخ يف  2008لسنة  12
  . "1999لسنة  40من عنوان القانون عدد " القانونية"حتذف عبارة  "أن 

  :نوعشرالالفصل 
يتقاضى جممع حبوب اإلستهالك مقابل نشاطه ": نص هذا الفصل على أنه

 8بالفصل املربمة بينه وبني ديوان احلبوب واملشار إليها اإلتفاقية منحا تضبطها 
من مشروع  8اإلشارة لإلتفاقية بالفصل  ال أنه مل تتماحلو "من هذا الكراس

اس الشما بالفصل كرجه إصالح هذا اخلطأمنه  9روط وإنلذلك يت.  
  :و العشرون واحدالفصل ال

ويف حدود برامج البيع  يتعهد"تعرض هذا الفصل إىل أنّ ديوان احلبوب 
ها الشة اليت يعداتبشراء هريع كميعة من كلّ جممممن احلبوب ا".  

لضمان املساواة بني خمتلف قتضيات الشفافية يف املعامالت ووتطبيقا مل 
يتم  إرساء مساواة يف التعامل مع املتدخلني يف السوق وذلك بأن يقترحامعني 

معطيات موضوعية على ضوء يتم حتديدها  حتديد هذه الكميات وفقا حلصص
وهو ما يضمن أوال .بنسبة جتميع كلّ جممع من املخزون الوطين للحبوبتتعلّق 

الشراء من كلّ امعني  أن يتمإرساء مساواة يف التعامل مع املتدخلني يف السوق ب
الش ا وثانيا أن يتمعة مممات اة الكميراء وفقا حلصص تأخذ بعني اإلعتبار أمهي

عني على مزيد التمجميع يف املواسم القادمةحيفّز ا.  
يتعهد ديوان احلبوب، :"وتبعا ملا تقدم يقترح إعادة صياغة الفصل كاآليت

ها ويف حدود برامج البيع الشة اليت يعداتهريمن كلّ  من احلبوب بشراء كمي
وفقا حلصص حتدد طبقا لنسبة جتميع كلّ جممع من املخزون الوطين  جممع

".للحبوب



اآلراء الجزء األول

392

س ــــمجل
المنـــافسة

  :و العشرون ابعرالفصل ال 
نفس املالحظة الواردة بالفصل السابع عشر أعاله فيما يتعلّق بعبارة  

كما يقترح إصالح اخلطأ بالتنصيص ".والتراتيب اجلاري ا العمل القوانني"
  .8عوضا عن الفصل 9الفصل على 

  : نوو العشرسابع الفصل ال 
عند إخالل امع بشرط من شروط هذا " :نص هذا الفصل على أنه

يف هذا يقترح و "عقوبة طبقا للتراتيب اجلاري ا العملتسلّط عليه .....الكراس
والتراتيب اجلاري ا العمل بكلّ وضوح حتى يكون اإلطار حتديد هذه العقوبة 

  .امع على بينة من إلتزاماته والعقوبات املترتبة عن اإلخالل ا
  :الفصل التاسع و العشرون

كلّ جممع يتعمد شراء احلبوب بدون يشطب :" ورد ذا الفصل ما يلي
  " .اآلجال ذه نةاللّجتطبيق إجراءات التعيري اجلاري ا العمل ويقع إعالم 

ويثري هذا الفصل مالحظة تتعلّق بعدم وضوحه من ناحية وبكيفية شطب 
يتم  قائمة امع واحلال أنّ مشروع األمر ومشروع كراس الشروط مل ينصا على

يالحظ عدم حتديد اجلهة أو السلطة كماترسيم امعني ا من ناحية أخرى،
  . املؤهلة للقيام بعملية الشطب

املنصوص  اللّجنة الفنيةاملشار إليها إن كانت  اللجنةكما يتعين حتديد 
جتدر أخريا . من مشروع كراس الشروط أو جلنة أخرى 11 عليها بالفصل

ليست يف حملّها وال تؤدي املعىن املطلوب لذلك يقترح  اآلجال املالحظة أنّ عبارة
". اإلجراءذا " تعويضها بعبارة 
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تضبط عالقة ديوان اليت تفاقية اإلاملالحظات املتعلّقة مبشروع  -5
  :احلبوب مبجمع حبوب اإلستهالك

اليت تفاقية يف مدى تعين إبداء جملس املنافسة رأيه حول اإل:مالحظة أولية*
:تضبط عالقة ديوان احلبوب مبجمع حبوب اإلستهالك

 وفقا ملقتضياتلس املنافسة ختصاص اإلستشاري ينحصر اإل  
ة شريعيصوص التمشاريع النمن قانون املنافسة واألسعار يف النظّر يف  9الفصل 

اليت  ةمشاريع النصوص الترتيبيو باملنافسة عالقةاملسائل اليت هلا  كلّحول و
دف مباشرة إىل فرض شروط خاص ة  ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع

  ". وقخول إىل السالدا أن تعرقل أقيودا من ش
اإلشارة إىل أنّ مشروع اإلتفاقية مل تتم املصادقة عليه جتدر ويف هذا اإلطار 

مبقتضى نص تشريعي أو ترتييب كما أنها ال تشكّل ملحقا من املالحق املدرجة 
مبشروع كراس الشروط لذلك فقد أضحى من الضروري حتديد اإلطار القانوين 

  .يبدي جملس املنافسة رأيه يف هذه اإلتفاقيةالذّي على أساسه 
روط املتعلّق مبمارسة جوع إىل كراس الشياق يتبين بالرضمن هذا السو

أدرج  هستشارة الس أنإنشاط جتميع حبوب اإلستهالك واملعروض على 
ع وديوان احلبوب تفاقية جتميع احلبوب اليت تربم بني امإبالفصل الثالث منه 

  .شاطي هلا عالقة ذا النة الترتيبيصوص التالنضمن 
ة املذكورة تبدو يف ظاهرها وللوهلة األوىل مشروع عقد ورغم أنّ اإلتفاقي

الش روط باعتبار وجود اإلدارة طرفا فيها وكون موضوعها يتعلّق إداري تام
 القضاءشؤون مرفق عام، إال أنّ الفقه و بتشريك معاقد اإلدارة يف تصريف

إراد يف طّإب اني قد ساراإلداريتة النة بصفة جاه اإلعتراف للعقود اإلداريموذجي
وآثار املقررات اإلداريرتيبيويعزى هذا املوقف إىل معطيني. ةة الت:  
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ى عن سلطة وات العمومية أن تتخلّذولة وباقي الأنه ال ميكن للد:  أوال
  .ووسائل اإلشراف عليهاتنظيم املرافق العامة من حيث تنظيمها 

وعليه ومىت وجد هذا التنظيم أساسه يف عقد  إداري منوذجي فإنّ هذا 
  .األمر يصطبغ خبصائص املقرر اإلداري لنبوعه عن اإلرادة املنفردة لإلدارة

أنّ معاقد اإلدارة ال يتدخل مطلقا يف صياغة بنود العقد اإلداري : ثانيا
إمضاءه عليه وإنما يرتبط مع اإلدارة مبقتضى عقد النموذجي، كما أنه ال يضع 

ة فال جمال للقول بأنّ العقد ومن مثّ. فردي تتم صياغته وفقا للعقد النموذجي
  .اإلداري النموذجي هو إفراز اللتقاء إرادتني

  :وبناء على ما ذكر يشري الس إىل مسألتني
1 -نإنّ ما تضماس الشإارة إىل روط من إشه الفصل الثالث من كرة تفاقي

مجتميع احلبوب اليت تربم بني اع وديوان احلبوب ضمن النة اليت صوص الترتيبي
ذا الن هلا عالقةشاط يكون منسجما مع الصيغة الترتيبية وفاقة لإلتتثريب الي 

  .على اإلدارة فيه
2 - رتيبية  أنّ الصيغة التة املشار لإلتها على نطوائإتمال إحليها وإفاقي

ستشارة أن اإلأحكام ذات تأثري على املنافسة، كانت تقتضي من اجلهة طالبة 
تعرض اإلتفاقية املذكورة على أنظار الس بصفة أصلية لدخوهلا ضمن 

من قانون  )جديد( 9اإلستشارة الوجوبية لس املنافسة على معىن الفصل 
 2006فيفري  03املؤرخ يف  2006لسنة  370واألمر عدد  املنافسة واألسعار

واملتعلّق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبية لس املنافسة حول مشاريع 
  .النصوص الترتيبية

ة كانت تقتضي من الس مبدئيا اإلحتفاظ تلك الطبيعة الترتيبي كما أنّ
  .برأيه يف اإلتفافية املشار إليها إىل حني عرضها من جديد
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ة ات اإلستشاريريع والناجع يف امللفّعاة ملطلب النظر السغري أنه ومرا
فاقية كما لو أنها يبدي مالحظاته بشأن اإلت الس املعروضة على الس، فإنّ

عرضت عليه بصفة أصلية وهو ال يتعامل معها طبقا هلذا املعىن على اعتبار أنها 
  .جمرد وثيقة مظروفة بامللف اإلستشاري املعروض عليه

  : الفصل السابع
 وردهذا الفصل التع من اإلنتصاب بغري  ":نصيص على أنمينع كلّ جمم

ويف صورة . األماكن املتفق عليها مع الديوان يف إطار القائمة احملددة مومسيا
حدوث ذلك حيق للديوان حرمان امع من كلّ املنح املخولة له مع تتبعه طبقا 

   تتعلّق األوىل بعبارة. ويثري هذا الفصل مالحظتني "يب اجلاري ا العمل تللترا
ال تتالءم مع مقتضيات كراس الشروط اخلاص بنشاط جتميع اليت و" األماكن  "

 جميع والالت مراكزعبارة   يف العديد من فصولهالذّي إستعمل حبوب اإلستهالك 
جه جميع لذلك أماكن الته يتوذلك  ة األماكن بعبارة املراكزتعويض عبارفإن

  .توحيدا للمصطلحات املستعملة
وهو ما يثري " يب اجلاري ا العملتلتراا "وتتعلّق املالحظة الثانية بعبارة 

مسألة حتديد هذه التراتيب وذلك دف ضمان الشفافية واملساواة وتفادي كلّ 
ةما من شأنه أن يعوق الدوق املعنيخول للس.  

  :ثامنالفصل ال
هذا الفصل ضمن الفقرة األوىل منه على أن يضع ديوان احلبوب ":هنص 

 على ذمة....طاقات التجميع اليت ميلكها وكذلك اليت يستغلّها عن طريق الكراء 
يضع " قد وردت عبارةو" كلّ من يرغب يف إستغالهلا ملمارسة نشاط التجميع

د لذلك يتجه حتدي ية التأويل الواسعيف صيغة عامة مما يؤدي إىل إمكان"  على ذمة
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حسن تطبيق مقتضيات اإلتفاقية الرابطة بني بصفة واضحة لضمان  املقصود ا
  .ديوان احلبوب وامع

حيتفظ ديوان :" ورد ذا الفصل ضمن الفقرة األخرية منه ما يليكما 
أي بدون وخزاناته  احلبوب حبق قبول أو رفض العروض اخلاصة مبراكزه

"  ،وليس للعارض حق اإلحتراز وال اإلعتراض و ال املطالبة بأي تعويضتعليل
تفعيل املنافسة يف قطاع جتميع  بضرورة تتعلّق مبدئية  وتثري هذه الفقرة مالحظة

تعطي سلطة تقديرية واسعة فقد تبين أنّ مقتضيات الفصل املذكور  .احلبوب
ن إخضاع نشاط جتميع احلبوب لنظام لديوان احلبوب وهو ما يتعارض واهلدف م

اس الشة لتشجيع كرز بضرورة إرساء شروط ومعايري موضوعيروط املتمي
شاط باإلضافة إىل عدم تالؤمها مع ما ورد املستثمرين على اإلخنراط يف هذا الن

تضمن معايري موضوعية وفقا والذّي املشار إليه بالفصل الثامن  1 بامللحق عدد
   .يوان لتسويغ مراكزه للمجمعنيار يعتمدها الدلعناصر إختي

  :عشر ثالثالفصل ال
يتعهد امع خبالص منتجي احلبوب يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما من 

يعتربكلّ إتفاق خمالف وتاريخ تكوين العينة التأليفية وإيداع مطلب تعيريها، 
كما يلتزم امع بتسوية الفارق يف .باطالإلجراءات الشراء يربمه مع املنتجني 

 14السعر الناتج عن اإلختبار التحكيمي لتعيري احلبوب طبقا ملا نص عليه الفصل 
  ."من هذه اإلتفاقية 

وطاملا أنّ ديوان احلبوب ليس طرفا يف العقد الذّي يربط امع بالفالّح 
أن يعترب ذلك العقد باطال فإنه ال حيق له مبقتضى اإلتفاقية موضوع اإلستشارة 

لكنه ميكن بلوغ اهلدف الذّي .سيما وأنّ مسألة البطالن موكولة جلهاز القضاء
ترمي إليه هذه اإلتفاقية وذلك بسن عقد منوذجي ينظّم العالقة الرابطة بني الفالّح 
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وامع ويتعهد هذا األخري مبقتضاه بأن يدفع ملنتج احلبوب مستحقّاته يف أجل 
  . صاه مخسة عشر يوما من تاريخ تكوين العينة التأليفية وإيداع مطلب تعيريهاأق

  :رابع عشرالفصل ال
ذا الفصل الت ا العملنصيص على ورد دون حتديد  املواصفات اجلاري

 التشريعي أو الترتييب املرجع ها أو حتديدهذه املواصفات لذلك يقترح حتديد
  .ق ااملتعلّ

  :عشر خامسالفصل ال
ة يخالف يتعلّق بعمل حصول يف صورة :"إقتضت أحكام هذا الفصل أنه

  ".التعيري بني امع ومنتجي احلبوب يتم اللّجوء إىل حتكيم الديوان
واملالحظ يف هذا الصدد هو أنّ الديوان ليس طرفا يف العالقة التعاقدية  

التي تربط بني امع ومنتج احلبوب وال ميكن بالتايل لإلتفاقية موضوع 
بيد أنه . اإلستشارة فرض حتكيم الديوان على املنتج ضرورة أنه ليس طرفا فيها

عهد امع بإبرامه مع منتج ميكن حتقيق هذا اهلدف بفرض عقد منوذجي يت
احلبوب ويتضمن شرطا حتكيميا يسند عملية التحكيم فيما يتعلّق بالتعيري إىل 

  . ديوان احلبوب
  :الفصل الثامن عشر

يتعهد، ويف حدود برامج البيع " الديوان تعرض هذا الفصل إىل أنّ 
وتطبيقا ملقتضيات  ." من كلّ جممعمن احلبوب امعة كميات بشراء الشهرية، 

حتديد يقترح أن يتم لضمان املساواة بني خمتلف امعني عامالت والشفافية يف امل
بنسبة يتم حتديدها وفقا ملعطيات موضوعية تتعلّق  هذه الكميات وفقا حلصص

وهو ما يضمن أوال أن يتم .جتميع كلّ جممع من املخزون الوطين للحبوب



اآلراء الجزء األول

398

س ــــمجل
المنـــافسة

الشراء من كلّ االش عني وثانيا أن يتمراء وفقا حلصص تأخذ بعني اإلعتبار م
عني على مزيد التما حيفّز اعة مممات اة الكميجميع يف املواسم القادمةأمهي.  

يتعهد ديوان احلبوب، :"وتبعا ملا تقدم يقترح إعادة صياغة الفصل كاآليت
من كلّ  من احلبوب راء كمياتبشويف حدود برامج البيع الشهرية اليت يعدها 

نسبة جتميع كلّ جممع من املخزون الوطين لوفقا حلصص حتدد طبقا  جممع
."للحبوب 

    أي عن الجلسة العاملمجلس المنافسة  ةوصدر هذا الر
وعضوية محمد القلسي  دبرئاسة السي 2009ماي  14    بتاريخ

الدين بن عياد  ونوررضا الماجري  السادة رشدي المحمدي و
وكريم داود وماهر الفقيه والسيدة سميرة  ويشد الدرعماو

  .السيد نبيل السماتي وأمن كتابة الجلسةالقابسي 
   الرئيس                                                                 



اآلراء الجزء األول

399

س ــــمجل
المنـــافسة

                             د هللالحم                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  املدخالت الفالحية :القطاع 

82233 

21  2009 
  

  المنافســة،مجلس  إنّ
11

200882233

9

641991291991 

641991291991

       60

2005182005 

  370 2006  03 2006 

 



اآلراء الجزء األول

400

س ــــمجل
المنـــافسة

 477 2006  15 2006 

 



212009 

 



 
بعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على و

  :يلي ما
I- م للقطاعالمنظّ العام التشريعياإلطار الترتيبي و:  
واملتعلّق بتنظيم  1978مارس  8 يف املؤرخ 1978 لسنة 23 القانون عدد -

  .الصيدلية البيطرية
واملتعلّق  1991املؤرخ يف  أول جويلية 1991لسنة  44 القانون عدد-

املؤرخ  1994لسنة  38 بالقانون عددبتنظيم جتارة التوزيع كما متّ تنقيحه وإمتامه 
.1994 فيفري 24 يف

واملتعلّق  1991 جويلية 29 املؤرخ يف 1991 لسنة 64القانون عدد  -
 60وخاصة القانون عدد  باملنافسة واألسعار مثلما متّم ونقّح بالنصوص الالّحقة

  .2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة 
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واملتعلّق  1992ديسمرب  7املؤرخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -
  .حبماية املستهلك

واملتعلّق  1994مارس  7املؤرخ يف  1994لسنة  41القانون عدد  -
  .بالتجارة اخلارجية

واملتعلّق  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95القانون عدد   -
  . بتربية املاشية واملنتجات احليوانية

املتعلّق بتنظيم و 1995ماي  2املؤرخ يف  1995لسنة  793األمر عدد  -
  .تشجيع الدولة لفائدة صغار الفالّحني وصغار الصيادين البحريني

قاملتعلّو 1999 نوفمرب 08 يف خاملؤر 1999 لسنة 2552 عدد األمر -
  .شروط لكراس اخلاضعة التجارية األنشطة قائمة بضبط

واملتعلّق  2001جانفي  19 املؤرخ يف 2001لسنة  149األمر عدد  -
  .بتنظيم مادة السداري

واملتعلّق  2004أوت  11املؤرخ يف  2004لسنة  1876األمر عدد  -
  .بصلوحية احملل وشهادة الوقاية

واملتعلّق  2008نوفمرب  21املؤرخ يف  2008لسنة  3614األمر عدد  -
تعلّق بضبط وامل 2007فيفري  05املؤرخ يف  2007لسنة  237بإمتام األمر عدد 

  .التنظيم اإلداري واملايل للمخرب املركزي لتحليل األغذية احليوانية
واملتعلّق  2008 ديسمرب 30املؤرخ يف  2008لسنة  3965األمر عدد  -

بتوقيف العمل أو التخفيض يف املعاليم الديوانية و يف األداء على القيمة املضافة 
جات الفالحية ومنتوجات الصناعات ويف املعلوم املستوجبة على بعض املنتو

  .الغذائية
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واملتعلّق  1987أوت  24قرار وزير الصناعة و التجارة املؤرخ يف  -
  .باملصادقة على املواصفة التونسية املتعلّقة خباصيات وطرق حتليل أغذية احليوانات

 1997جانفي  11ؤرخ يف املقرار وزراء املالية والفالحة والتجارة -
رة وفيتورة تعلّق باملصادقة على كراسي الشروط املنظّمني لتوريد حبوب الذّوامل

. الصوجا
 29ؤرخ يف املالتجارة راء الفالحة والصحة العمومية وقراروز-
مبقتضى اإلتجار فيها املنقّح تعلّق بإنتاج أغذية احليوانات ووامل 1999جويلية 

.2001سبتمرب 15 القرار املؤرخ يف
ؤرخ يف املة العمومية الصحووزير الفالحة واملوارد املائية  وزير قرار-

ملحقات األغذية احليوانية ونسب  ةواملتعلّق بضبط قائم 2006ديسمرب  27
.كثافتها وكيفية إستعماهلا

الصحة العمومية ووزير  قرار وزير الفالحة واملوارد املائية ووزير-
 2007أفريل  06وسطة املؤرخ يف والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتالصناعة

  .واملتعلّق باملصادقة على كراس الشروط الفنية إلنتاج األغذية احليوانية املصنعة
ؤرخ يف املاملوارد املائية ووزير الصحة العمومية قرار وزير الفالحة و-

واملتعلّق باملصادقة على كراس شروط إحداث خمابر خمتصة يف  2007ديسمرب  12
ليل األغذية احليوانية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات اخلاصة باملنتجـات  حت

. العلفية
ـ قرار وزير - جـانفي   21ؤرخ يف التجارة والصناعات التقليدية امل

يتعلّق بتنظيم ممارسة جتارة توزيـع   واملتعلّق باملصادقة على كراس شروط 2009
.أعالف احليوانات
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II-  سوق األعالف 
اليت تساهم يف وسائل المن أهم وتعترب األعالف مصدر تغذية احليوان، 

  .إنتاج الثروة احليوانية والتي تشكّل بدورها جزءا هاما من تغذية اإلنسانرفع 
وجتدر اإلشارة إىل أمهية الطلب على األعالف بإعتبار أمهية القطيع الوطين 

  : 142لتايلباجلدول ا بإختالف أصنافه وفقا ملا هو مبين
  تعداد القطيع                                                

أبقار أنثى 454.100أبقار
أنثى منتجة 4.180.840أغنام
أنثى منتجة 855.780ماعز

أنثى منتجة 69.000القطيع التقليدي -أرانب
أنثى منتجة 34.000القطيع العصري -

أنثى منتجة 97.600اإلبل
منحلة 265.000النحل

98.383.000دجاج بيض  

75.203.000دجاج اللّحم  

ندرج ت محرةاأليول و كاخلحيوانات اجلر كما أنه ال بد من اإلشارة إىل أنّ 
.ضمن القطيع

أعالف مزروعة أو بسيطة و أعالف مركّبة أو  مناألعالف وتتكون 
  .مصنعة

وتعترب األعالف املركّبة و األعالف البسيطة مكملة لبعضها و ليست بديلة 
احليوان تقتضي متكينه من كافّة األعالف بنسب خمتلفة تبعا لنوعه  ذلك أنّ تغذية 

                                                            
142 : (تقاة من موقع الواب الراجع لديوان تربية املاشية و توفري املرعىمعطيات مس -   www.oep.nat.tn ديسمرب ، وهي حمينة إىل موفّى ) 
2007
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ذلك أنّ . وحبسب كلفة كلّ نوع من أنواع العلف اإلنتاجية املطلوبةوووزنه 
قرط ( يف الغالب على أعالف خشنةالعليقة اليومية اليت تقدم للماشية حتتوي 

أو بقوليات مثل  لتوفري حد أدىن من األلياف وعلى حبوب مثل الشعري )وتنب/أو
السداري وعلى واملتمثّلة يف ) قمح لين أو صلب( الفول وخملّفات طحن احلبوب 

  .نسبة من األعالف املركّبة
سوق األعالف البسيطة  مها تنقسم سوق األعالف إىل سوقني مرجعيتنيو

.وسوق األعالف املركّبة

II -1- سوق األعالف البسيطة:  
احلبوب العلفية والنباتات العلفية  143البسيطة األعالف تشمل  
والبزور واملخلّفات الزراعية على حالتها أو  145احلبات والدريناتو 144واجلذور
.أو مصبرة ومشتقاا الصناعية...) قرط وسيالج وتنب(مكيفة 

  :أنواع األعالف -1
أعالف خريفية وأخرى  : املزروعةالبسيطة يوجد نوعان من األعالف 

  .صيفية
:ألعالف كاآليتذه اوتتوزع املساحات املخصصة هل

                                                            
من كراس الشروط املتعلّق بتنظبم ممارسة جتارة توزيع أعالف  بالفصل الرابعورد هذا التعريف املتعلّق باألعالف البسيطة  - 143

.2009جانفي  21احليوانات املصادق عليه بقرار وزير التجارة املؤرخ يف 
.سكريات و من أمثلتها اجلزرمواد غنية بالكربوهيدرات يف صورة : اجلذور  - 144
.أمثلتها البطاطا مواد غنية بالكربوهيدرات يف صورة نشا و من:  الدرينات - 145
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  املخصصة لزراعة األعالف البسيطةاملساحات 
  هكتار:الوحدة                                             

املساحة   املساحة اجلملية  أنواع األعالف البسيطة املزروعة
  السقوية

298.00046.650زراعات علفية خريفية

13.700زراعات علفية صيفية

298.00060.350اموع

ديوان تربية املاشية و توفري املرعى : املصدر                                                                      

ال تليب حاجيات القطيع املزروعة األعالف  كميات وجتدر اإلشارة إىل أنّ
وتعمل كلّ األطراف املعنية لتنمية هذه الزراعات لتحقيق نسبة  % 76بنسبة إالّ 

  .2011146سنة  % 86تغطية تقدر بـ 
 األعالف اخلريفية - أ

ومتثّل نسبة اخلريف يف موسم األعالف اخلريفية هي أعالف يتم إنتاجها 
فقط % 14,9من املساحات املخصصة إىل زراعة األعالف منها  % 95,6

  .مساحات سقوية 
وتتوزع األعالف اخلريفية إىل أعالف خشنة خمزنة وإىل أعالف خضراء 

  .وإىل أعالف مركزة يف شكل حبوب
  :األعالف اخلشنة املخزنة - 1.أ

  :هي أعالف حتتوي على كميات هامة من األلياف ومن أمهّها جند
يتم إنتاجه خاصة يعد القرط من أهم األعالف اخلشنة اجلافّة و: القرط*

  .ن نبات القصيبةم

                                                            
  .2009جانفي  9بتاريخ    Le Temps  تصرحيات وزير الفالحة و املوارد املائية جبريدة - 146
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التخمري عملية  خالل تقوم أخضر يقع ختمريه وعلف هو  147:السيالج*
كائنات دقيقة جمهرية بتحويل املواد السكرية  هي اليتبكتريا حامض الالكتيك 

ريا والكائنات الدقيقة مادة حافظة توقف نشاط البكت يهوإىل حامض الكتيك 
تتمثّل و .فساد لفترة من الزمنبذلك ميكن حفظ السيالج دون الضارة و

والعناصر "أ"خاصة يف زيادة نسبة الربوتيني والكاروتني وفيتامني احلفظ مميزات 
مالءمة للحيوانات كثر األ من األعالف اخلشنة املخزنة ويعترب السيالج. الغذائية

تراة وخاصها بغذاء يساعدها على االستمرار يف اإلدرار ة أبقار احلليب إذ ميد
عالية من الكاروتني ويوفّر هلا نسبة  من جهة، لحليب يف فصل الشتاءلالعايل 

  .من جهة أخرى" أ"وفيتامني 
يبقى إنتاج السيالج حكرا على شركات اإلحياء والتنمية الفالحية و

ات الفنية والتقنية بوتعاضديات اإلنتاج الفالحي وكبار الفالّحني نظرا للمتطلّ
  .إلنتاجه وختمريهواآلالت امليكانية املستوجبة 

واملتمثّل يف خملّفات زراعة احلبوب والذّي يستعمل على حاله أو :  التنب *
  .يقع تثمينه مبادة اليوريا كغذاء يف العليقة اليومية للماشية

  :األعالف اخلضراء -2.أ
على املعـادن   يحتتوألنها  يالطبيعتعترب األعالف اخلضراء الغذاء   
سـبة للمـزارع   ة بالنأساسـي ألنها ومن جهة ) "أ"خاصة فيتامني (والفيتامينات 

هذا وختتلف األعالف اخلضراء من حيث النوع تبعـاً  . من جهة أخرى الصغرية
   .للبيئة واملواسم الزراعية املختلفة

يذكرمنها على سـبيل  اخلضراء وجد أنواع عديدة من األعالف اخلشنة وت
اليت تقدم مباشرة و املقصوصة أ اليت يتغذّى منها القطيع يف املراعياحلشائش املثال 

                                                            
 .موقع الواب املسمى باخلريات الزراعية: املصدر - 147
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ـ  األعشاب ءنظرا الحتواو .للقطيع داخل اإلسطبالت ة مـن  ة كـبري على كمي
حدوث اضطرابات غذائية يالعليقة لتفادذلك عند حتديد طوبة جيب مراعاة الر. 

   .ةعدمي القيمة وحيتوى على مواد ساممنها  بعضال كما جيب االنتباه إىل أنّ
إنتاج احلليب يعتمد بدرجة كبرية على تأمني العلف األخضر واملالحظ أنّ 

  .فترة اإلدرار طول فترة ممكنة خاللأللألبقار احللوب 
  :األعالف املركّزة -3.أ

بأنها قليلة األلياف وتشمل احلبوب كالشعري  ةاملركّزعالف مواد األ تتميز
 وهي واحللبة والقرقالة الترتيكال والبقول كالفول املصريالقصيبة وووالذرة 

)Trèfle( الربسموفات املطاحن كالنخالة خملّمصدر الربوتينات وتشمل أيضا 
  ).Sulla( السلّةو

  :ألعالف الصيفيةا -ب
  :يفتتمثّل  الصيفية األعالفمن  توجد ثالثة أصناف 

  )sorgho fourrager(الدرع العلفي -        
(maïs) الذرة العلفية -          

  )Luzerne(  الفصة -          
 مرتبط باملناطق السقويةوجتدر اإلشارة إىل أنّ إنتاج األعالف الصيفية 

كغذاء األعالف الصيفية ل إستعماويتم . نظرا حلاجتها ملياه الري يف مراحل منوها
كما  إدماجها يف العليقة إما يف شكل أعالف خضراء أو يف شكل سيالجللقطيع ب

نظرا إلرتفاع أسعار  ايكاد يكون منعدماألنواع من األعالف هذه بذور إنتاج أنّ 
  . ذلكبت اخلاصة الاآل

  :منها خاصةنقائص يذكر وتشكو هذه الزراعات من عدة 
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ذات إنتاجية عالية وقادرة على التأقلم مع الظروف  عدم توفّر بذور -
املناخية نظرا للحواجز الديوانية وطول آجال ترسيم هذه البذور يف السجل 

.التونسي
خاصة يهدد احملصول من شأنه أن تواجد اخلرتير الوحشي بكثرة مما  -

هذه تعاطي  نععزوف الفالّحني  اجنر عنه كذلك بالنسبة للذرة العلفية وهو ما
  .الزراعة

إنتاج األعالف البسيطة على املسـتوى  وإعتمادا على ما سبق ذكره فإنّ 
اليت تشـكو  التنب وبعض املخلّفات الطبيعية  القرط و من أساسا يتكون الوطين 

قشور ماهلا على غرار فيتورة الزيتون وإستعويف تكييفها و نقصا فادحا يف إنتاجها
ـ وقد بلغت  .فت السكريواللّ الطماطم احملولة بعـض  ات املنتجـة مـن   الكمي

من التنب  % 82منها  148مليون طن 1,8ما قدره  2008يف سنة املخلّفات الطبيعية 
.فيتورة الزيتون % 16و

:العرض -2
واهلياكل املهنية الفالحية البسيطة من الفالّحني عرض األعالف يصدر 

ديوان احلبوب عرب الشركات خاصة شركات اإلحياء والتنمية الفالحية وو
 هيكالالذّي ميثّل  149وديوان تربية املاشية و توفري املرعىالتعاونية املركزية 

، وديوان عالف املزروعةيف جمال دعم وتطوير األ اهام ادوريلعب  اعمومي
  .األراضي الدولية

                                                            
  2007ديسمرب ، وهي حمينة إىل موفّى ) www.oep.nat.tn( :تقاة من موقع الواب الراجع لديوان تربية املاشية و توفري املرعىمعطيات مس 148
و املصادق عليه بالقانون  1966سبتمرب  24املؤرخ يف  1966لسنة  2مبقتضى املرسوم عدد  ديوان تربية املاشية و توفري املرعىمتّ إحداث  - 149

.1993مارس  08املؤرخ يف  1993لسنة  23و املنقّح بالقانون عدد  1966نوفمرب  28املؤرخ يف  1966لسنة  69عدد 
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توفري ديوان تربية املاشية ويقوم :ديوان تربية املاشية و توفري املرعى *
املسامهة يف تنمية إنتاج البذور العلفية بتنمية املوارد العلفية والرعوية عرب  150رعىامل

مجع حماصيلها الحية اخلاصة بزراعة األعالف وتطوير التقنيات الفوالرعوية و
وتثمني الفواضل الزراعية  وحتسني املراعي إحداث وتطويرو وحتويلها وخزا

  .اشيةالصناعية لتغذية املو
بإجناز الربنامج الوطين لتحسني املراعي الذّي إنطلق منذ قد عهد للديوان و

ألف هكتار من املـدخرات العلفيـة    600غراسة من أهدافه الذّي و 1990سنة 
هكتار باإلستزراع وذلك يف إطار اخلطّة العشرية للتشـجري  ألف  2.200ويئة 

وقد متّ وضع هذا الربنـامج   .تصحرمقاومة الوالغايب واحملافظة على املياه والتربة 
التوسـع يف الغراسـات    الذّي يعود باألساس إىلتقلّص مساحات املراعي اة 

تزايد عدد القطيع حتى أصبحت حاجته تفوق ما تنتجـه  و إىل  وزراعة احلبوب
  .املراعي

أحدث ديوان األراضي الدولية مبقتضى املرسوم :ديوان األراضي الدولية* 
واملصادق عليه بالقانون عـدد   1961سبتمرب 30املؤرخ يف  1961لسنة  15عدد 

وهو ينـدرج ضـمن صـنف     1961املؤرخ يف غرة ديسمرب  1961لسنة  58
  .املؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية واليت تعترب منشأة عمومية

ـ  وليف يف األراضي الدة ذات وتتمثل مهام الديوان أساسا يف القيام بالتصر
تكوين مراكـز لنشـر التقـدم الفـين يف امليـدان      والصبغة الفالحية وإحيائها 

ى الديوان إنتـاج حاجياتـه   يتولّ إطار نشاطه اخلاص بتربية املاشية  ويف.الفالحي
.العلفية  من قرط وسيالج وعلف أخضر

                                                            
لسنة  69و املصادق عليه بالقانون عدد 1966سبتمرب  24املؤرخ يف  1966نة لس 2إحداث ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى مبقتضى املرسوم عدد متّ - 150

.1993مارس  08املؤرخ يف  1993لسنة  23و املنقّح بالقانون عدد 1966نوفمرب  28املؤرخ يف  1966
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  : إنتاج العلف - أ   
 األربع سنوات األخرية البسيطة خالل اإلنتاج الوطين من األعالفيتوزع 

   :وفق البيانات املبينة باجلدول التايل
  ألف طن: الوحدة                                                                     

2005200620072008
608645832643قرط

416465557483سيالج

2054176023701874أعالف خضراء  خريفية

720600600110أعالف خضراء  صيفية

3798347043593110وعــــا

  اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي بوزارة الفالحة و املوارد املائية: املصدر                             

ويستخلص من اجلدول أعاله أنّ معدل إنتاج األعالف البسيطة خالل 
ألف طن وأنّ اإلنتاج قد شهد  3684األربع سنوات األخرية هو يف حدود 

  .2007مقارنة بسنة % 28,6بنسبة  2008اخنفاضا خالل سنة 
جتدر اإلشارة يف هذا اال إىل أنّ الدولة قد سنت مجلة من التشجيعات و

  :األعالف البسيطة يذكر منها لدعم إنتاج
من القانون  33الفصل ذلك أنّ أحكام  إحداث املروج و املراعي-

واملتعلّق بإصدار جملّة  1993ديسمرب  27املؤرخ يف  1993لسنة  120عدد 
:إقتضت ما نصه التشجيع على اإلستثمارات

ختول مكونات اإلستثمار الفالحي اآلتية اإلنتفاع مبنح خصوصية مجلية " 
ملعدة للرعي اإحداث املروج و املراعي، املساحات املزروعة  –:... دون سواها

  الغابية وغراسة أنواع الشجريات العلفية و
من تسند هذه املنحة لنقل األعالف :  اخلشنة منحة نقل األعالف-
ملـيم للبالـة    1.5من فيها  وقد متّ الترفيع الشمال حنو الوسط و اجلنوب مناطق 
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نب ات الـت للبالة على الكلم مع سحب املنحة على كميمليم  2.5على الكلم إىل 
.املوجهة لألبقار احللوب

:األعالف زنخ -ب
تعترب مرحلة اخلزن من أهم املراحل اليت تساهم يف احملافظة على القيمة 

ومن أجل دفع املنتجني ملزيد اإلهتمام ذه املرحلة متّ . الغذائية للعلف اخلشن
ضمن  )تنب وقرط وسيالج (إعتبار نشاط خزن األعالف اخلشنة املنتجة حمليا 
تشجيع اإلستثمارات وذلك  اخلدمات املرتبطة باألنشطة املنصوص عليها مبجلة

واملتعلّق  2004سبتمرب  2املؤرخ يف  2004لسنة  2129مبقتضى األمر عدد 
واملتعلّق  1994فيفري  28املؤرخ يف  1994لسنة  492بتنقيح وإمتام األمر عدد 

 2و 1بضبط قائمات األنشطة داخل القطاعات املنصوص عليها بالفصول 
  . من جملة تشجيع اإلستثمارات 27و3و

 خزن األعالفبتشجيع إتخاذ مجلة من اإلجراءات تتعلّق أيضا متّ  كما
باإلنتفاع بقروض " أ"باملخازن املبنية وذلك بتمكني صغار الفالّحني من صنف 

عن طريق الصندوق اخلاص للتنمية الفالحية لبناء حمالّت خزن األعالف طبقا 
ماي  02املؤرخ يف  1995لسنة  793للمقاييس املنصوص عليها باألمر عدد 

أيضا منحة سند وت. املتعلّق بتنظيم تشجيع الدولة لفائدة صغار الفالّحنيو 1995
املربني وج ينتفع ا كلّ من الفالّحني وخبزن األعالف حتت الغشاء املنستتعلّق 

  . واهلياكل املهنية
  :الطلب -3
شركات التعاونية الاخلشنة من املربني وعالف على األيصدر الطلب  

ألعالف املركّزة على غرار الشعري والقصيبة والتريتيكالوغريها من وعلى االفالحية 
  .احلبوب من مجيع اهلياكل الفالحية املنتجة
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  :ويصنف املربون إىل صنفني 
متكّنهم من تسديد حاجيات  اليت فالحيةالراضي األملراعي ومالكو ا -

  القطيع العلفية 
  .من جمموع املربني % 35 نسبةوميثّلون 

 % 65نسبة وميثّلون يعتمدون منط إنتاج دون أرض املربون الذين  -
    .من اإلنتاج %80يوفّرون و

املربني الذّين ال ميلكون  إستنادا إىل ما ذكر فإنّ معظم الطلب صادر عنو 
  . أو تنعدم املراعيفيها مراعي أو الذّين يتواجدون جبهات تقلّ 

  .يف السنوات اجلافّة ويف أشهر الصيفذروته  الطلب  بلغ وي
من  على األعالف اخلشنة شهد خالل األشهر األخرية واملالحظ أنّ الطلب

حمدودية املوارد جراء  28%تقلص اإلنتاج بنسبة  إرتفاعا نتيجة  2008سنة 
تماد العلفية والرعوية الناتج عن تأخر موسم األمطار وتوجه املنتجني حنو إع

زراعات أخرى ذات دخل إقتصادي أفضل وعن متسك املنتجني مبخزونام اة 
وتبعا . حاجيات قطعام، إضافة إىل عمليات اإلحتكار من قبل بعض التجار

لذلك شهدت أسعار األعالف اخلشنة إرتفاعا جبلّ األسواق احمللية حيث بلغت  
  .بالنسبة لبالة التنب دينار 7,500بالنسبة لبالة القرط ودينار  12,500

النقص يف العرض تدخلت الدولة لتعديل السوق و ذلك من واة هذا 
  :خالل

بالة من  ألف18و بالة من التنب  ألف 61تزويد مناطق الوسط و اجلنوب بـ  - 1
ة ووحدات اإلنتاج بأسعار بيع للمربين القرط عن طريق ديوان األراضي الدولي

د لبالة  5,500و 4,800د لبالة القرط ومابني  7,500و 7,300تراوحت بني 
نبالت. 
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ن من طرف املدعمة للمربي قوالب الفصة من طن  27.500توفري حوايل  - 2
  .ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى

إقرار توقيف العمل باملعاليم الديوانية وباألداء على القيمة املضافة املستوجبة  - 3
نب يف شكل باالت من طرف األشخاص املرخص هلم يف توريد القرط والتعند 
.ذلك

:توزيع األعالف البسيطة  - أ
خيضع نشاط توزيع األعالف البسيطة إىل مقتضيات كراس الشروط 

بتنظبم ممارسة جتارة توزيع أعالف احليوانات املصادق عليه بقرار وزير املتعلّق 
  .2009جانفي  21التجارة املؤرخ يف 

ليتمثّل :  نيجتارة األعالف البسيطة شكلخذ وتتجار  الشكل األويف اإلت
ودون حتضري من أي نوع كان ووفق  حالتها الطبيعيةيف األغذية البسيطة على 

يف اإلتجار يف األغذية البسيطة اليت  الشكل الثاينويتمثّل . تسمياا املتداولة
على مجلة من البيانات احملتوية و مغلقة ختضع لوجوبية البيع يف لفائف أو أوعية

التسمية، الوزن الصايف، تاريخ الصنع، املقادير من املكونات التحليلية، التاريخ (
قرار وزراء ل) القسم األول(العنوان الثاين وفق ما ورد ب ...)األقصى حلفظ املنتوج

ن ما يتعين أك.1999جويلية  29الفالحة والصحة العمومية والتجارة املؤرخ يف 
القش (  % 5املروجة نسبة تتجاوز نسبة التلوثات النباتية يف األغذية البسيطة  ال

  ...).أو بقايا التنب أو بذور األعشاب الطفيلية
اليت توزع " السداري"ويذكر كمثال لكيفية توزيع األعالف البسيطة مادة 

األعالف البسيطة بشدة اإلقبال على حالتها الطبيعية لتميزها عن باقي أنواع 
عليها ألنها مادة أساسية يف صناعة األعالف املركبة و يقبل عليها صغار الفالحني 

  .علما وأنّ الدولة تتدخل مباشرة يف توزيع  هذه املادة
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  :مادة السداري* 
وهي املخلّفات املتأتية من  "النخالة"إسمبكذلك مادة السداري  تعرف

مح الصلب واللين واملتكونة من قشور احلبوب وخملّفات أخرى بعد طحن الق
من  % 25و % 20وتتراوح نسبة إستخراج كمية السداري ما بني .غربلة الدقيق

ادة مرتبطة بعدة امل هذه علما وأنّ الكميات املنتجة من. كمية القمح املطحون
صلب أو ( القمح املعتمد  ونوعية عوامل تتمثّل خاصة يف كمية القمح املطحون

  .والوزن النوعي للقمح) لين
ومتتاز مادة السداري بكوا إحدى أهم املكونات األساسية لصناعة 

لتدني سعرها و من جهة %30حيث تفوق نسبة إدماجها  األعالف املركّبة
من جهة  وإلحتواءها على نسبة هامة من األلياف مقارنة باملواد األخرى

من هذه املادة  الواحد كيلوغرامالالغذائية فإنّ تها على مستوى قيم أما.أخرى
غرام من حبوب الشعري العلفي  700وحدة علفية وهو ما يعادل  0.7حيتوي على 

غري أنّ مادة السداري تفتقر إىل الكلسيوم إذ أنها  .غرام من املواد األزوطية 150و
  .%1.2فقط مقارنة مبادة الفسفور %  0.14حتتوي على 

رواجا كبريا لدى صغار املربني حيث أصبحت عادة تلقى هذه املادة و 
وكذلك  غذائية للماشية ومادة أساسية بالنسبة لألغنام خاصة يف فترات الوالدات

لألبقار احللوب نظرا لتدني سعرها مقارنة باألعالف األخرى ولضعف التأطري 
ي للمربنيالفن.  

ويزداد الطلب على هذه املادة يف فترات إحنباس األمطار وتقلّص الغطاء 
و يتصف العرض .و بسبب إرتفاع أسعار األعالف اخلشنةأالنبايت من املراعي 

بالنسبة هلذه املادة يف أغلب األحيان بقلّة الكميات مقارنة بإرتفاع الطلب وذلك 
اج السداري املرتبطة بكمية القموح يف أغلب فترات السنة نظرا حملدودية إنت
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حاجيات اإلستهالك البشري وإلرتفاع احلاجي ة للقطيع املطحونة لسدات الغذائي
  نظرا لتكثيف أمناط تربية املاشية  

وقد متّ إفراد هذه املادة بكراس شروط يتعلّق بتنظيم اإلتجار يف مادة 
  . 2001جانفي  20رخ يف السداري صادر مبقتضى قرار وزير التجارة املؤ

واملالحظ أنّ السعر املنخفض ملادة السداري مقارنة باملواد العلفية األخرى 
  .  يشكّل الدافع األساسي لتنامي إقبال املربني على هذه املادة

 2001جانفي  19املؤرخ يف  2001لسنة  149وقد متّ  مبقتضى األمر عدد 
نظيم ى التسداري ومراقبتها إحداث جلنة وطنية تتولّواملتعلّق بتنظيم توزيع مادة ال

ة السدا سواء  كان ذلك التزويد متأتيالعام لتوزيع ماد من  ااري ومتابعة التزويد
ستهالك املادة إاإلنتاج احمللّي أو من القموح املوردة حتت القبول املؤقت كمتابعة 

القطيع والظروف املذكورة وضبط احلصص الشهرية للواليات حسب حجم 
  .ااملناخية باجلهة واقتراح كلّ إجراء من شأنه إحكام تنظيم توزيعه

  :كما يلي 2008ويتوزع إنتاج مادة السداري خالل سنة 
د حسب للمربني وحتدختصص  حصص شهرية لكلّ والية-

 10.700 حبوايلاملعطيات الطبيعية و عدد القطيع وتقدر احلصة اجلملية للواليات 
  . يف الشهر طن

توزع حسب شراءات  حصص شهرية ملصانع العلف املركب-
.يف الشهر طن 10.450 لكلّ مصنع حبوايلاملواد األولية 

للمصانع املنتجة موجهة  حصة شهرية موعة من مصانع العلف-
.يف الشهر طن 11.225حبوايل وهي تقدر  151الصيانةلعلف 

                                                            
  ) ماعز و أغنام(هو علف مركّب موجه للمجترات الصغرى   aliment de sauvegardeعلف الصيانة - 151
ات و هو ما جيعل أسعار أعالف الصيانة منخفضة ويتميترة الدنيا هلذه اات الغذائية حمدودة تضمن احلاجيز بقيمة غذائي

  .مقارنة بأسعاراألعالف املركّبة
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  :أسعار األعالف  - ب
األعالف البسيطة حرة سواء على مستوى  اإلنتاج أو على تعترب أسعار 

مستوى التوزيع بإستثناء أسعار مادة السداري اليت تعد من ضمن املنتوجات 
وتتراوح تكلفة العلف ما . 152اخلاضعة لتأطري نسب األرباح يف مرحلة التوزيع

حسب من تكلفة اإلنتاج اجلملية اليت يتحملها املريب وذلك  %80و % 65بني 
  .نتاج واإلنتاجية املراد حتقيقهاأمناط اإل

    *اري ةماداريإرتفعت :السدة السدة أفريل  أسعار مادابتداء من غر
على مستوى اإلنتاج والتوزيع و قد بلغت نسبة إرتفاعها كما هو مبين  2008

على مستوى  44%على مستوى اإلنتاج وحوايل 59%حوايل  باجلدول التايل
  :التفصيل

  اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي بوزارة الفالحة و املوارد املائية: املصدر                        

إعتبارا لألمهية اليت تكتسيها هذه املادة يف قطاع :الشعري العلفي *  
العلف متّ الترفيع يف سعر إنتاج الشعري لتشجيع املنتجني على زراعته وذلك  

دينارا للقنطار علما وأنّ ديوان احلبوب مكلّف ببيع  40مبضاعفة سعره ليبلغ 
  .الشعري العلفي

                                                            
املؤرخ يف  1991لسنة  1996و املتعلّق بتقيح األمر عدد 1995جوان  28املؤرخ  يف  1995لسنة  1142األمر عدد  -  152
.واملتعلّق باملواد واملنتوجات و اخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار و طرق تأطريها 1991 ديسمرب 23

 7الترفيع يف سعر البيع بـ: 2008منذ شهر أفريل 2008منذ التسعينات و إىل غاية أفريل 
دنانري للقنطار

: سعر القنطار الواحد عند اإلنتاج باملطحنة
.دينار11,800

دينار18,800 

: سعر القنطار الواحد إىل نقطة البيع لدى املزود
دينار14,800

دينار 21,800

: الواحد على مستوى نقاط البيع للمريبسعر القنطار 
دينار15,300

دينار 22,300
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ل الفترة املمتدة من سنة ويبين اجلدول التايل أسعار بيع الشعري للعموم خال
.2008إىل غاية سنة  2005

  أسعار بيع الشعري
  )قنطار/ الدينار(                                                            

سعر البيعالسنة
200519,950

200619,950

200721,950)16/06/2007(  
26,950 )28/11/2007(

200833,950  )25/03/2008(
  ديوان احلبوب:املصدر                                                  

ويستنتج من اجلدول املبين أعاله أنّ سعر بيع الشعري كان يف حدود 
أي  2008 يف سنة 33,950ليصبح يف حدود  2006و 2005سنيت  19,950

 %55وزيادة نسبتها حوايل  2006مقارنة بسنة  70%بزيادة نسبتها حوايل 
مقارنة بالزيادة  %21وحوايل  2007مقارنة بالزيادة األوىل اليت أقرت يف سنة 

.2007الثانية اليت أقرت كذلك يف سنة 

وجتدر اإلشارة إىل أنه ال وجود ملربر منطقي هلذا التطور املفاجئ ألسعار 
مادة السداري والشعري العلفي سيما وأنّ هذه املادة متأتية من طحن القمح اللّني 
والقمح الصلب وأنّ أسعار صنفي هذه احلبوب مدعمة مثّ إنّ توريد مادة الشعري 

  .2007إىل غاية سنة  العلفي حكر على ديوان احلبوب

II-2 األعالف المركّبة:        
ظهرت صناعة األعالف املركّبة بالواليات املتحدة األمريكية يف فترة ما   

Duquesne:ذكريومن أهم املصانع يف العامل  العامليتني، بني احلربني Purina -
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Ralston - Cargill153 Guyonvarc’h Nutrition Animale154. ا على املستوىأم
وذلك لسد  1964الوطين فقد متّ بعث أول مصنع لألعالف املركّبة يف سنة 

.155احلاجيات الغذائية ألول حقل خمتص يف التربية اإلصطناعية للدواجن
  :156تعريف األعالف املركّبة -1

هي األعالف املصنعة من أخلطة ملواد مركّزة بسيطة وحمتوية أو غري     
ومعدة حسب وصفة معينة وبنسب مضبوطة تستجيب إىل  على ملحقاتحمتوية 

تغطية احلاجيات الغذائية احليوانية للحيوان حسب نوعه وعمره وحالته 
.الفيزيولوجية وحسب اإلنتاج املطلوب منه

  

                                                            
-9-Cargill:un groupe international qui produit ,transforme et commercialise des produits 
agricoles et alimentaires.Présent dans 67 pays. 
10-Premier fabricant Français d’aliments pour bétail et d’alimentation des volailles.

– 29دواجن تونس عدد : التنظيم القانوين و املقاييس الفنية لصناعة األعالف املركّبة جملّة : معطيات مستقاة من مقال بعنوان - 155
.2003جويلية 

156 -  ة و التجارة  الفصل الثاينينصة العموميخ يف املمن قرار من وزراء الفالحة والصحتعلّق بإنتاج أغذية و امل 1999جويلية  29ؤر
أخالط املكونات املعدة للتغذية احليوانية عن طريق الفم يف شكل أغذية أغذية مركّبة  تعترب ":على ما يلي احليوانات واإلتجار فيها

  :حتتوي على كاملة أو  تكميلية ، و هي
  .أخالط أغذية احليوانات اليت تكفي بفضل تركيبتها لتوفري وجبة يومية : األغذية املركّبة الكاملة  -1
أخالط أغذية احليوانات اليت حتتوي على نسبة مرتفعة من بعض املواد اليت حبكم تركيبتها جيب أن : األغذية املركّبة التكميلية -2

  : و هي حتتوي على. تضمن الوجبة اليوميةتضاف إىل أغذية أخرى  حتى 
  األغذية الطاقية -                       
  األغذية الربوتينية -                       
األغذية املركّبة التكميلية املستحضرة من املوالس و حتتوي على ما ال يقلّ عن :األغذية احملتوية على املوالس  -                       

  .من            السكريات الكاملة املعبر عنها بالسكروز  14%
على   %40األغذية املركّبة التكميلية املتكونة أساسا من مواد معدنية و حمتوية على نسبة : األغذية املعدنية  -                      

األقلّ من بقايا احملروقات اخلام.  
دة من املاء و املعدة لتغذية صغار األغذية املركّبة اعند إستعماهلا جافّة أو بعد خلطها بكمية حمد: األغذية املعدة لإلرضاع  -3 

. "احليوانات بصفة تكميلية أو لتعويض حليب األم بعد الوالدة
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واهلدف من إستعمال األعالف املركّبة هو إبراز أثر العوامل الوراثية 
ع وقت ممكن، وذلك للحصول على القدرة اإلنتاجية اإلنتاجية للحيوان يف أسر

  .157حسب السالالت وأنواع احليوانات
: اإلنتاج -2

 مليون طن 1.5حوايل  2006بلغ إنتاج األعالف املركّبة خالل سنة 
  .2007 سنةمليون طن  1.4وتراجع إىل حوايل 

 ثالثويبين اجلدول التايل إنتاج األعالف املركّبة حسب األصناف خالل ال
  :سنوات األخرية

  )ألف طن:الوحدة(  إنتاج األعالف املركّبة
200520062007نوع العلف

290730660علف جمترات

900750780علف دواجن

102020أعالف أخرى

1.2001.5001.460اموع

  بوزارة الفالحة و املوارد املائيةاإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي : املصدر                               

سجل  املركبة األعالف إنتاج  أنّويستنتج من اجلدول املشار إليه أعاله 
مقارنة بسنة  2007سنة  %22و 2006سنة  %25نسبته على التوايل تطورا هاما 

تطور قطيع اترات خاصة تطور قطاع تربية الدواجن وومرد ذلك هو   2005
كما يستروح من ذات اجلدول أنّ إنتاج األعالف املركّبة املوجهة  )األبقار(

قد تراجعت إىل  2005من مجلة اإلنتاج سنة  %73للدواجن والتي مثّلت نسبة 
                                                            

التنظيم القانوين و املقاييس الفنية لصناعة " مقال بعنوان  2003الصادرة يف جويلية  29جملة دواجن تونس عدد :  املصدر  - 157
  .لي الدكتورة سعاد التركي الصك" األعالف املركبة 



اآلراء الجزء األول

420

س ــــمجل
المنـــافسة

فبعد . ويعزى هذا التراجع إىل تنامي الطلب على علف اترات 2007سنة  53%
صبحت يف حدود أ 2005من مجلة اإلنتاج سنة  %24أن كانت نسبته ال تتعدى 

   .2007سنة  % 45
تنامي حصة اإلنتاج من األعالف املركّبـة املوجهـة للمجتـرات    ويعزى 

إىل الزيادات املقررة يف السعر األدىن لقبول احلليب حيـث أنّ   وبالتحديد لألبقار
  اإلعتماد على كميات أكثر من األعالف املركّبة من شأنه أن يرفع يف اإلنتاج 

اإلجـراء الرئاسـي   الفالّحني على تربية هذه النوعية من خالل ويشجع 
بالنسبة لصغار باملائة  30باملائة إىل  25من قتناء األبقار إاملتعلّق بالترفيع يف منحة 

 15إىل  7بالنسبة ملتوسطي الفالّحني ومن  باملائة 25باملائة إىل  20الفالّحني ومن 
ويرمي هذا اإلجراء إىل حتقيق أهـداف اخلطّـة    .بالنسبة لكبار الفالّحني باملائة

الوطنية املتعلّقة بالترفيع يف عدد األبقار من أجل تلبية حاجيات السوق املتزايـدة  
 26املؤرخ يف  2009لسنة  5عدد القانون وقد جاء .حوم احلمراءمن األلبان واللّ

يف الفقرة األوىل ا ناص املتعلّق بإمتام جملة التشجيع على إإلستثمارو 2009جانفي 
إىل قائمة اإلستثمارات املنتفعة  عمليات اقتناء األبقارعلى إضافة  33من الفصل 

.مبنحة خصوصية
كراس شروط فنية يتعلّق بإنتاج خيضع إنتاج األعالف املركّبة ملقتضيات و

وهو نص يتعلّق بكلّ  2007أفريل  06صدر يف  األغذية احليوانية املصنعة
عمليات إنتاج األغذية احليوانية املصنعة و املتمثّلة يف قبول املواد األولية والوزن 

.خزن األغذية اجلاهزةووالرحي واخللط والتعبئة 
كراس الشروط املشار إليه أعاله أن حتتوي مصانع اإلنتاج  ستوجبوي

تستجيب إىل شروط  وأن، متر مربع 3.000على مساحة مجلية ال تقلّ على 
شتراط إنتصاب املصنع مبكان وإقواعد حفظ الصحة والبيئة والسالمة الغذائية 
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 بعيد عن مصادر التلوث وبشكل يسمح بسهولة عمليات التنقّل والتحرك
ات التعبئة والتفريغوعملي.

ويهدف إخضاع إنتاج األعالف املركّبة إىل مواصفات ومقاييس فنية 
وصحة   أعالف ذات جودة عالية بشكل يضمن سالمة القطيعتوفريوذلك دف 

 قيمة الغذائيةبني الاملوازنة وتتمثّل جودة األعالف من ناحية يف . اإلنسان
واليت تستجيب إىل مواصفات املوازنة للعناصر  والكيميائية بات الفيزيائيةواملركّ

حبيث  اجلودة الصحيةى يف الغذائية األساسية يف العليقة كما تتمثّل من ناحية أخر
.يكون العلف خاليا من املواد الضارة والسامة

ويف هذا اإلطار متّ ضبط قائمة ملحقات األغذية احليوانية و نسب كثافتها 
وكيفية إستعماهلا مبقتضى قرار مشترك من وزير الفالحة واملوارد املائية ووزير 

دف ضمان عدم وجود  وذلك 2006ديسمرب  27 مؤرخ يفالصحة العمومية 
ثري سليب للملحقات على صحة البشر أو احليوانات أو على احمليط وعدم أت

.اإلخالل خبصائص املنتجات احليوانية
يتعلّق بإحداث  2007ديسمرب  12كما متّ إصدار كراس شروط بتاريخ 

واصفات خمابر خمتصة يف حتليل األغذية احليوانية للتثبت من مدى مطابقتها للم
تتمثّل نوعية التحاليل يف حتاليل كيميائية  فيزيائية  حيثاخلاصة باملنتجات العلفية، 

ة وبكترولوجية وسالمة األغذية املعدة تساعد على معرفة اخلصائص الغذائي
.للحيوانات
  :اإلتجار يف األعالف املركّبة -3
القسم  من العنوان الثاين اإلتجار يف األعالف املركّبة إىل مقتضياتضع خي

جويلية  29قرار وزراء الفالحة والصحة العمومية والتجارة املؤرخ يف لالثاين 
.واملتعلّق بإنتاج أغذية احليوانات و اإلتجار فيها 1999
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تستعمل مرة  لفائف أو أوعية مغلقةيتم اإلتجار يف األغذية املركّبة يف و
   .شريطة احلفاظ على جودا بةسائميكن اإلتجار فيها كما واحدة 

الذّين يتاجرون يف األغذية املركّبة بتوجيه ويقوم املصنعون واملوردون 
الحة يبينون فيه إسم املؤسسة تصريح لإلدارة العامة لإلنتاج احليواين بوزارة الف

عنوان املكان الذّي اف املواد اليت يتم إستعماهلا وعنوان مقرها اإلجتماعي وأصنو
. فيه اإلنتاجمتّ

  :الشركات املنتجة - أ
حبوايل  يف قطاع العلف 2007العدد اجلملي للمصانع الناشطة سنة  يقدر

كما هو مبين باجلدول  موزعة بصفة متفاوتة على مجيع الواليات مصنع 200
 :التايل

واليات اجلنوبواليات الوسطواليات الشمال
عدد املصانع الناشطةالناشطةعدد املصانع عدد املصانع الناشطة

7قابس5سليانة3تونس

25صفاقس17سوسة11أريانة

2توزر15املنستري2منوبة

4قبلي19املهدية4بن عروس

1تطاوين3القريوان19نابل

مدنني2القصرين3زغوان
7سيدي بوزيد21برترت

9قفصة10باجة

8جندوبة 

3الكاف

847739اموع

                     200اموع العام                                                           
  اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي بوزارة الفالحة و املوارد املائية: املصدر                         
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أنّ املصانع متواجدة بكثافة بالقرب من معامل يستنتج من اجلدول أعاله و
إنتاج اللّحوم البيضاء والبيض واحلليب يف جهة الشمال كما توجد أغلب املصانع 
بكلّ من والية نابل وهي جهة منتجة للّحوم البيضاء ويف والية برترت وهي جهة 

انع إشتهرت بإنتاج احلليب واللّحوم البيضاء،أما يف واليات الوسط فإنّ املص
منتصبة بكلّ من والية املهدية وهي معروفة بإنتاج احلليب ووالية سوسة ووالية 
املنستري أما فيما يتعلّق باجلنوب فيالحظ أنّ جلّ املصانع متواجدة بوالية صفاقس 

  .املعروفة بإنتاج اللّحوم البيضاء
 700حوايل  2003الحظ أنّ عدد املصانع بلغ سنة من جهة أخرى ي

وحدة إنتاج جديدة سنويا بطاقة إنتاج ال  50و 40إنتصاب ما بني  وحدة نتيجة
تتعدى الطن الواحد يف الساعة خاصة خالل سنوات اجلفاف وعند تزايد الطلب 

 لكنه لوحظ تراجع يف العدد اجلملي للمصانع الناشطة. على أعالف اترات
.بسبب إخضاع إنتاج األغذية احليوانية لكراس شروط

:أهم الشركات املنتجة لألعالف املركّبة منويذكر 
وهي شركة تونسية خمتصة يف "SNA" :شركة تغذية احليوانات -     

هلا  .1976تأسست سنة وصناعة األعالف املركّبة تابعة مع بولينا القابضة 
وتقدر .ثالث وحدات تصنيع كائنة على التوايل بربج السدرية وماطر وصفاقس

  .طنألف  220طاقة إنتاجها من األعالف املركّبة بـ 
شركة خمتصة يف صناعة األعالف املركّبة ":ALMES" شركة أملاس  -

مصنع مباطر ومصنع هلا و 1987وهي تابعة مع بولينا القابضة تأسست سنة 
.بصفاقس
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 220 صفاقس بـبسيدي صاحل وماطر  ها مبصنعيها يفقدر طاقة إنتاجوت  
 تبلغ) "SNA"أملاس و( ويتبين مما تقدم أنّ طاقة إنتاج الشركتني . ألف طن
خالل األربع سنوات األخرية  هماإنتاجمعدل علما وأنّ ، طنألف  440 لوحدمها

:كما هو مبين باجلدول التايل ألف طن 358هو يف حدود 
  

)طن(كميات األعالف املنتجة                                     
2005200620072008

  شركة تغذية احليوانات
SNA

100.28387.18798.41089.737إستهالك جممع بولينا 

110.47792.457100.24294.650البيع للعموم

37.94836.44249.16443.705إستهالك جممع بوليناشركة أملاس

100.640123.744138.952130.253البيع للعموم

349.348339.830386.768358.345اموع

SNAشركة التغذية :املصدر                                                                                  

  
 يقدر حبوايللوحدمها جتدر اإلشارة إىل أنّ إنتاج هاتني الشركتني كما 

مع املالحظة أنّ اإلنتاج الوطين .كّبةاإلنتاج الوطين اجلملي من األعالف املر ثلث
 2005مقارنة بسنة  25%بنسبة  2006كما هو مبين باجلدول التايل تطور سنة 

بنسبة  2008ليعود إىل التطور ثانية سنة  %3بنسبة  2007وتراجع خالل سنة 
  :كما هو مبين باجلدول التايل 2007مقارنة بسنة  12%

ألف طن: الوحدة                                  
2005200620072008

1.2001.5001.4601.630اإلنتاج الوطين 

%12  %)3(%25نسبة تطور اإلنتاج

  اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي بوزارة الفالحة و املوارد املائية: املصدر                                 
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س ــــمجل
المنـــافسة

  : األسعار -ب 
تعترب أسعار األعالف املركّبة حرة سواء على مستوى اإلنتاج أو على 

لألداء على القيمة منتوج العلف املركّب خاضع مستوى التوزيع علما و أنّ 
 1988جوان  2خ يف ؤرامل 1988لسنة  61لقانون عدد لطبقا  % 6املضافة بنسبة 

  .املتعلّق بإصدار جملة األداء على القيمة املضافةو
وجتدر اإلشارة إىل أنّ أسعار األعالف املركّبة قد عرفت ارتفاعا متواصال 

وفيما يلي معدل أسعار بيع األعالف .نتيجة إلرتفاع أسعار املواد األولية املوردة 
خالل األربع سنوات ) جممع بولينا( SNAاملركّبة املطبق من قبل شركة التغذية 

  :األخرية
)                        الطن فارينة يف أكياس/دينار (معدل األسعار                                           

2005200620072008أعالف

391,341377,239492,552612,896)نامي( دجاج حلم 

342,168324,297425,648518,279)نامي(دجاج بياض

407,393400,198509,313630,482)نامي(ديك رومي 

293,231286,005341,926451,326خرفان تسمني

274,165278,959339,429451,222عجول تسمني

321,157318,179375,470490,934أبقار حلوب

315,247319,654350,470466,814أرانب

  SNAشركة التغذية :املصدر                                                                            
وجتدر اإلشارة إىل أنّ أسعار األعالف يف شكل مكعبات تتجاوز األسعار 

  .الطن/ دنانري 10املشار إليها أعاله حبويل 
أسعار بيع األعالف املركّبة  إستنادا إىل اجلدول املبين أعاله يالحظ تطورو

بإعتبارها الشركة الرائدة يف هذا اال وفقا SNAاملطبق من قبل شركة التغذية 
  :للنسب املبينة باجلدول التايل
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س ــــمجل
المنـــافسة

                                                    تطور أسعار األعالف املركّبة                         
%)(األسعار نسب تطور 

2007مقارنة بـ 20062008مقارنة بـ 2007أعالف

% 24،43% 30،56)نامي( دجاج حلم 

% 21،76% 31،26)نامي(دجاج بياض

% 23،79% 27،26)نامي(ديك رومي 

% 31،99% 19،55خرفان تسمني

% 32،93% 21،67 عجول تسمني

% 30،75% 18أبقار حلوب

% 33،19% 9،64أرانب

من اجلدول أعاله أنّ نسبة معدل إرتفاع األسعار املطبقة من طرف ويتبين 
22,56%تقدر على التوايل بـ 2008و 2007خالل سنيت  SNAشركة 

عالف األسبة إىل أنواع خنفضت بالناألسعار إ كما يالحظ أنّ 28,40%و
واصلت يف اإلرتفاع باصة للدواجن يف حني املخصويعزى .لألنواع األخرىسبة لن

التراجع يف األسعار بالنسبة ألنواع األعالف املوجهة للدواجن إىل إنتشار مرض 
أنفلونزا الطيور وبالتايل تقلّص الطلب على الدواجن، أما إرتفاع أسعار األنواع 

  .األخرى من األعالف فيعود  إىل زيادة الطلب على اللّحوم احلمراء
II – 3 األعالف دتوري:  

فإنه سوق األعالف إعتبارا لعدم قدرة اإلنتاج الوطين على تلبية حاجيات 
أو تسوق يف صناعة العلف املركّب  عتمداملواد األولية التي ت جوء إىل توريدمتّ اللّ

خالل الفترة املمتدة من  ذلك وفق الكميات املبينة باجلدول التايلو على حالتها
  :2008إىل غاية سنة  2005سنة 

: الكميات املوردة من املواد األولية -
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س ــــمجل
المنـــافسة

  )الوحدة الطن(                                                              
                                                           2005200620072008

629،367572،290588،271749،171حبوب الذرة

243،970231،496243،561266،790فيتورة الصوجا

36،69428،75130،21633،584قوالب الفصة

636،868519،740847،925489،696الشعري العلفي

70،77648،10824،43126،244السداري

-9،79614،4784،026دوابق الذرة

4،176-46-خملّفات تقتري الذرى

17،011---القمح العلفي

1627،4711460،8631738،431565،485اموع

  DOTI .مة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: املصدر                                                  

 2007من املواد األولية تطورا خالل سنيت كما شهدت الكميات املوردة 
و فيتورة  %27،35اليت وصلت نسبتها إىل  الذرة مشل خاصة حبوب  2008و

  :اجلدول التايلببين وذلك على النحو املالصوجا و قوالب الفصة 

  نسبة التطور                                        
2007مقارنة بـ 20062008مقارنة بـ 2007                                                           

2،7927،35الذرى حبوب

5،219،53فيتورة الصوجا

5،2511،14قوالب الفصة

  

وإستنادا إىل ما سبق وخاصة فيما يتعلّق بإنتاج العلف املركّـب يالحـظ   
ذلك أنّ حبوب الـذرة   السوق الوطنية إلنتاج األعالف املركّبة ذه املوادإرتباط 

  .وفيتورة الصوجا من أهم مكونات أنواع أعالف الدواجن املركّبة
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س ــــمجل
المنـــافسة

1- دوناملور:
حترير  بعدصبح العديد من املتدخلني ميارسون نشاط توريد األعالف أ

الصوجا مبقتضى القرار الصادر عن  ةتوريد املواد األولية مثل مادة الذرة وفيتور
  .1997جانفي  11وزراء املالية والفالحة والتجارة بتاريخ 

  :املؤسسات التالية ذكر ومن أهم املتدخلني يف نشاط التوريد ميكن
  :158ديوان احلبوب - أ

وبصفة  2007سنة  غاية  إىل الشعري العلفيتوريد  ديوان احلبوب حيتكر
  . ألف طن من حبوب الذرة 98بتوريد  2008ديوان خالل سنة الإستثنائية قام 

  : الشركات التابعة مع بولينا- ب
ةة يف توريد املواد فرع  هي: 159شركة سدريمع بولينا وهي خمتص

وجتارة األولية لصناعة األعالف املركّبة وخاصة حبوب الذرة وفيتورة الصوجا 
.وخزن احلبوب

مع بولينافرع هي : شركة تغذية احليوانات.
مع بولينافرع هي  أملاس  إىل جانب نشاطها املتعلّق بصناعة

.األعالف املركبة، تتوىل أيضا توريد املواد األولية
ة يف توريد وجتارة 1967تأسست عام  بوليناة  خمتصاملواد األولي

.لصناعة األعالف املركّبة
                                                            
158  1986لسنة  67املنقّح بالقانون عدد  1962أفريل  03املؤرخ يف  1962لسنة  10املرسوم عدد مبقتضى  ديوان احلبوبمتّ إحداث  -  

.1986جويلية  16املؤرخ يف 

 
159 - La société CEDRIA est spécialisée dans le négoce de maïs et tourteaux de Soja destinés à la 
fabrication d’aliments composés pour animaux, elle offre accessoirement aux importateurs tunisiens 
de céréales des services de déchargement portuaire et de stockage. CEDRIA a été créée en 1992 par 
le Groupe POULINA pour fournir en matières premières les producteurs d’alimentation animale qui ne 

trouveraient pas avantage à importer directement ces matières  premières.                                                
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س ــــمجل
المنـــافسة

  :الشركات األخرى -ج
ست هذه: بروفيتالتأس ها باملنطقة 1979ركة سنة الشمقر

ف املركّب و يف متخصصة يف توريد املواد األولية للعلوهي الصناعية بقرمبالية، 
.الفيتامينات املوجهة للحيواناتإنتاج امللحقات و

شركة أفيقران"AVIGRAIN"  : متّ إحداثها سنة شركةهي 
املواد األولية املستعملة لصناعة يتمثّل نشاطها يف التوريد واإلتجار يف كلّ و 2005

.األعالف املركّبة
ة للحبوباملتوسطي"MEDIGRAIN ":مع الوردة   هي فرع

.البيضاء املختصة يف صناعة العجني الغذائي
ة للحبوبالتونسي
الشركة التونسية لإلنتاج الغذائي"STPA" شركة تستغلّ  هي

.مطحنة بصفاقس
الشركة املغاربية للحبوب-
  :الكميات املوردة -2
:ةالذّر حبوب  - أ

قد متّ و  1005900000:يندرج هذا املنتوج ضمن التعريفة الديوانية التالية 
  :لكميات املبينة باجلدول التايلوفقا لتوريده خالل السنوات األخرية 

  )الطن: ( الوحدة
2005200620072008

629،367572،290588،271749،171

DOTIمة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: املصدر                                               
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س ــــمجل
المنـــافسة

   ا نصيب أهمأمدة حل ركات الشفهي كاآليت ةبوب الذّراملور:
2005200620072008الشركات   

--%   STPA    21،73 %9،60الشركة التونسية لإلنتاج الغذائي
% 19،18%28،11%23،06%19،26شركة سدرية

% SNA18،30%8،07 %19،34%16،01شركة 
% 14،16%20،21%15،69%13،70شركة أملاس

% MEDIGRAIN---10،91املتوسطية للحبوب 
%13،091---ديوان احلبوب

%  2,32% 6،61%10،90%8،97شركة تونيقران
Protéines Vitamines      

Alimentaires     
6،68%7،08 %2،21 %3،01 %

% 5،53%6،26 %12،34%6،019شركة بولينا
Z  827976--4،86 %7،22 %

% 7،83%11،96% 1،25% 3،82شركة أفيقران

حبوب أنّ أهم الشركات املوردة ملادة اجلدول املبين أعاله يستنتج من و
 هيوشركة بولينا و شركة أملاسو   SNA شركةو   شركة سدرية هي ة الذّر
وميثل معدل نسبة واردات هذه الشركات جممعة جممع بولينا فروع من  كلّها

.%59خالل السنوات األربعة األخرية حوايل 
مادة حبوب الذرة سنة واردات تراجع نصيب جممع بولينا من يالحظ و

جراء قيام ديوان احلبوب  2007مقارنة بسنة  19,04%حيث تقلص بنسبة 2008
ودخول مورد من مجلة الواردات %  13،09وألول مرة بعد عدة سنوات بتوريد 

املالحظة أنّ أسعار البيع   مع % 10،91شركة املتوسطية بنسبة جديد يتمثّل يف 
  .يروج ا املوردون اخلواصاليت اعتمدها ديوان احلبوب جتاوزت األسعار اليت 
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س ــــمجل
المنـــافسة

 ة اليت يتماألسواق اخلارجي ة توريد مكما جتدر اإلشارة إىل أنّ أهماد
واألرجنتني وبنسبة 160حبوب الذرة منها تتمثّل يف الواليات املتحدة األمريكية 

. أقلّ الربازيل وأكرانيا
  :قوالب الفصة افّفة  -  ب
متّ توريده و 121410000الديوانية  يندرج هذا املنتوج ضمن التعريفة 

  :خالل السنوات األخرية وفق الكميات املبينة باجلدول التايل
  )الطن: ( الوحدة                                          

  DOTIمة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: املصدر                                              

هذه املادة   الشركات من توريدأهم تبعا للجدول املبين أعاله فإنّ نصيب و
  :يربز وفقا للجدول التايل

2005200620072008الشركات

%38،96%28،58%28،22% 47،50شركة علي بوناب
%8،49%25،27%22،54%18،80  بروفيتال

%4،95%15،69% 10،70%13،04طاهر بن مولدي تليلي
NUTRISUD 7،35%9،83%10،96%5،31%

%5،81%8،62%9،73%6،54شركة سدرية
%3،13%4،55%6،85%3،06شركة أملاس

SNA2،20%6،57%6،29%4،05%شركة 
--%5،49%1،45شركة تطوير املنتوجات

%29،26---لألمسدة الكيميائيةالشركة التونسية 

                                                            
19-  Les Etats Unis produisent  à eux  seuls 40% du maïs mondial. Les Américains eux –mêmes sont 

de très gros consommateurs, puisque 80 % de leur propre production sont absorbés  par le marché  

intérieur. Les USA sont aussi le premier exportateur  mondial , la plupart des producteurs américains 
sont regroupés au sein de la National Corn Growers Association( N.C.G.A). Source: le site du centre 
d’information sur le maïs

2005200620072008
36،69428،75130،21633،584
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س ــــمجل
المنـــافسة

أعاله أنّ أهم املوردين لقوالب الفصة يتمثّلون من اجلدول املبين  يستنتجو
ل شركة علي بوناب  وايل يفعلى التخالل األربع سنوات األخرية  35,8%مبعد
مبعدل  ركات املنتمية مع بوليناالشو 18,77%مبعدل  شركة بروفيتالتليها 

 29,26 وأنّ الشركة التونسية لألمسدة الكيميائية قد وردت ما نسبته % 16,85
  .2008 ذلك ألول مرة خالل سنةو %

 ة اليت يتمة توريد  كما جتدر اإلشارة إىل أنّ األسواق اخلارجيقوالب الفص
  .املرتبة الثانيةيف إيطاليا بدرجة أوىل وإسبانيا منها هي   افّفة

  
  :161قوالب السداري -ج
وقد متّ توريده   230230100يندرج هذا املنتوج ضمن التعريفة الديوانية  

  : خالل السنوات األخرية بالكميات املبينة باجلدول التايل
)الطن: ( الوحدة

2005200620072008

70,77648,10824,43126,244

  DOTIمة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: املصدر                                

  
السداري قوالب ركات من توريد مادة تبعا للجدول املبين أعاله فإنّ نصيب الشو

  :يربزكما يلي

                                                            
161 تعلّق باملصادقة على كراس الشروط املتعلّق بتنظيم اإلتجار و امل  2001جانفي  20ؤرخ يف املمن قرار من وزير التجارة  4الفصل حدد  - 

:ادة السداري اجلهات اليت ميكنها توريد مادة السداري وفقا ملقتضيات كراس الشروط و هي التاليةوالتوزيع يف م

.ديوان احلبوب –املطاحن و معامل السميد  - موردو املواد األولية لصنع األعالف املركّبة -اهلياكل املهنية الفالحية -مصانع العلف املركّب -
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س ــــمجل
المنـــافسة

  
2005200620072008الشركات

%48،22%24،23%20،60%19،01شركة أملاس
-%37،35-%23،67املصنع اجلديد للعجني الغذائي

الشركة التونسية لإلنتاج 
    STPAالغذائي

16،21%13،54%--

Protéines Vitamine 
Alimentaires          

13،49%7،72%-6،27%

---%9،00شركة علي بوناب

SNA8،32%18،04%14،97%27،43%شركة 
NUTRISUD8،09%7،99%23،30%12،68%

املتوسطية للحبوب  
MEDIGRAIN

2،13%---

املركز الوطين للعلوم و 
التكنولوجيا

0،42%0،63%1،22%1،14%

 Chams  Minoterieمسيد

Semoullerie

--3،24%3،20%

%2،06---شركة سدرية   

  
 مهامن اجلدول املبين أعاله أنّ أهم موردي قوالب السداري يستنتج و

املنتميتان إىل جممع بولينا وقد بلغ معدل نسبة  SNAشركة أملاس وشركة 
ويتم التوريد خاصة  %45وارداما جممعة خالل األربع سنوات األخرية حوايل 

  .من األرجنتني وأكرانيا
  : فيتورة الصوجا -

متّ توريده  قدو 23040000يندرج هذا املنتوج ضمن التعريفة الديوانية 
  :التايل الكميات املبينة باجلدولخالل السنوات األخرية حسب 
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المنـــافسة

)الطن: ( الوحدة
2005200620072008الشركات

243،970231،496243،561266،790اموع

  DOTIمة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: املصدر                                          

مبين باجلدول  فيتورة الصوجاالشركات من توريد  أهم تبعا ملا تقدم فإنّ نصيبو
  :التايل

2005200620072008الشركات

--STPA     20،50%11،34%الشركة التونسية لإلنتاج الغذائي

%24،15%31:36%27،91%20،23شركة سدرية  
SNA18،16%19،85%18،38%18،99%شركة 

Protéines Vitamine Alimentaires          10،54%5،82%-3،67%

%16،37%19،88%13،38%10،64شركة أملاس
%6،40%8،14%13،21%7،86شركة بولينا

%2،69%5،72%8،46%7،14شركة تونيقران
%11،36%16،48-%4،88شركة أفيقران    

MEDIGRAIN---5،98%املتوسطية للحبوب  
Z827976  ---10،34%

وأملاس  SNAسدرية و(  بولينا يستنتج من اجلدول أعاله أنّ فروع جممعو
الواردات  خالل األربع سنوات األخرية من مجلة 68,62 %قامت بتوريد ) وبولينا

  .يتورة الصوجا أساسا من األرجنتنيفيتم توريد و.اجلملية لفيتورة الصوجا
  :الشعري العلفي -هـ

توريد ويتم  10030090008 يندرج هذا املنتوج ضمن التعريفة الديوانية 
وقد بلغ .مادة الشعري العلفي بصفة تكاد تكون كلية من طرف ديوان احلبوب

 ألف طن 612معدل الكميات املوردة خالل األربع سنوات األخرية ما قدره 
متّ الترخيص للخواص للقيام بعمليات التوريد وقد  2008وإنطالقا من سنة 

إنعكس ذلك إجيابيا على املنافسة خاصة على مستوى األسعار و اجلودة املعتمدين 
   .لدى بعض اخلواص مقارنة باألسعاراملعتمدة من طرف ديوان احلبوب
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مع اإلشارة إىل أنّ املعاليم املوظفة على توريد الشعري العلفي قد متّ 
شخاص املرخص هلم من قبل املصاحل املعنية بالنسبة لأل  %17إىل التخفيض فيها 

املؤرخ يف  2008لسنة  3965لوزارة الفالحة واملوارد املائية مبقتضى األمر عدد 
التخفيض يف املعاليم الديوانية ويف  واملتعلّق بتوقيف العمل أو 2008ديسمرب 30

األداء على القيمة املضافة ويف املعلوم املستوجبة على بعض املنتوجات الفالحية 
  .ومنتوجات الصناعات الغذائية

  :توريد القمح العلفي -و
أنّ و علما 10019099050يندرج هذا املنتوج حتت التعريفة الديوانية   

 وقدفقط من طرف جممع بولينا و 2008هذه النوعية مل يتم توريدها إالّ سنة 
  .ألف طن 17حويل   وارداتالمجلة  بلغت

  :دوابق الذرة -ز
اقتصر قد و 23031090012يندرج هذا املنتوج حتت التعريفة الديوانية   

وقد كان أكرب نصيب من . 2007و 2006و 2005توريده على سنوات 
من نصيب الشركة التونسية لإلنتاج  2006و 2005الواردات خالل سنيت 
يف حني رجعت أكرب نسبة توريد خالل سنة  65,5%الغذائي وذلك مبعدل 

  .إىل شركة أملاس أحد فروع جممع بولينا %76واليت هي يف حدود  2007
  :ةخملّفات تقتري الذر -ح
مل يتم و 23033000018يندرج هذا املنتوج حتت التعريفة الديوانية  
 أالف طن 4 بكميات ضعيفة مل تتعدو 2008و 2006نيت خالل سإالّ  توريده

.2008سنة 
 ودوابق الذرةوجتدر اإلشارة أنه فيما يتعلّق بتوريد مواد القمح العلفي 

فإنّ الكميات املوردة ضعيفة مقارنة باملواد العلفية األخرى  ة وخملّفات تقتري الذر
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يف إطار إستراتيجية توسيع قائمة املواد األولية املستعملة يف ويندرج هذا التوجه 
ولذلك متّ إدماجها ضمن قائمة . للضغط على التكاليفصناعة األعالف املركّبة 

ة عند التوريداملواد املنتفعة بالتخفيضات واإلعفاءات اجلبائيوقد متّ . ة واجلمركي
حاز جممع بولينا على النصيب األوفر من و اخلواص توريد هذه املواد من قبل

  .الكميات املوردة
  
:أسعار األعالف املوردة  -3

منظومة إدارة التنظيم واملعاجلة يستنتج من املعطيات املستخرجة من 
األعالف املوردة كان خالل األربع أهم مواد أنّ معدل أسعار )  DOTI( اإلعالمية

:سنوات األخرية على النحو الذّي يبينه اجلدول التايل
  

  الطن/ دينار: الوحدة                                                          
2005200620072008

177,829185,954288,723371,726حبوب الذرة

336,830320,261397,469560,256فيتورة الصوجا

197,746202,087314,939406,972الشعري العلفي

183,354183,750218,923351,448قوالب الفصة

149,754159,890199,091344,946قوالب السداري

DOTI .اإلعالميةمة إدارة التنظيم واملعاجلة نظوم: املصدر                                      

  
شهدت  أسعار األعالف املوردة إستنادا إىل اجلدول أعاله يستخلص أنّ و

خاصة بالنسبة حلبوب الذرة وفيتورة الصوجا والشـعري العلفـي    تطورا ملحوظا
:وهي مواد أساسية يف تركيبة األعالف  املركّبة كما هو مبين باجلدول التايل
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200620072008
% 28,74% 55,26% 4,56حبوب الذرة

% 40,95% 24,10% -4,91فيتورة الصوجا
% 29,22% 55,84% 2,19الشعري العلفي
% 60,53% 19,14% 0,21قوالب الفصة

% 73,26% 24,51% 6,76قوالب السداري
%12,69% 8,36دوابق الذرى

ويستنتج من اجلدول املبين أعاله أنّ أسعار حبوب الذّرة قد إرتفعت سنة 
 2008خالل سنة  %28،74وبنسبة  2006مقارنة بسنة  %55،26بنسبة  2007

خالل سنة  % 40،95وأسعار فيتورة الصوجا إرتفعت بنسبة  2007مقارنة بسنة 
  %55،84الشعري العلفي فقـد إرتفـع بنسـبة     أما .2007مقارنة بسنة  2008

  .2006مقارنة بسنة 
كـلّ   كاهل على ثقيال اعبءأفرز إرتفاع أسعار املواد األولية العلفية وقد 

مجلة مـن اإلجـراءات   إتخذت الدولة و اة هذا الوضع .املتدخلني يف السوق
  :يذكر من أمهّها

  .ةراملضافة عند توريد حبوب الذّتوقيف العمل باألداء على القيمة *      
يف نسبة املعاليم الديوانية املستوجبة عند  % 10التخفيض إىل نسبة *      

  .توريد فيتورة الصوجا 
يف نسبة املعاليم الديوانية املستوجبة عند  % 7التخفيض إىل نسبة *     

  .توريد حبوب الصوجا
توقيف العمل باملعاليم الديوانية وباألداء على القيمة املضافة عند *    

  .توريد القمح العلفي
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توقيف العمل باملعاليم الديوانية وباألداء على القيمة املضافة بالنسبة *   
جذور املانيوك والقمح العلفي والشيلم والقصيبة والتريتيكال :للمواد العلفية التالية

 ةروقوالب الفصة والدرع العلفي والنخالة السداري ودابوق الذّوحبوب القطن 
وقوالب اللحس احملتوية على نسبة ال  ةرفات تقتري الذّري وخملّفت السكّوتفل اللّ
  .من الرماد% 40تقل عن 
يف نسبة األداء  % 6يف نسبة املعاليم الديوانية و إىل  %7التخفيض إىل *   

: للمواد التالية املوجهة لصناعة األعالف املركّبة على القيمة املضافة بالنسبة
وفيتورة حبوب ) الكاكوية(اجللبانة العلفية واخلروب وفيتورة الفول السوداين 

القطن وفيتورة الكتان وفيتورة عباد الشمس وفيتورة الكولزا وفيتورة جوز اهلند 
.سوفيتورة النخيل وتفل العنب وتفل اللفت السكري املخلوط باملوال

III - اإلستنتاجات:  
  :وبناء على ما تقدم يستنتج الس ما يلي

  :الترابط بني سوق األعالف البسيطة و سوق األعالف املركّبة: أوال
يز سوق األعالف البسيطة بتأثري العوامل املناخية عليها بصفة مباشرة تتم

أما سوق األعالف املركّبة فتتميز بتأثّر أسعار أنواع .على مستوى العرض والطلب
واملالحظ أنّ . األعالف املركّبة بتقلّبات أسعار املواد األولية يف األسواق العاملية

نتيجة إمكانية اإللتجاء إىل األعالف املركّبة يف هنالك ترابطا بني هذين السوقني 
صورة نقص العرض يف سوق األعالف البسيطة من جهة، وأنّ بعض أنواع 
األعالف البسيطة تستعمل كمادة أولية لتصنيع األعالف املركّبة من جهة أخرى، 

نات بني باإلضافة إىل أنّ التغذية السليمة تقوم على موازنة العليقة املقدمة للحيوا
. أنواع األعالف البسيطة واألعالف املركّبة
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  :يف سوق األعالف تدخل الدولة :ثانيا
تتميز سوق األعالف البسيطة بأمهية تدخل الدولة يف خمتلف األنشطة 

وكذلك  املتعلّقة ذه السوق من إنتاج وخزن وتوريد وتوزيع وتعديل لألسعار
  .على مستوى البحث العلمي

تتدخل الدولة خاصة عرب ديوان األراضي الدولية  اإلنتاج فعلى مستوى
 توفري املرعىديوان تربية املاشية ومن ذلك أنّ ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى و

يف  القطفو اآلكاسيةو اهلندي األملسبغراسة بعض الشجريات العلفية مثل  قام
  .دعم إنتاج األعالف البسيطة باملناطق  اجلافّة  األراضي اخلاصة دف

عرب اهلياكل العمومية اليت توفّر طاقة خزن  كذلك على مستوى اخلزنو
  .هامة على غرار ديوان احلبوب وديوان تربية املاشية وتوفري املرعى

فتتدخل الدولة بتوريد كميات هامة من  أما على مستوى التوريد
وق يف حالة نقص األعالف البسيطة وخاصدف تعديل الس ة منها القرط وذلك

  .  اإلنتاج الوطين وعدم قدرته على تلبية الطلب نظرا لتنامي حاجيات القطيع
تتدخل الدولة يف توزيع مادة السداري من خالل على مستوى التوزيع و

ص وذلك بضبط احلص اريجان اجلهوية لتوزيع مادة السدجنة الوطنية واللّاللّ
  .الشهرية للواليات

كما تتدخل الدولة بصفة ظرفية بتوزيع مادة القرط يف فترات اجلفاف على 
وأيضا يف توزيع مادة الشعري العلفي عرب .2008غرار ما حدث يف أواخر سنة 

  .ديوان احلبوب
فتتدخل الدولة يف حتديد أسعار مادة  أما على مستوى حتديد األسعار

اري بصفة ظرفية يف الفترات اليت أسعار مادة السدحتديد الشعري العلفي ويف 
  .فيها الطلب أهم من العرضيكون 
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كما تعد الدولة من أهم املتدخلني يف جمال البحث العلمي الفالحي 
  .وخاصة على مستوى األحباث املتعلّقة باألعالف البديلة

واملالحظ أنّ تدخل الدولة يف أغلب األحيان يكون يف فترات األزمة  
ودون برجمة مسبقة وأنّ فوائده ال ترجع بصفة مباشرة على املربني وخاصة 

  .الصغار منهم
  سوق األعالف البسيطة أو املزروعة: ثالثا
عدم التوازن بني العرض و الطلب:  

ضني وعدد كاف من العاروق توفّر عدد تستوجب املنافسة داخل الس
إذ ،ة احلال يف سوق األعالف البسيطةهي ليست وضعيكاف من طاليب املنتوج و

ساحات الزراعات العلفية مة إىل تراجع لك خاصذويعود  الطلب أنّ العرض دون
أنه خالل ذلك .زراعة نوعيات أخرى من املنتوجاتحنو الفالح توجه بسبب 

سبة تطور املساحات املخصصة للزراعات مخسة عشر سنة مل تتجاوز نفترة 
اإلرتباط  كما أنّيف السنة %  1 حبوايلأي بنسبة تطور تقدر % 15،5العلفية 

ال يتماشى مع تنامي الطلب على األعالف العضوي للعرض بالظروف املناخية 
  .القطيعاملزروعة من خالل تطور عدد 

وينعكس عدم توازن العرض والطلب بسوق األعالف البسيطة بصورة 
وهو اخلشنة  على مستوى األعالف خاصةمباشرة على األسعار بإتجاه اإلرتفاع 

ما يؤدي إىل تنامي العمليات اإلحتكارية املتمثّلة يف ختزين جزء هام من األعالف 
   .لبيعها بأسعار مرتفعة يف فترات اجلفاف

ّم يف مسالك التوزيععدم التحك:  
عدم التحكّم يف مسالك توزيع مادة سوق األعالف البسيطة تشهد 

السداري نظرا لعدم إحترام برجمة التوزيع من طرف بعض اللجان اجلهوية وعديد 
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املطاحن مما نتج عنه حدوث عمليات إحتكار وظهور مسالك توزيع موازية 
إضطرابات على مستوى التوزيع خاصة خالل سنوات اجلفاف عالوة أحدثت 

.على إرتفاع األسعار وإعتماد البيع املشروط و ظهور أطراف دخالء 
وبالتايل فإن إشكالية حمدودية املنافسة يف سوق األعالف البسيطة تتسم 

يقتضي تفعيل املنافسة على ضوء ما تقدم و. وليست ظرفية هيكليةبكوا 
خل هذه السوق اللّجوء إىل حلول جذرية ترتكز خاصة على الرفع يف دا

 ة للحدة منها املساحات السقوية وخاصصة للزراعات العلفياملساحات املخص
تثمني نتاج وحتسني ظروف خزن األعالف ومن اإلنعكاسات املناخية على اإل

لّقة بسوق األعالف وتراجع تدخل الدولة يف األنشطة املتع الفواضل الزراعية
  .البسيطة

   سوق األعالف املركّبة :رابعا
 لنيمدى توفّر عدد كاف من املتدخ

 ضويفترمصنع  200إنتاج األعالف املركّبة أكثر من يف سوق  ينشط 
تعدد املتدخلني يف سوق األعالف املركّبة وحتديد األسعار وفقا لنظرية  عامل

مبدئيا جد تنافسية وبأنه ليس ألي أحد  العرض والطلب بأن تكون هذه السوق
ه يف حال من املتدخلني القدرة على التأثري على مستوى اإلنتاج واألسعار إالّ أن

وجود تباين بني موازين قوى  املتدخلني فيها تصبح مثل هذه العوامل غري كافية 
يت تتمتع أنّ عدد املصانع الللجزم بتنافسية هذه السوق وهي وضعية احلال ذلك 

  .وهي تعود كلّها مع بولينا األربعةبالنصيب األوفر من السوق ال تتجاوز 
 إنتاج جممع بولينا من األعالف املركّبة من اإلنتاج اجلمليمعدل قدر يإذ 

خالل األربع سنوات األخرية حبوايل الربع يف حني يتوزع بقية اإلنتاج  الوطين
وهو ما .مصنعا 195بنسب متفاوتة وضعيفة على بقية املصنعني وعددهم حوايل 
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يعين مبدئيا أنه بإمكان هذا امع أن يتحكّم يف الكميات املصنوعة ويف األسعار 
ا الصدد أنّ امع يسارع يف ترفيع وبالتايل يف السوق بذاا،وقد لوحظ يف هذ

األسعار مبجرد أول إرتفاع يف أسعار املواد األولية يف حني أنه يتباطؤ يف ختفيضها 
كما يالحظ من ناحية أخرى أنّ منتجي األعالف يعدلون أمثام . عند نزوهلا

ن هذا حسب إرتفاع أوإخنفاض األسعار املعمول ا لدى جممع بولينا مما جعل أمثا
  .امع مبثابة األسعار املرجعية

ةإرتباط إنتاج األعالف املركّبة بتوريد املواد األولي:  
تتميز سوق األعالف املركّبة بإرتباطها الكلي بتوريد املواد األولية لتصنيع 

  .األعالف املركّبة
وجتدر اإلشارة إىل أنّ أحد أهم أسباب إرتباط إنتاج األعالف املركّبة 

يد املواد األولية يتمثّل يف تركيز املورد األساسي واملتمثّل يف جممع بولينا على بتور
إنتاج أعالف مركّبة موجهة للدواجن والتي تقتضي اإلعتماد احلصري على ماديت 

  .الذرة وكسب الصوجا
األعالف املركّبة  بصفة مباشرة على كلفة إنتاج هذا اإلرتباط ينعكسو 

اإلعتماد ف. ، وهو ما ميثّل خطرا كبريا يهدد توازن السوقاألسعاربالتايل على و
العلفية وسهولة  شبه الكلّي على ماديت الذّرة وكسب الصوجا يف التركيبة

ستعماهلما أدى إىل  احلد من التفكري يف مواد بديلة متكّن من التخفيض يف الكلفة إ
ليت تطورت بشكل ملحوظ مما ،باإلضافة  إىل إرتفاع كلفة واردات األعالف ا

عنه تداعيات مباشرة ثقيلة على كلفة اإلنتاج وعلى مردودية القطاع  تترتب
بصفة ملحوظة  2006بداية من سنة إذ تطورت أسعار توريد األعالف .ككلّ

  :كما هو مبين بالرسم البياين التايل
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 مع بولينا على التوازن العام  هتأثريومدى اإلندماج العمودي
:لسوق األعالف املركّبة

أنشطة يقصد باإلندماج العمودي اإلندماج بني الشركات العاملة يف 
إعتبارا وأنها ة يغري تنافسو أنشطة متكاملة أنشطة هذه الشركاتتكون و .خمتلفة

وأخرى أمامية مما جيعلها تغطّي خمتلف مراحل تشمل أنشطة ذات ترابطات خلفية
  . الطّلب

 على مستوى سوق  بإندماج عموديع جممع بولينا ويف هذا اإلطار يتمت
أنشطة إعتبارا وأنّ الشركات املنتمية هلذا امع تنشط يف األعالف املركّبة 
ات هذا شرك ل نشاط التوريد الذي متارسه، إذ ميثّوغري تنافسية مترابطة ومتكاملة

بة من ممارسة نشاط إنتاج األعالف املركّ هانالذي ميكّ النشاط األماميامع 
النشاط  والذّي يطلق عليه تسمية ل لنشاط توريد املواد العلفيةالنشاط املكم هوو

  .اخللفي
  

ويشكّل اإلندماج العمودي مع بولينا قوة جتارية من شأا أن تؤثّر على 
إنتاج األعالف املركّبة بإعتبار أمهية نصيب كلّ شركات  التوازن العام لسوق
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وذلك سوق توريد املواد العلفية ومن سوق إنتاج األعالف املركبة امع من 
واملتخصصة يف تزويد  يف صورة إستغالل جممع بولينا شركة سدريةخاصة 

للضغط على الشركات املنافسة الناشطة يف سوق  املصانع املنافسة باملواد األولية
إنتاج العلف املركّب من خالل الرفع يف أسعار املواد األولية وتطبيق آجال دفع 

بصفة خاصة بالنسبة للشركات التي تتزود ... متييزية والتأخري يف تسليم الطلبيات
  .دباملواد األولية من شركة سدرية وال تقوم بالتوري مباشرة

  
 وقمدىخول إىل السمن الد وجود حواجز حتد:

تتميز سوق األعالف املركّبة بعدم وجود حواجز ترتيبية للدخول إىل 
أيضا هو السوق، إالّ أنّ هذا ال يعين غياب كلّ احلواجز بأنواعها فما هو ثابت 

ة تمثّلة خاصأنّ هذه السوق متأثّرة مباشرة ببعض احلواجز اإلستثمارية واملالية،امل
ةيف ضرورة توفري مجلة من اإلمكانيلتصنيع األعالف املركّبة  الضخمة ات املادي

وجتهيزات أساسية ..) املساحة واملوقع (من حمالّت إنتاج ختضع لشروط فنية 
للمراقبة الذاتية تضمن جودة املنتوجات املصنوعة وطاقة لتخزين املواد األولية 

إىل ذلك أن أهم املواد األولية املستعملة يف إنتاج  يضاف .واملواد اجلاهزة
وما فتئت أسعارها ترتفع تبعا لتطور الطلب العاملي  األعالف املركبة موردة

وبالتايل يتعين على املؤسسات الراغبة يف الدخول إىل هذه السوق أن . عليها
دات التصنيع عدد وح وهو ما يفسر تراجع بقوة مالية وتفاوضية هامةتتمتع 

 وحدة سنة 200 حوايل أصبحت 2003 يف سنةوحدة  500فبعد أن كانت 
2007.   

كما ساهم جممع بولينا يف الترفيع من حواجز الدخول إىل السوق باعتبار 
الوحيد الذي يتمتع بإمكانيات فنية ومالية هامة فضال عن أنه يتحكّم أنه املستثمر 
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املواد  من %50يسيطر على التوريد ضرورة أنّ أكثر من اإلنتاج و من 30%يف 
  .موردة من قبل ذات امع األولية

التجارة املوازية لألعالف املركّبة:  
تفيد املعطيات املستقاة من الغرفة النقابية ملنتجي العلف املركّب أنّ سوق 

بتصنيع توزيع األعالف املركّبة تشكو من وجود دخالء على القطاع يقومون 
وتوزيع األعالف دون اخلضوع للشروط املضبوطة مبقتضى كراس الشروط 
املؤطّر للقطاع وهو ما ينعكس بصفة سلبية على جودة املنتوج وعلى املنافسة من 
خالل تطبيق أسعار منخفضة من شأا مزامحة املنتوجات املصنعة وفقا للشروط 

  .الفنية
لمجلس المنافسة  ةعاموصدر هذا الرأي عن الجلسة ال     

وعضوية السادة محمد القلسي  دبرئاسة السي 2009ماي  21   بتاريخ
ونور الدين بن عياد والبشير علية رشدي المحمدي ورضا الماجري 

ومحمود الزواوي ولطفي بوزيان والبشير بوجدي  ويشد الدرعماو
السيد  الجلسةوأمن كتابة وماهر الفقيه والسيدة سميرة القابسي 

  .نبيل السماتي
   الرئيس                                                            
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الحمد هللا                                                    التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  .الفالحياملبيدات ذات اإلستعمال  :القطاع 

82237 

212009 
  

  المنافســة،مجلس  إنّ
بعد       

82237112008

       

9)( 

641991291991

       60
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بعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة  و

   :يلي ماعلى 
 I - ذات اإلستعمال الفالحيملنتوجات املبيدات  اإلطار العام:
إىل مجلة املعاهـدات  منتوجات املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي ضع خت
  :ذكرها ة اآليترتيبية والتشريعيصوص التالنوالدولية 

  :املعاهدات الدولية املصادق عليها من قبل البالد التونسية -1
ل املبيدات أداة فعالة للحد من خطر اآلفات الزراعية كاحلشرات متثّ  

ضرورة التعامل حبذر مـع    والفطريات، إالّ أنّ العديد من التجارب الواقعية بينت
ا احملتملة على الطبيعة وعلى املنتوجات الكيميائية ومن بينها املبيدات نظرا خلطور

اإلنسان، هذا فضال عن سرعة إنتشار مضـة  ارها خارج احلدود اجلغرافية الوطني
  .يف ظلّ تطور املبادالت التجارية العاملية
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معاجلة إىل ستعمال املبيدات إمجة عن انتشار املخاطر الناوقد أدت سرعة  
، وهو ما يتجسـم مـن خـالل مجلـة     الدويلستوى املعلى  موضوع املبيدات

  :وهي املعاهدات اليت صادقت عليها تونس
-22ة حلماية النباتـات املصـادق عليهـا بتـاريخ     املعاهدة الدولي 

  . نتقال آفات النباتاتإنتشار وإإجراءات ملنع  ذاختاواملتعلّقة ب   1971جويلية
ة حبماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريـال  اخلاص "ناافي" فاقيةتإ-

 25واملصادق عليها بتـاريخ  تعمل على تآكل طبقة األوزون  اخلاص باملواد اليت
.1989سبتمرب 

 حركةعلىقابةالروحولاإلستريادخطر حول "باماكوا" فاقيةتإ-
واملصادق عليهـا   فريقياإيفتسيريهاحولوللحدودالعابرةاخلطريةفاياتالن

.1992أفريل  6بتاريخ 

وإتالفهـا  للحـدود العـابرة فاياتالنحركةعلى "بال" فاقيةتإ-
واملتعلّقة مبنع توريد النفايات اخلطـرية     1995أكتوبر  11املصادق عليها بتاريخ 

.وغريها

واملتعلّقة  1998سبتمرب  11املصادق عليها بتاريخ " روتردام"ة فاقيتإ-
ة و املبيـدات اخلطـرية يف   بإجراء املوافقة املسبقة العلم على بعض املواد الكيميائي

ةالتجارة الدولي. 
املصادق عليها وة الثابتةالعضويثات بامللوةاخلاص "ستكهومل" اتفاقية-
.2004 جوان 17بتاريخ 
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2-النشريعيةصوص الت رتيبيةو الت:
املتعلّـق  و 1961جويلية  7املؤرخ يف  1961لسنة  39القانون عدد - 

ستعملة يف الفالحة ملكافحة األوبئة وعلى جار يف املواد املبإحداث مراقبة على اإلت
.إستعمال تلك املواد

واملتعلّـق   1992أوت  3املؤرخ يف  1992لسنة  72القانون عدد - 
املؤرخ  1999لسنة  5بتحوير التشريع اخلاص حبماية النباتات املتمم بالقانون عدد

مارس  19املؤرخ يف  2001لسنة  28عدد  نواملنقّح بالقانو 1999جانفي  11يف 
2001.

واملتعلّق 1992ديسمرب  28املؤرخ يف  1992لسنة  2246األمر عدد- 
بضبط طرق وشروط احلصول على املصادقة اإلدارية والتراخيص الوقتية يف بيـع  
املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وكذلك التـراخيص يف صـنعها وتوريـدها    

 2002لسـنة   3469وحتضريها وتكييفها وبيعها وتوزيعها املنقح باألمر عـدد  
.2002ديسمرب 28واملؤرخ يف 

واملتعلّـق   1994أوت  29املؤرخ يف  1994لسنة  1744األمر عدد- 
بضبط طرق املراقبة الفنية عند التوريد و التصدير واملصاحل املؤهلة للقيـام ـذه   

.1999ماي  31املؤرخ يف  1999لسنة  1233املراقبة واملنقّح باألمر عدد 
واملتعلّق  2008نوفمرب  21املؤرخ يف  2008لسنة 3615األمر عدد - 

املتعلّق بضـبط   1993ماي  17املؤرخ يف  1993لسنة  1145ح األمر عدد بتنقي
مقدار وشروط استخالص املسامهة الناجتة عن عمليات املراقبة الصـحية النباتيـة   

.والتحاليل واملصادقات اإلدارية والتراخيص املؤقّتة يف بيع املبيدات
بضبط قائمة واملتعلّق  1992أوت  18قرار وزير الفالحة املؤرخ يف - 

.املخابر املرجعية املتخصصة يف الصحة النباتية
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 2003مـاي   5قرار وزير الفالحة والبيئة واملوارد املائية املؤرخ يف - 
واملتعلّق باملصادقة على كراس الشروط املتعلّق بصنع املبيـدات ذات اإلسـتعمال   

.الفالحي وتوريدها وحتضريها وتكييفها وخزا وبيعها وتوزيعها
أكتـوبر   16قرار وزير الفالحة والبيئة واملوارد املائية املـؤرخ يف  - 

واملتعلّق بتركيبة اللّجنة الفنية املكلّفة بدراسة املبيـدات ذات اإلسـتعمال    2003
.الفالحي قصد املصادقة عليها

واملتعلّق  2008جوان  4قرار وزير الفالحة واملوارد املائية املؤرخ يف - 
ذات اإلستعمال الفالحـي وضـبط قائمـة املبيـدات ذات     بتصنيف املبيدات 

  .اإلستعمال الفالحي شديدة اخلطورة
  :ذات اإلستعمال الفالحيمنتوجات املبيدات  -3

يعود تاريخ إستعمال املواد الكيميائية يف اال الزراعي إىل حقبة تارخييـة  
ل الزراعي تزامن مع إالّ أنّ التطور احلقيقي إلستعمال هذه املواد يف اا 162قدمية

الذي ساهم بشكل هـام يف تـدعيم  صـناعة     163 تطور علم الكيمياء العضوية
وتعترب هذه املنتوجات حاليا مـن  . املنتوجات الكيميائية املقاومة لآلفات الزراعية

  ةأهماملدخالت الفالحي Intrants agricoles  وذلك نتيجة لدورها الفاعل يف
  .محاية ورفع مردودية إنتاج القطاع الفالحي وحتقيق األمن الغذائي

وتعترب فرنسا من أهم البلدان املستهلكة للمبيدات ، يف منطقـة اإلتحـاد    
األورويب، وهي حتتل املرتبة األوىل عامليا نظرا ألمهية مساحاا الزراعيـة، تليهـا   

                                                            
remonte à la Grèce antique (1000 soufre: l'usage du iste depuis des millénairesLa lutte chimique ex162

, naturaliste romain, en tant qu'insecticide. Des Plineest recommandé par arsenicC.) et l'-ans avant J.
plantes connues pour leurs propriétés toxiques ont été utilisées comme pesticides (par exemple les 

: traité des , au Moyen Âge, contre les rongeurs). Des traités sur ces plantes ont été rédigés (Exaconits
) Arséniate de plomb(plombou à base de arsenicaux). Les produits 1135en nideMaïmopoisons de 

étaient utilisés au XVIe siècle en Chine et en Europe. Source Wikipedia
بـات  حتضـري مركّ  و تفاعالت و تركيب و خواصو س بناءالذي يدر العلموهى . الكيمياءالكيمياء العضوية هي أحد فروع علم 163

  .األكسجني و النيتروجنيمثل  العناصرعلى أي عدد آخر من  يواليت ميكن أن حتتو واهليدروجني الكربون
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اليا مثّ بريطانيا مثّ إسبانيا، بينما ال تتجاوز نسبة إسـتهالك البلـدان   أملانيا مثّ إيط
 يلي وفيما  164من حجم اإلنتاج العاملي  %7ـنسبة الالنامية من هذه املنتوجات 

  :165املستهلكة للمبيداتاألوروبية العاملية األسواق ألهم  رسم بياين

  
  املخرب الفرنسي للمترولوجيا واإلختبار: املصدر

ويتم تصنيع املبيدات من قبل شركات عاملية خمتصة يف جمـال الصـناعات   
  الكيميائية 

العشر اآلتية املراتب األوىل من حيث نسبة مبيعاا العاملية  وحتتلّ الشركات
  : وهي على التوايل

-NOVATRIS  
-MONSANTO
-ZENECA
-AGROEVO

                                                            
ماي  11املنشور بتاريخ   وفقا لتقرير مركز األرض الصادر حول املبيدات الزراعية يف مصر ضمن سلسلة األرض و الفالح164

2008.  
165Source:Laboratoire national  de métrologie et d'essais "LNE", Etablissement public français à 

caractère industriel et commercial.
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-DUPONT
-BAYER
-RHONE- POULENC
-DOWELANCO
-CYANAMID
-BASF

موضوع إستشـارة   لإلستعمال الفالحيإىل جانب املبيدات املخصصة و
هذه األخرية تعرف و ناعي واملرتيللإلستعمال الصصة مبيدات خمصتوجد  احلال

  .Pesticides à usage industriel باملبيدات ذات اإلستعمال الصناعي
  :ذات اإلستعمال الفالحي 166تعريف املبيدات - أ

مواد كيميائية تستخدم ملكافحة اآلفات الزراعية مثل احلشـرات  املبيدات 
والفطريات واألعشاب أو أي نوع من الكائنات احلية اليت ميكن أن تشكل آفـة  

. على احملاصيل الزراعية
 3املؤرخ يف  1992لسنة  72من القانون عدد  2كما عرف الفصل - 

واملتعلّق بتحوير التشريع اخلاص حبماية النباتات املـتمم بالقـانون    1992أوت 
لسـنة   28عدد  نواملنقّح بالقانو 1999جانفي  11املؤرخ يف  1999لسنة  5عدد

كلّ "املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي بأّا   2001مارس  19املؤرخ يف  2001
  : و مجيعهااملواد اليت تنطبق عليها إحدى التعاريف التالية أ

املواد واملستحضرات بصفتها عوامل نشـيطة يف مقاومـة آفـات    - 
  .النباتات أو املنتوجات النباتية

                                                            
 produits" املواد الصحية"سميات املرادفة هلذه العبارة جند عبارة سميات ذات الصلّة بعبارة مبيدات ومن بني أهم  التالت تتعدد166

phytosanitaires راليت تعترب األكث و تستعمل هذه العبارة لني تداوال بني املهنيوي  عليه كلمـة مبيـدات مـن     طتنما  ب تجن
  .مضامني سلبية
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املواد واملستحضرات املعدة للمقاومة والقضـاء علـى احلشـرات    - 
وكـذلك الكائنـات والفريوسـات الضـارة      تاملتواجدة على أجسام احليوانا

.بالنباتات
."ني مفعول املستحضرات اآلنفة الذكراملواد األخرى املعدة لتحس- 

  :تصنيف املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي  -ب
  :تصنف املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وفقا لعدة معايري ومن أمهّها

  :اخلطورة درجة  -
، إذ نص وفقا لدرجة خطوراتصنف املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي 

 2008جـوان   4الفصل األول من قرار وزير الفالحة واملوارد املائية املـؤرخ يف  
واملتعلّق بتصنيف املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وضبط قائمة املبيـدات ذات  

تصنف املبيدات ذات اإلستعمال : " اإلستعمال الفالحي شديدة اخلطورة على أنه
ويقصـد باجلرعـة   . 50عتماد اجلرعة القاتلة الفالحي حسب درجة مسوميتها با

باملائة مـن   50اجلرعة من املركّب الكيمياوي اليت حتدث املوت لـ: 50القاتلة 
جمموع حصة حيوان التجارب وحتدد باملليغرام يف الكيلوغرام من الوزن للحيوان 

مـن    2ويشتمل تصنيف املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وفقا للفصـل  ".حي
  :قرار املشار إليه أعاله على األقسام التاليةذات ال

  القسم
  
  

عرب  )كلغ من الوزن احلي/ ملغ (بالنسبة للفأر  50اجلرعة القاتلة 
  الفم

  سائل  صلب
  كلغ/ملغ20إىل حد   كلغ/ملغ 5إىل حد   شديدة اخلطورة

  كلغ/ملغ 200إىل  20من   كلغ/ملغ 50إىل  5من   عايل اخلطورة
كلغ/ملغ2000إىل 200من   كلغ/ملغ100إىل  50من   ط اخلطورةمتوس  

  كلغ/ملغ 1000أكثر من   كلغ/ملغ 500أكثر من   قليل اخلطورة
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يف إطار أعمال  مرجعا هلياكل املراقبةوميثّل التصنيف وفقا لدرجة اخلطورة 
املراقبة الراجعة هلا بالنظر وللجان الفنية املكلّفة بدراسة املبيدات ذات اإلسـتعمال  

كما يساعد هذا التصنيف الفالح  على معرفة درجة خطـورة املبيـد   .الفالحي
  .وبالتايل توخي احلذر عند إستعماله

- كل النهائي للمبيدالش:  
  :النهائي إىل أشكال عديدة ومن أمهّهاتصنف املبيدات حسب شكلها 

 concentré soluble dansمبيد يف شكل مركّز قابـل للبلـل  - 

l'eau(WS) 

granulé (GR) تمبيد يف شكل حبيبا- 

poudre soluble (SP)مبيد يف شكل مسحوق قابل للذوبان- 

granulé soluble (WDG)قابلة للذوبان تمبيد يف شكل حبيبا- 

 concentréمركّـز قابـل لإلسـتحالب   مبيد يف شكل سـائل  -

émulsifiable )EC(
  مبيد يف شكل غاز - 

وتفيد املعرفة ذا التصنيف البائع و الفالّح خاصة عند خـزن املبيـدات،   
وتقتضي القاعدة يف هذا اال أن ختزن املبيدات السائلة حتت املبيدات األخـرى  

على مستوى اإلستعمال فـإن  أما . وذلك لتجنب التلوث يف حالة انسكاب املبيد
  .املبيدات السائلة حتتاج إىل معاملة خاصة ألنها قابلة لإلشتعال

  :طريقة تأثري املبيد على اآلفة -
إىلتأثريها على اآلفة ف املبيدات حسب طريقة تصن:  

اآلفة املستهدفة  وهي اليت تؤثر على :للّمس أو باإلحتكاك بيدات باامل*  
  .املبيد وعادة ما يرش املبيد على سطح األوراق املباشر مععند ملسها 
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. هذه احلالة جيب أن تلتهم اآلفة املبيد لكي متـوت يف  :عديةاملبيدات امل* 
ميكـن أيضـا إسـتعماهلا     مسللّر يف اآلفات باة اليت تؤثّومعظم املبيدات احلشري

  .مبيدات معديةك
هي مبيدات تكون على شكل خبار أو غاز يف اهلـواء   :رالتبخببيدات امل *

.تتنفسها اآلفة
ويساعد هذا التصنيف البائع على إعطاء الفالّح املبيد املناسب لنوعية    

  .اآلفة اليت يرغب يف مقاومتها وفقا لطرق عالج عديدة
  :املنتمية إليها الكيميائيةاموعة حسب  -

فطرية أو مقاومة لألعشاب الضارة مجيع املبيدات سواء كانت حشرية أو 
هلا تقريبا نفس الصفات البيولوجية والكيميائية ومن أهم هذه اموعات ميكـن  

  :ذكر ما يلي
حتتوي هذه اموعة : sorganochlorineاملبيدات الكلورونية العضوية * 

من املبيدات بشكل رئيسي على مادة اهليدروجني ومادة الكربون و الكلور وهي 
وقد شـكّل هـذا   .موعة من املبيدات معروفة بدرجة ذوباا العالية يف الدهونجم

علما وأن أشهر مبيد ينتمي  1939النوع من املبيدات ثورة يف عامل املبيدات  سنة 
الذي إكتشفه العامل األملاين بول مولر، وقـد متّ إلغـاء    DDTهلذه اموعة هو ال

  .توى الدويل وذلك خلطورته على البيئةعلى املس 1973العمل ذا املبيد سنة 
*املبيدات  الفسفورية ة العضويorganophosphates :  مبيـدات  مجيـع

هذه اموعة مشتقّة من حامض الفوسفوريك، وقد متّ اكتشاف  هذه اموعـة  
خالل احلرب العاملية الثّانية وهي حتتوي على عدد كبري من املبيدات منها مـا متّ  

  .األسواق مثل الرباثيون ومنها ما ال يزال متوفّرا يف األسواق حىت اآلنسحبه من 
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حتتوي هذه اموعة : carabamatesاملبيدات الكرباماتية العضوية*
الـذي مت   carbarylعلى حامض الكارمبيك، وكان أول مبيد نـاجح هـو   

  .والذي ال يزال يستخدم إىل اآلن 1956استعماله منذ سنة 
التصنيف  املبين أعاله الفالّح يف عملية جتنب حـدوث مناعـة   ويساعد 

للمبيدات حبيث يستطيع التحول من جمموعة معينة إىل جمموعـة أخـرى مـن    
  .املبيدات

  :حسب نوعية اآلفة املقاومةالتصنيف  -
تصنف املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي حسـب أجنـاس الكائنـات    

  :التالية لرئيسيةاألنواع ااملقصود إبادا إىل 
  :Herbicides الضارة  املبيدات املقاومة  لألعشاب* 

تتألف مبيدات األعشاب الضارة عادة من مواد كيمائية غايتها إبـادة أو  
  .منع منو النباتات غري املرغوب ا والنباتات الضارة

      Insecticides املبيدات املقاومة للحشرات *
   Fongicides  للفطرياتاملبيدات املقاومة *

مع اإلشارة إىل أنّ  التصنيف وفقا لنوعية اآلفة الزراعيـة املقاومـة هـو    
  .)من التصنيفة الديوانية 38القسم عدد (التصنيف املعتمد يف نظام التوريد  

نـذكر  الوطنيـة  الزراعية راعية اليت تلحق باحملاصيل من أهم اآلفات الزو
  :167خاصة ما يلي

هو مرض فطري تربز : (Fusarium spp)عفن اجلذور ولفحة السنبلة -
ـ أعراضه يف شكل تعفّ ون الـوردي  ن داكن  على مستوى السنابل مييل أحيانا للّ

                                                            
  المركز الفني للفالحة البیولوجّیة :المصدر 167
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ف السنابل لتصبح بيضاء اللـون  ب هذا املرض الفطري يف جتفّبكما ميكن أن يتس
  .تعطي حبوبا قليلة وضعيفة وبالتايل

ـ  إع إىل الصـد هو مرض فطري يتنو: (Puccinia) صدأ الورق* ي البن
اجي على القصيبة وتظهر أعراض هذا املـرض علـى   الت إاألصفر و الصد إوالصد

ويصيب هذا املـرض   إة أو صفراء أو برتقالية حسب نوع الصدينشكل بثرات ب
  .الفطر تتكون بثرات ذات لون أسود آخر طور منو ويفكامل األوراق 

يصيب هذا املرض القمـح  : ) (Blumeria graminisالبياض الدقيقي*
والشعري على السفلى يف شكل بثرات واء وتظهر أعراضه األوىل على األوراق الس
  .اة بزغب لونه أبيضصغرية دقيقة مغطّ

يصيب هذا املرض املعـروف  : Tilletia tritici) (التفحم املغطّي للقمح*
ويشتم يف احلقول املصابة رائحة السمك املـتعفّن  . بالسويدة خاصة القمح اللين

وال تظهـر أعـراض   . تكون النباتات املصابة أقصر نسبيا من النباتات السليمةو
حبوا مكونة من املرض واضحة إالّ عند ظهور السنابل اليت تكون داكنة اللون و

  .متفتحة على شكل مسحوق أسود رائحته متعفّنةوكتل جرثوميةّ 
اقبة تعد حشرة الزيلي األخضر من احلشرات الثّ: حشرة الزيلي األخضر* 

  .تنتشر خاصة يف حقول اخلوخاملاصة وتصيب األوراق واألغصان والغالل و
  :أمهية إستعمال املبيدات الفالحية-ج

شاط الفالحـي  الفالحية يف جمال النتربز أمهية الدور الذي تلعبه  املبيدات 
  :يف  كوا
ـ   -  ـة مـن الفطرية  تساعد على محاية احملاصيل الفالحيات الضـار

خاصة وأنه ال ميكـن السـيطرة علـى     ةة و احلشرات الساماألعشاب الطفيليو
.احلشرات ناقلة األمراض دون إستخدام املبيدات
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غ نسبة شعوب العامل إذ تبلتساهم يف تأمني األمن الغذائي للسكان - 
.56%) أي داخل خط اجلوع (املوجودة حتت خط اإلشباع

الرفع من مردودية اإلنتاج الفالحي من خالل احلد مـن  تساهم يف - 
. خطر إتالف اآلفات الزراعية لنسبة  هامة من اإلنتاج الفالحي

أنّ  2007ويف هذا اإلطار أكدت بعض الدراسات العلمية املنجزة يف سنة 
 %24ـي إىل خسارة تقدر بإستعمال املبيدات يف جمال  زراعة القموح يؤد عدم

ة حمصول القمح  نتيجة تعرر   من  كميضها إىل بعض األمراض وخسـارة تقـد
  168.اتضها إىل بعض الفطريمن  نفس الكمية نتيجة تعر %14ـب

  : ذات  اإلستعمال الفالحي حدود استعمال املبيدات -د
يف زيادة اإلنتاج الفالحـي ومكافحـة    رغم أمهية دور املبيدات الفالحية 

نّ هذا املنتوج يتميز كغريه مـن املنتوجـات الكيميائيـة يف    فإ، اآلفات الزراعية
مـن   اكـبري  اجزءسلبية عند سوء استخدامه ذلك أنّ  التسبب يف بروز خملّفات
، ث املياه والتربـة واهلـواء  إىل تلودي وهو ما يؤ إىل البيئةاملبيدات ميكن أن ينفذ 

 ة أثنـاء اسـتخدام  ملواد شديدة السـمي مستعمل املبيدات ض يتعركما ميكن أن 
نتيجة الستهالك املنتجات الزراعية اليت حتتوي علـى  أيضا املستهلكون و املبيدات

إنعكاسـات سـلبية     م احلاد واملزمن باملبيدات إىلي التسمويؤد. املبيداتبقايا 
ويتعين بالتـايل تـوخي   . واحليوان 170واإلنسان 169خطرية على كلّ من الطبيعة

  .احلذر عند إستخدام مثل هذه املنتوجات

                                                            
  www.info-pesticides.org موقع واب168

169 "..la quantité de terres contaminées par les pesticides obsolètes, on pourrait l'estimer à environ 500 
tonnes..". source: Analyse des impacts des stocks de pesticides obsolètes sur les communautés locales 

et sur l'environnement en Tunisie: Cas du site de Menzel Bourguiba. Rapport n011/ASP/avril 2006
170 Dans la seule région de Tunis, 44 décès liés aux pesticides ont été recensés entre 1976 et 1986. 

source : Idem  
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هذا باإلضافة ألمهية اإلنعكاسات اخلطرية يف صورة عدم مراعاة  القواعـد  
ة املنجزة يف ،إذ أثبتت إحدى الدراسات العلميختزين املبيداتعند الدنيا للسالمة 

أنه  ميكن  لرواسب )يف منطقة مرتل بورقيبة( 171هذا اال على املستوى الوطين
أن تبقى ناشطة وفاعلة  لفترة طويلة وبالتايل أصبح حسن ترشـيد   172املبيدات 

إستعمال وخزن هذه املنتوجات من طرف املستعملني ، إىل جانب العمل علـى  
ملبيدات عن طريق تنظيم طلبات عروض من التخلّص من املخزونات اخلطرية من ا

، من أبرز اإلهتمامـات الوطنيـة وذلـك     173قبل وزارة البيئة والتنمية املستدمية
  . حفاظا على التوازن البيئي وعلى سالمة اإلنسان

علما وأنه  توجد العديد من املبيدات اليت أصبح إستعماهلا حمظورا حمليـا  
ى اإلنسان وعلى البيئة مع اإلشارة إىل أنّ بعـض  ودوليا نظرا خلطورا البالغة عل

املبيدات رغم شطبها من قائمة املبيدات املستعملة يف بلداا األصلية نظرا لألضرار 
احلاصلة جراء إستعماهلا سواء على البيئة أو علـى احليوانـات فـإنّ تـراخيص     

بـل أن يقـع   إستعماهلا يف تونس تبقى سارية املفعول خالل مدة ال يستهان ا ق
و فيما يلي جدول يف أمساء بعض املبيدات غري املسموح بإستخدامها حمليا .شطبها
  :174ودوليا

  
  

                                                            
171- Analyse des impacts des stocks de pesticides obsolètes sur les communautés locales et sur 
l'environnement en Tunisie: Cas du site de Menzel Bourguiba. Source: Rapport n011/ASP/Avril 2006 
du projet renforcement des capacités des ONG en Afrique en appui au programme Africain 
relatif aux stocks de pesticides obsolètes

ويف املنتوجات الفالحية أو يف  الرواسب هي بقايا املبيدات أو مشتقاا أو املواد الناجتة عن تلفها ذات املصدر املعلوم أو اهول و املتواجدة يف املواد الغذائية172
  .عناصر احمليط

173 AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONALN°19/2007/ANGedPROGRAMME AFRICAIN 

DE PESTICIDES OBSOLETES RELATIF AUX STOCKS POUR LA TUNISIE
  .تلوث البيئة باملبيدات الكيميائية  احلشرية وتأثريها على اإلنسان واحليوان ، جامعة دمشق كلية العلوم قسم البيولوجيا: حلقة حبث174



اآلراء الجزء األول

460

س ــــمجل
المنـــافسة

نشاط ولة على ممارسة الدتشجع   إستعمال املبيدات الفالحيةللحد من و
الفالحيـة   طريقة إنتاج املنتجات:" اليت تعتمد باألساس على الفالحة البيولوجية
على حالتها الطبيعيـ يستعمال مـواد كيم إلة دون ة أو حمو ة إة ائي175صـطناعي ."

إىل احملافظة على احمليط وتـثمني املـوارد    شاط الفالحي البيولوجيالنويهدف 
ويف إطار الربامج الفالحيـة   .ايل العمل على بلوغ فالحة مستدمية بالتبيعية والطّ

ألـف   220ادي عشر للتنمية تسعى الدولة إىل بلـوغ  ط احلاملشار إليها باملخطّ
ر يف الفالحة البيولوجيـة  حيجو .2011هكتار من الزراعة البيولوجية يف أفق سنة 

ة الفطرية أو العشبية ملداواة الزراعات البيولوجية ضـد  ائييستعمال املبيدات الكيمإ
وفـق   بإسـتعمال بعـض املـواد    األمراض واألعشاب الضارة، وال يسمح إالّ

حتياجات معترف ا من طرف هيكل املراقبة أو السلطة املختصة ضمن قائمـة  إ
بـايت  موذجي لإلنتاج النروط النكراس الشباملواد املسموح ا واملنصوص عليها 

فيفري  28خ يف ادر مبقتضى قرار وزير الفالحة املؤرريقة البيولوجية الصوفق الطّ
أهم الطرق املعتمدة يف إطار الفالحة البيولوجية ملقاومـة حشـرة   ومن . 2001

  :الزيلي مثال نذكر خاصة ما يلي

                                                            
  املتعلّق بالفالحة البيولوجية 1999أفريل  5املؤرخ يف  1999لسنة  30من القانون عدد  2الفصل 175

1-Aldrin9- Efdacon17-No Ratt

2-Basfapon10-FLM-KILLER18-Oftanol  
3-BHC11-Furdan19-Racumim

4-Corbel Quino12-Fusilade20-Ragifon

5-DDT13-Gamatox21-Rogodial

6-Dimecron14-Kelthan22-Supracide

7-Efarly15-krovari23-Thidan

8-Efdacon16-Miltox Special24-Phosphide Zinc
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 - إستعمال مفترسات حلشرة الزيلي يتم  إطالقها يف احلقل ومن أهم
  .هذه املفترسات ميكن ذكر حشرات الكوكسينال والسريف والكريزوب

حشرة الزيليرش الشجرة باملاء دف إسقاط أعداد كبرية من - 
إستعمال املصائد الصفراء اجلاذبة بني األشجار حيث يتم جـذب  - 

.حشرة الزيلي ذه املصائد
  :األطراف املتدخلة يف قطاع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي-هـ 
خلة يف قطاع املبيدات ذات اإلسـتعمال الفالحـي   تتعدد األطراف املتد

 هذا املنتوج علـى اإلنتـاج الفالحـي   وذلك نظرا ألمهية إنعكاسات إستعمال 
  .وتتكون األطراف املتدخلة يف القطاع من هياكل عمومية ومؤسسات خاصة

  : اهلياكل العمومية
خل وزارة الفالحة واملوارد املائيـة  :وزارة الفالحة واملوارد املائيةتتد

لطة اإلدارية واملندوبيات اجلهوية الراجعة هلا بالنظر يف قطاع املبيدات بوصفها الس
املعنية بتطبيق سياسة الدولة يف اال الفالحي وتتولّى وزارة الفالحة يف هذا اال 
مراقبة مدى توفّر شروط السالمة والصحة يف املبيدات اليت يتم رشها أو وضـعها  

.على املنتوجات الفالحية
عات املهيوان الوطين للزيت وخمتلف التجمـة  ديوان احلبوب والدني

الفالحية  اليت تتدخل يف هذا القطاع من خالل طلبـات عـروض موضـوعها    
.احلصول على املبيدات ذات الصلّة بأنشطتها الفالحية

تتمثّل يف كلّ من  شركات التوريد ونقاط التوزيـع  : اخلاصةؤسسات امل
مـن   والشركات املختصة يف معاجلة املنتوجات الزراعية جوا واملتمثلّـة يف كـلّ  

 TUNISAVIAوالشركة اجلويـة   SONAPROVالشركة الوطنية حلماية النباتات 
.AIR AGRICULTUREواجلوية الفالحية 
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II-الة للمبيدات ذات اإلستعمال الفالحيوق سالوطني:
  
  :اإلطار العام لسوق املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي-1

هـذه   تكونتو 2006خالل سنة  امبيد 725 يتوفر بالسوق الوطنية حوايل
مبيدا فالحيا مقاوما لألعشاب  706فعالة من بينها  مادة330 ا يقاربمم املبيدات

  :مادة فعالة تتوزع كاآليت 321والفطريات واحلشرات تتكون من 
عدد التسميات  فعالة  مواد  أنواع املبيدات

  التجارية
  259  102  مبيد فالحي مقاوم للحشرات

  312  143  فالحي مقاوم للفطرياتمبيد 

  135  76  مبيد فالحي مقاوم لألعشاب
  

  706  321  اموع

176املصدر                                                                  

إىل  2008وقد تطور عدد املبيدات املوزعة بالسوق الوطنية خالل سـنة  
   .امبيد 950حوايل 

وجتدر اإلشارة  يف هذا اخلصوص إىل أنّ  كلّ املبيدات املوزعة بالسـوق  
من بلدان أجنبية خمتلفة على غرار الربازيل واليابـان والواليـات    دةمورالوطنية 

  .املتحدة األمريكية
ويعود غياب إنتاج وطين هلذه املواد رغم أنّ ممارسة نشاط إنتاج املبيـدات  

إالّ اإلمتثال إىل مقتضيات كراس الشروط املصادق عليه ال يستوجب من الناشط 
إرتفـاع   إىل  2003ماي  5بقرار وزير الفالحة والبيئة واملوارد املائية املؤرخ يف 

                                                            
176 Source: Rapport n011/ASP/Avril 2006 du projet renforcement des capacités des ONG en Afrique en 
appui au programme Africain relatif aux stocks de pesticides obsolètes : identification des acteurs 
impliqués dans la gestion des pesticides en Tunisie.
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مثل هذه املواد، فضال على ضرورة حصول املنتوج قبل تسـويقه   177إنتاجكلفة 
سـنتني  واليت  يستغرق احلصول عليهـا   املصادقة اإلداريةبالسوق الوطنية على 

   .فأكثر
مبيدات أصلية ومن مبيدات بالسوق الوطنية من املبيدات املوردة تتكون و

  .سةيجن
بكوا  نسخ من املبيـدات األصـلية املالكـة     املبيدات اجلنيسةف تعرو

لةلرباءات إختراع مسج.   
، أما %50178قة بالسوق التونسية حوايل سة املسويوتبلغ نسبة املبيدات اجلن

ة من السةالنسبة املتبقياملبيدات األصلي ـه ال  إىل  اإلشـارة   مع، وق فهي ختصأن
التفرقةوريد ميكن على مستوى الت بني الكمسـة  يردة من املبيـدات اجلن يات املو

التعريفـة  إعتبار أنّ خمتلف هذه املواد ختضـع إىل نفـس   بسة يناجلواملبيدات غري 
  .الديوانية

علـى  اإلشارة صـراحة  وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنه مل تتم 
بل متت التفرقـة   مبيدات جنيسةة وإىل مفهوم مبيدات أصلياملستوى التشريعي 

ومبيـد   مبيد جديد بالنسبة للمبيدات األصـلية بني الصنفني بإعتماد مصطلح 
وذلك  بالنسبة للمبيدات اجلنيسةفيها مماثل ملادة مرخص حسب دراسة امللف 

ماي  17املؤرخ يف  1993لسنة  1145وفقا ملا ما نصت عليه أحكام األمر عدد 
املتعلّق بضبط مقدار وشروط استخالص املسامهة الناجتة عـن عمليـات    1993

                                                            
177 La mise au point d'un nouveau pesticide coûte approximativement 70-100 millions de dollars US à 
l'échelle mondiale. Ce coût estimatif augmente sans cesse. Les fabricants consacrent de 10 à 15 % de 
leur chiffre d'affaires brut à la recherche – développement . le taux de succès du développement d'un 
nouveau pesticide est relativement faible. Source Etude Canadienne sur les pesticides à l'usage 
agricole, Agriculture and Agri- Food canada.

  الشركات الموردة للمبیداتحسب  178
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املراقبة الصحية النباتية والتحاليل واملصادقات اإلدارية والتراخيص املؤقّتة يف بيـع  
  .املبيدات

وقة يف العديد من نسبة هامة من املبيدات املسكما متّثل املبيدات اجلنيسة 
ففي فرنسا تقارب حصة املبيدات اجلنيسة من السوق الفرنسـية   البلدان األجنبية

  .2005179يف سنة  %33نسبة 
 30سوق توريد املبيدات ذات اإلستعمال الفالحـي حـوايل   يف وينشط 

شـكل   أو يف توجـات معلّبـة   يف شكل مناملبيدات يتم توريد  وأنّ علما شركة
  .قابلة للخلط فيما بينها des préparations مستحضرات

من منتوجات املبيدات ذات اإلسـتعمال  الوطنية وفيما يلي قيمة الواردات 
  :2008إىل سنة  2005الفالحي خالل الفترة املمتدة من سنة 

  من املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وارداتالقيمة 
  يناردال: الوحدة                                                                                         

  اموع  2008  2007  2006  2005  أنواع املبيدات

  املبيدات املقاومة للحشرات
9.032.8178.962.1218.766. 6639.955.572  36.717.173

  املبيدات املقاومة للفطريات
14.348.19810.500.32814.658.15315.759.30155.265.982

  املبيدات املقاومة لألعشاب
12.570.74812.403.59213.234. 989  17.829.62856.038.957

35.951.76331.866.04136.659.80543.554.501148.022.112  اموع

18,9%%15(11,4%)    نسبة التطور

DOTI مة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: املصدر                                                          

                                                            
179 Source: commission générique de l'UIPP.
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ويستنتج من اجلدول املشار إليه أعاله بأنّ القيمة اجلملية ألصناف املبيدات 
ذات اإلستعمال الفالحي املبينة باجلدول أعاله بلغت خالل الفترة املمتدة من سنة 

  :تتوزع حسب النسب التاليةدينار مليون  148ما قيمته  2008إىل سنة  2005
  مبيدات مقاومة لألعشاب،  -%37,85

  مبيدات مقاومة للفطريات، %37,33- 
.مبيدات مقاومة للحشرات %24,82 - 
مع العلم وأنّ الكميات اجلملية املوردة من هذه املبيدات شهدت تطـورا   

تراجعـا  و 18,9%و %15قدر على التوايل بنسبيت   2008و 2007خالل سنيت 
.2005مقارنة بسنة 11,4%بنسبة  2006خالل سنة 

  
  :املرجعية لتوريد املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي األسواق -2

بإعتبـار عـدم    بذااسوقا مرجعية  ميثّل كل صنف من أصناف املبيدات
إمكانية إستبدال مبيد بآخر، هذا باإلضافة إىل إمكانية تفرع هذه السوق بدورها  

ـ  ني إىل أسواق مرجعية أخرى نظرا لوجود إختالفات على مستوى اإلستعمال ب
،إالّ أنه يف إستشارة احلال سيتم اإلقتصـار،  180املبيدات املنتمية إىل نفس الصنف

وفقا للمعطيات املتوفّرة، على حتديد األسواق املرجعية ذات الصـلة باألصـناف   
وهلذا فإنه سيتم التطـرق إىل كـلّ   . املختلفة للمبيدات ذات اإلستعمال الفالحي

.سوق على حدة

                                                            
180 "la Commission estime nécessaire de segmenter les insecticides en fonction de leur mode d’action. 
En l’espèce, il est ainsi approprié de distinguer, pour une culture donnée, les insecticides foliaires, 
pulvérisés sur les feuilles et visant les insectes attaquant les feuilles, des insecticides de sol, traitant les 
insectes agissant uniquement au niveau du sol et qui sont appliqués par enfouissement du produit dans 
le sol". Source:   Affaires COMP/M.1806, AstraZeneca/Novartis, décision 8-2 du 26 juillet 2000 ; 
COMP/M.1932, BASF/American Cyanamid, décision 6-1 b du 30 mai 2000 ; COMP/M 2547 
Bayer/Aventis Cropscience, décision 8-2 du 17 avril 2002.
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:املبيدات املقاومة لألعشابسوق توريد  -أ
  : من حيث الطلب- 

ينبع الطّلب على منتوج املبيدات املقاومة لألعشاب من الفالحني وخمتلف 
اهلياكل و امعات املهنية الناشطة يف اال الفالحي ويتفاوت حجم الطّلب على 

 مسـاحة حسب أمهية األعشاب الضارة واملبيدات املقاومة لألعشاب وفقا لنوعية 
 2006/2007ويف هذا اإلطار متّ خالل املوسم الفالحـي   .ت الفالحيةاملستغالّ
خـالل  ألف هكتار   495ألف هكتار من األعشاب الطفيلية مقابل  513مداواة 

.2005/2006181املوسم الفالحي 
:من حيث العرض  - 

ينبع عرض منتوجات املبيدات املقاومة لألعشاب من شـركات التوريـد   
وجتدر املالحظة يف هذا اخلصوص إىل أنّ الكميات املوردة من املبيدات املقاومـة  

 مثّ  تراجعا خـالل   2005مقارنة بسنة  2006لألعشاب شهدت إرتفاعا يف سنة 
كمـا هـو مبـين     وذلك 2008مثّ تطورا إجيابيا  ملحوظا يف سنة  2007 سنة

  الطن:الوحدة                                                                        :باجلدول التايل

  DOTIمة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: املصدر                                           
:أسعار توريد املبيدات املقاومة لألعشاب- 

شهد معدل  سعر توريد املبيدات املقاومة لألعشاب تراجعا بنسبة 
خالل سنة  15,36%بعد اإلرتفاع الذي سجله بنسبة  2008يف سنة   %16,31

  :وذلك كما هو مبين باجلدول التايل  2007
                                                            

  يد البحري،  الباب اخلاص بالفالحة والص 2008معطيات من امليزان اإلقتصادي لسنة 181

  2005  2006  2007  2008  

822,717823,065761,211225,416  دةالكميات املور

7,5161-0.04    نسبة التطور
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  ألف دينار:الوحدة
  

  DOTIمة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: ملصدرا
  

:املقاومة لألعشابدة للمبيدات املوراملؤسسات حصص - 
فإنّ أهمDOTI  ةإدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميوفقا للمعطيات املستقاة من 

 2006و2005املؤسسات املوردة للمبيدات املقاومة لألعشاب خالل سنوات 
:تتوزع كاآليت 2008و2007و
   

  
قيمة الكميات املوردة  املؤسسات

  الدينار:الوحدة
  احلصة لسوقية

  

2005  

  %1.991.49916  شركة األمسدة واملواد الكيميائية مبقرين
%14  1.807.708بيوبرتكسيون

%2.995.51824  الشركة التونسية لألمسدة الكيميائية

  3.581.439  شركة جدوى للتقنيات الفالحية
28%

  12.570.748  الكمية اجلملية

2006  

  16,13%031 .2.001  شركة األمسدة واملواد الكيميائية مبقرين

  26,2%3.250.539الشركة التونسية لألمسدة الكيميائية

  19,88%413,.2.466  بيوبرتكسيون

2.596.804  شركة جدوى للتقنيات الفالحية

  2005  2006  2007  2008  
  15,27915,07017,38614,549  معدل سعر الطن

16,31-1,36715,36-    نسبة التطور
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%20,93  

12.403.592  الكمية اجلملية

2007  

  11,88%1.572.635شركة األمسدة واملواد الكيميائية مبقرين

  9,36%2.475.21  بيوبرتكسيون
  28,52%  97.557الشركة التونسية لألمسدة الكيميائية

  25,34%3.354.341  شركة جدوى للتقنيات الفالحية

989 .13.234  الكمية اجلملية

2008  

  شركة األمسدة واملواد الكيميائية مبقرين
2.106.637

%11,81  

  18,94%3.377.638بيوبرتكسيون

  23,15%  4.127.705  الشركة التونسية لألمسدة الكيميائية

  12,08%2.154.075شركة جدوى للتقنيات الفالحية

17.829.628  الكمية اجلملية

  DOTIمة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: املصدر
يستنتج من اجلدول املشار إليه أعاله أنّ سوق توريد املبيدات املقاومة و

 شركة األمسدة واملواد الكيميائية مبقرينكلّ من يمن عليها لألعشاب  
 شركة جدوى للتقنيات الفالحيةو ةالشركة التونسية لألمسدة الكيميائيو
الل الفترة حيث جتاوزت حصة هذه الشركات جمتمعة خ شركة بيوبرتكسيونو

مع اإلشارة إىل أنّ حصص ، %70نسبة  2008إىل سنة  2005املمتدة من سنة 
لألمسدة التونسية الشركة هذه الشركات تتفاوت من سنة إىل أخرى علما وأنّ 
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من إحتالل املركز األول  2008و2007و2006متكّنت خالل سنوات  الكيميائية
  .يف قائمة  املؤسسات املهيمنة على هذه السوق

:توريد املبيدات املقاومة للفطريات  سوق -ب
   :من حيث الطلب- 

ينبع الطلب على منتوج املبيدات املقاومة للفطريات من قبـل الفالحـني   
  . وخمتلف اهلياكل و امعات املهنية الناشطة يف اال الفالحي

ويتفاوت حجم الطلب على املبيدات املقاومة لألعشاب وفقـا لنوعيـة   
.املستغالت الفالحية حسب أمهية مساحةواألمراض الفطرية 

  
: من حيث العرض -

ينبع عرض منتوجات املبيدات املقاومة  للفطريات من شركات التوريـد  
وجتدر املالحظة يف هذا اخلصوص إىل أنّ الكميات املوردة من املبيدات املقاومـة  

مقارنـة بسـنة    % 19,8يسـاوي   2006لألعشاب شهدت تراجعا خالل سنة 
بـين  كمـا هـو م   2008و 2007مثّ تطورا إجيابيا  ملحوظا خالل سنيت 2005

  :باجلدول التايل
  )الطن: الوحدة(

                                     

  DOTIمة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: املصدر

  
2005  2006  2007  2008  

دةالكميات املور    
1.0319,627

1.058,471.172,0521.468,577

19,810,7725,3-    نسبة التطور
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  :املبيدات املقاومة للفطرياتأسعار توريد 
شهد معدل سعر توريد املبيدات املقاومة للفطريـات إرتفاعـا              

مثّ تراجعا يف سـنة   2006مقارنة بسنة  %26بنسبة  2007ملحوظا خالل سنة 
  :وذلك وفقا ملا هو مبين باجلدول التايل %14بنسبة  2008

  دينارال :الوحدة 
                        

DOTIمة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: املصدر

:اتدة للمبيدات املقاومة  للفطرياملور ملؤسساتحصص ا -
واملعاجلة اإلعالمية            وفقا للمعطيات املستقاة من منظومة إدارة التنظيم 

ات هي كاآليت مؤسسات ةفإنّ حصتوريد املبيدات املقاومة للفطري:  

  
2005  2006  2007  2008  

10.8729.92012.50610.731  معدل سعر الطن

14-8,726-    نسبة التطور

  
قيمة الكميات املوردة  املؤسسات

  الدينار:الوحدة
  احلصة لسوقية

  

2005  

الشركة التونسية للمكونات 
26,62%3.819.998  واملعدات الفالحية

الكيميائية شركة األمسدة واملواد 
  25,25%3.624.335مبقرين

  8,3%1.193.914بيوبرتكسيون
  7,64%1.095.825بروموشيمي

14.348.198الكمية اجلملية

2006  

شركة األمسدة واملواد الكيميائية 
19,64%2.061.905  مبقرين

الشركة التونسية للمكونات 
16,38%1.719.740  واملعدات الفالحية

13,57%1.425.237الشركة التونسية لألمسدة الكيميائية

12,94%1.358.186بيوبروتكسيون



اآلراء الجزء األول

471

س ــــمجل
المنـــافسة

  DOTIمة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: املصدر                                          
  
يستنتج من اجلدول املشار إليه أعاله أنّ سوق توريد املبيدات املقاومة و

 اتمن كلّيمن عليها للفطري:  
 -ة الشركة التونسينات واملعدةللمكول  ات الفالحياليت بلغ معد

نسبة   2008إىل سنة  2005حصتها من السوق خالل الفترة املمتدة من سنة 
%20,5،
اليت بلغ معدل حصتها  شركة األمسدة واملواد الكيميائية مبقرينو- 

،% 20نسبة  2008إىل سنة  2005من السوق خالل الفترة املمتدة من سنة 
اليت بلغ معدل حصتها من السوق خالل شركة بيوبروتكسيون و- 

،12,5%نسبة  2008إىل سنة 2005الفترة املمتدة من سنة 
. 52,5%ووفقا ملا تقدم فإنّ معدل حصص هذه الشركات جممعة يقدر ب

  

10.500.328  الكمية اجلملية

2007

شركة األمسدة واملواد الكيميائية 
16,4%2.398.273مبقرين

الشركة التونسية للمكونات 
26,65%  3.906.670  واملعدات الفالحية

12,16%  1.782.889  بيوبرتكسيون

8,4%1.232.652  شركة أطلس للمعدات الفالحية

14.658.153الكمية اجلملية

2008  

شركة األمسدة واملواد الكيميائية 
مبقرين

  
3.013.458

%19,12

الشركة التونسية للمكونات 
  12,08%1903,845  واملعدات الفالحية

16,31%2571,016  بيوبروتكسيون

10,3%1622,844  شركة محاية الفالحة

15.759.301الكمية اجلملية
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  :سوق توريد املبيدات املقاومة للحشرات  -ج
   :من حيث الطلب- 

ينبع الطلب على منتوج املبيدات املقاومة للحشرات  من الفالّحني وخمتلف 
  . اهلياكل و امعات املهنية الناشطة يف اال الفالحي

ويتفاوت حجم الطلب على املبيدات املقاومة للحشرات وفقـا لنوعيـة   
  .ت الفالحيةاملستغالّ حسب أمهية مساحةووأمهية عدد احلشرات الضارة 

:من حيث العرض -
. ينبع عرض منتوجات املبيدات املقاومة  للحشرات من شركات التوريـد 

وجتدر املالحظة يف هذا اخلصوص إىل أنّ الكميات املوردة من املبيدات املقاومـة  
مقارنـة بسـنة    %0 047,ـيقدر ب 2006لألعشاب شهدت تراجعا خالل سنة 

مقارنة بسنة  47,39%بنسبة 2007وقد تواصل هذا التراجع خالل سنة  ،2005
وذلك كما هـو مبـين    2008سنةمثّ شهد تطورا إجيابيا ملحوظا خالل ، 2006

  :باجلدول التايل
  بالطن: الوحدة

  
2005  2006  2007  2008  

الكمي1082  823,457823,065433  دةات املور  

47,39149-  - 0 ,047    نسبة التطور

:للحشراتأسعار توريد املبيدات املقاومة  -
شهد معدل سعر توريد املبيدات املقاومة للحشرات ارتفاعا ملحوظا خالل 

، وذلك نظرا إلخنفاض الكميات 2006مقارنة بسنة  85,94% بنسبة 2007سنة 
وذلك وفقـا   % 54,55بنسبة  2008،مث تراجعا يف سنة ) طن فقط433(املوردة 

  :ملا هو مبين باجلدول التايل
  دينارال: الوحدة  



اآلراء الجزء األول

473

س ــــمجل
المنـــافسة

وجتدر املالحظة إىل أنّ التراجع امللحوظ يف معدل أسعار املبيدات املقاومة 
ميكن أن يفسر  بتوريد املؤسسات لكميات هامـة   2008للحشرات خالل سنة 

من املبيدات اجلنيسة اليت تتميز بأسعارها املنخفضة مقارنـة بأسـعار املبيـدات    
  .األصلية

:حصص املؤسسات املوردة للمبيدات املقاومة  للحشرات  -
       وفقا للمعطيات املستقاة من منظومة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالمية     

توريد املبيدات املقاومة للحشرات هي كاآليتة شركات فإنّ حص:  
  

قيمة الكميات املوردة  املؤسسات
  الدينار:الوحدة

  احلصة لسوقية
  

2005  

شركة األمسدة واملواد الكيميائية 
27,34%2.469.657مبقرين

15,62%1.410.960بيوبرتكسيون

16,7%317 .1.509املوسم الفالحي

الشركة التونسية لألمسدة 
الكيميائية

  
794.792%8,8

الكمية اجلملية

2006

شركة األمسدة واملواد الكيميائية 
21,2%215 .1.899  مبقرين

12,74%1141.899بيوبرتكسيون

9,71%870.543شركة أطلس للمعدات الفالحية

11,65%1.044.878شركة محاية الفالحة

الكمية اجلملية

2007  
شركة األمسدة واملواد الكيميائية

مبقرين
2.220.8125,33

  2005  2006  2007  2008  
96910.88820.2469.201 .10معدل سعر الطن  

54,55-0,7385,94-    نسبة التطور



اآلراء الجزء األول

474

س ــــمجل
المنـــافسة

24.85913  شركة حممد املزغين

593.7746,77  بروموشيمي

1.004.43811,46  املوسم الفالحي

الكمية اجلملية

2008  

شركة األمسدة واملواد الكيميائية 
2.560.13625,71  مبقرين

1.252.76012,58  بيوبرتكسيون

730.4927,33شركة أطلس للمعدات الفالحية

1.026.21910,3  بروموشيمي

الكمية اجلملية

DOTIمة إدارة التنظيم واملعاجلة اإلعالميةنظوم: املصدر                                  

  
يستنتج من اجلدول املشار إليه أعاله أنّ سوق توريد املبيدات املقاومة و

 كلّ منيمن عليها للفطريات:  
اليت بلغ معدل حصتها من  شركة األمسدة واملواد الكيميائية مبقرين- 

،%25نسبة  2008إىل سنة 2005السوق خالل الفترة املمتدة من سنة 
اليت بلغ معدل حصتها من السوق خالل شركة بيوبروتكسيون - 

،13,5%نسبة  2008إىل سنة 2005الفترة املمتدة من سنة 
ل حصص هذه الشم فإنّ معدر بووفقا ملا تقد38,5%ركات جممعة يقد .  

  
:توزيع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي -3
   د النز سوق توزيع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي بتعداشـطني  تتمي

 .عة على خمتلف واليـات اجلمهوريـة   موز  نقطة بيع 573فيها والبالغ عددهم 
تتعدد نقاط البيع يف شكل شركات وتعاضديات فالحية إىل جانب أمهية نقـاط  و

  :البيع الراجعة بالنظر إىل الذوات الطبيعية وذلك وفقا ملا هو مبين باجلدول التايل 
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  الواليات
  

  عدد الذوات  التعاضديات عدد  عدد الشركات
  الطبيعية

  اموع

  6  3----3  تونس
  31115  1  الكاف
  10  10------  قفصة
  37  26  2  9  برترت

  40  25  96  سيدي بوزيد
  1012  11  أريانة
  28  16  84  سوسة
  8  5  21  قبلي
  101  64  307  نابل

  38  27  ----11  صفاقس
  15  5  82  بن عروس
  39  20  127  املنستري
  34  19  5  10  سليانة
  24  15  81  باجة
  17  14  12  مدنني
  9  4  ----5  زغوان
  1731  59  املهدية

  53  34  118  القريوان
  13  7  ----6  جندوبة
  7  5  11  تطاوين
537  337  14159  اموع

  وزارة الفالحة واملوارد املائية:املصدر
وتتفاوت أمهية عدد نقاط بيع املبيدات وفقا ألمهية الـدور الـذي يلعبـه    
القطاع الفالحي يف الدورة اإلقتصادية للوالية، إذ أنه يربز من خالل األرقام املبينة 
باجلدول أعاله أنّ العدد اهلام من نقاط بيع املبيدات ذات اإلسـتعمال الفالحـي   

وفيما يلي رسم بيـاين  .القريوان و سيدي بوزيدبواليات نابل و يتركّز خاصة 
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يربز أمهية واليات اجلمهورية من حيث عدد نقاط بيع املبيدات ذات اإلسـتعمال  
  :الفالحي املتوفّرة ا

  
فيمـا يتعلّـق   قة رقابة مسبإىل  ذات اإلستعمال الفالحيضع املبيدات وخت

ـ ةبالنسبة  لألدوي متاما مثل ما هو احلال بنشاط البيع  ر بيـع وتوزيـع   ، إذ حيج
املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي سواء كانت مور مل  ايـا إذ عة حملّدة أو مصـن

تتحصقا ل مسبذلك من طرف وزيـر  يف   ة أو ترخيص وقيتعلى مصادقة إداري
املؤرخ  1992لسنة   2246من األمر عدد 5وفقا ملا جاء بأحكام الفصل الفالحة 

املتعلّق بضبط طرق وشروط احلصول علـى املصـادقة   و 1992ديسمرب  28يف 
اإلدارية والتراخيص الوقتية يف بيع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي و كـذلك  

علم وزير التراخيص يف صنعها وتوريدها وحتضريها وتكييفها وبيعها وتوزيعها وي
الوقيت يف بيـع   رخيصالتبالبني مبوافقته أو رفضه املصادقة اإلدارية أو الفالحة الطّ

ـ لّالرأي  وذلك بعد أخذ  املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي ة املكلّفـة  جنة الفني
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ــة ذوات طبيعي تعاضــديات ركات    ش
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وجتدر املالحظة   .اإلستعمال الفالحي قصد املصادقة عليهابدراسة املبيدات ذات 
أنّ املدة الزمنية اليت ميكن أن يبقى فيها املنتوج بالسوق الوطنية تكـون أهـم يف   

بإعتبارها متكّن املتحصل عليها من تسـويق   ةاملصادقة اإلداريى حالة حصوله عل
فهي صـاحلة   خصة الوقتيةالراملنتوج ملدة عشر سنوات مع إمكانية جتدديها، أما 

  .ملدة سنة قابلة للتجديد
نظام املصادقة اإلدارية أو نظـام  إىل أن وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص 

سةيبني املبيدات اجلنيسة وغري اجلن تلفال خيرخيص الوقيت الت ايل ختضـع  و بالت
كلّ أصناف املبيدات املوردة إىل الرقابة املسةبقة قبل توزيعها بالسوق الوطني.  

أهم شروط احلصول على املصادقة اإلداريـة أو التـرخيص   وفيما ما يلي 
  :الوقيت

 األصليمن البلد  اإلداريةاملصادقات أونسخ من تراخيص البيع تقدمي ـ 
.دةكانت املبيدات مور إذا

نة من املواد مع عي اإلداريةموضوع طلب املصادقة ةستعماالت املادإـ بيان 
.جار فيهااملزمع االتةنة من املادة وعياخلاصلفعالة ا

وفترات االستعمال ة مع بيان املقاديرص استعمال املادالنهائي مللخ األمنوذجـ 
 ا والتحذيرات املشترطة لالستعمالاملوصى.

املقترحنة من الوعاءـ عي
إضرارهاة وبعدم ـ ملف يتعلق بفاعلية املاد وملف نيةعراعات واملنتوجات املبالز

.نسان واحليوانة بالنسبة إىل اإلة املادق بدرجة مسييتعلّ
.حتليل املادة الفاعلة والرواسبق بطرقـ ملف يتعلّ

ة حلساب دارياملصادقة اإلقة بطلباملسامهة يف املصاريف املتعلّـ وصل يف دفع 
وتتباين تعريفات املسامهات . املاليةم من القباضاتصندوق محاية النباتات مسلّ
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ائرة أو معدة للمداواة ش عن طريق الطّاملبيدات معدة للروفق ما إذا كانت 
ةالربي.  

تعلّقة باملبيـدات ذات اإلسـتعمال   مع اإلشارة إىل أنّ التحاليل املخربية امل
الفالحي يتم إجراؤها يف املخابر املرجعية املتخصصة يف الصحة النباتية و الراجعـة  

  :بالنظر إىل كلّ من 
،وزارة الفالحة  
،ة بتونساملعهد القومي للعلوم الفالحي
ة بتونساملعهد القومي للبحوث الفالحي.

سة تقتصر فقط على ياملبيدات اجلن سلّطة علىالرقابة اإلدارية املإالّ أنّ  
ا من املبيدات  نة بامللفالوثائق املضمة(بإعتبار أنّ مثيالخضعت سابقا ) األصلي

إىل رقابة ميدانية وخمربية وتبعا لذلك فإنّ تعريفات املسامهات املتعلّقـة باملراقبـة   
 21املـؤرخ يف   2008لسنة 3615الصحية للنباتات املنصوص عليها باألمر عدد 

ماي  17املؤرخ يف  1993لسنة  1145واملتعلّق بتنقيح األمر عدد  2008نوفمرب 
واملتعلّق بضبط مقدار وشروط إستخالص املسامهة الناجتة عن عمليـات   1993

املراقبة الصحية النباتية والتحاليل و املصادقات اإلدارية والتراخيص املؤقّتة يف بيـع  
أو جنيسة كما هـو   )أصلية(ملا إذا كانت املبيدات جديدة وفقا ن تتباياملبيدات 

  دينار:الوحدة                                         :مبين باجلدول التايل
  تعريفة املسامهات  :املصادقة على تسجيل جديد ملبيد بالنسبة لكمية إستعمال واحدة ضد آفة واحدة ولزراعة واحدة

  2500  خمربيةحتاليل  -
  3500  جتارب ميدانية -

  الترخيص ملبيد حسب دراسة امللف املصاحب
   -مبيد جنيس -

600  
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ويستنتج من اجلدول املشار إليه أعاله أنّ قيمة املسامهات بعنوان املبيـدات  
األصلية يف عمليات املراقبة مرتفعة مقارنة بقيمـة املسـامهة  املتعلّقةباملبيـدات    

دينار فيما يتعلّق فقط  بالتحاليـل املخربيـة والتجـارب    6000اجلنيسة، إذ تبلغ 
  .دينار600بعنوان املبيدات اجلنيسة  امليدانية ، بينما ال تتجاوز املسامهة

  

وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إال أنّ اإلقتصار على اشتراط املصـادقة  
على ملفات املبيدات اجلنسية دون مراقبة جدواها امليدانية واملخربية ميثّل خطـرا  

.على مصداقيتها
  
  :اإلستناجات -
  :بناء على ما تقدم يستنتج الس ما يليو 
: أوال* 
  

- ةإرتباط السة بأسواق اإلنتاح اخلارجيوق الوطني:  
تعد املبيدات الفالحية من أهم املدخالت الفالحية اليت تسـاهم يف رفـع   

ة  اليت تلحق بـه مردودية اإلنتاج الفالحي من خالل محايته من اآلفات الزراعي، 
لكن ما ميكن إستنتاجه من خالل هذه الدراسة هو الغياب الكلّي لإلنتاج الوطين 

وهو ما من شـأنه أن  ، اإلستعمال الفالحيرغم حترير نشاط إنتاج املبيدات ذات 
بأسواق اإلنتاج اخلارجية سواء كان ذلك مـن   مرتبطة كلّياجيعل السوق الوطنية 

حيث نوعية املنتوجات املسوقة أو من حيث مستوى األسعار ويؤثر هذا العامـل  
األخري  مباشرة على كلفة إنتاج املنتوجات الفالحية نظرا إلرتفاع املستوى العام  

  .ألسعار هذه املدخالت الفالحية
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  :ثانيا* 
  : منتوج املبيدات  سوق أمهية العرض والطّلب يف -
: العرضمن حيث * 

تتميز سوق املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي بتوفّر عدد هام من أنـواع  
ـ  امبيد 950املنتوجات املعروضة، إذ يوجد بالسوق الوطنية حاليا حوايل  ، افالحي

باإلضافة إىل وجود عدد هام من املتدخلني إذ يتجاوز عدد املؤسسـات املـوردة   
  . مؤسسة 20للمبيدات ذات اإلستعمال الفالحي 

يؤكّد عامل تطور الكميات  املوردة مـن خمتلـف    :من حيث الطلب*
أصناف املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي تزايد الطلب على أغلـب أصـناف   

إلستعمال الفالحي ويتم إستعمال هذه املبيدات خاصـة ملـداواة   املبيدات ذات ا
وبصفة أقل ملداواة اخلضروات و البقوليات  %42زراعات احلبوب وذلك بنسبة 

  . 182%26و ذلك بنسبة تساوي 
الطلـب علـى منتـوج    على أمهية  ة ؤ باألمراض النباتيدرجة التنبوتؤثّر 

ـ توقّ والتنبؤ هو ،املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي را ع حدوث هذه األوبئة مبكّ
روف ح بأنّ الظّيكون ذلك من خالل معرفة الفالّحتقّقها على أرض الواقع وقبل 

نبـؤ  ما كانت درجة  التمناسبة بدرجة كافية إلصابة احملصول باملرض وبالتايل كلّ
بقة  ة باألمراض النباتيت اإلستعمال لب على منتوج املبيدات ذازداد الطّإكلّما مس

ـ علما وأنّ أمهية هذه التنب ،الفالحي  األمراضؤات تكون هامة خاصة فيما يتعلّق ب
د هذه األمراض  ة اليت تصيب النباتاتالفطريـة   إعتبارا إلختالف وتعدوأقل أمهي

ةبالنسبة لألعشاب الضار.  

                                                            
182  Source : www. Infotunisie.com , " Prochaine réunion à Tunis sur la protection des 
plantes".
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  :ثالثا*
-ركات على أسـواق توريـد املبيـدات ذات    هيمنة بعض الش

من خالل نشاطها املوازي يف أسواق مرجعية ذات صـلّة   الفالحي اإلستعمال
  :باملدخالت الفالحية

رغم تعدد عدد املتدخلين داخل سوق املبيدات ذات اإلستعمال الفالحـي  
مـن   عـدد يمنـة  تتميز وتنوع املنتوجات املعروضة داخلها فإنّ هذه السوق 

ستعمال الفالحي مع اإلشارة إىلعلى أسواق توريد املبيدات ذات اإل ركاتالش 
 مثل شركة األمسـدة واملـواد الكيميائيـة مبقـرين    أنّ أغلب الشركات املهيمنة 

والشركة التة لألمسدة الكيميائية والشونسيركة التة للمكوونسي  ات نـات واملعـد
ة تنشط بدورها ةالفالحيمثل سوق األمسدة و سـوق   أخرى يف أسواق مرجعي

الفالحية وهو األمر الذي ميكّنها من احملافظة علـى مكانتـها بسـوق    املعدات 
املبيدات إعتبارا وأنّ توفري شركة واحدة جلملة من املدخالت  الفالحية يساعدها 

  .على جلب أكرب عدد من احلرفاء

  :رابعا*
 خول إىل سوق توزيع املبيداتاحلواجز عند الد   

 بيدات ذات اإلستعمال الفالحـي تعد حواجز الدخول إىل سوق توزيع امل
ـ إذ يتطلّب  مرتفعة وق الوطنيد بالسةترويج و بيع املنتوج املور  اشـط مـن الن  

ة واحدة أو علـى  صاحلة لسنة قابلة للتجديد مررخصة وقتية على إما احلصول 
ة عشـر  ملدالتي ختول للناشط توزيع منتوجاته بالسوق الوطنية  املصادقة اإلدارية

ختضع ، هذا باإلضافة إىل أنّ الكميات املوردة من املبيدات سنوات قابلة للتجديد
ابعة لوزار ةآليا إىل مراقبة فنية وتنتـهي   ةمن قبل املصاحل التالفالحة واملوارد املائي

خيول له تسـويق   إذن تصريحهذه املراقبة إما بتمكني املورد من احلصول على  
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مطابقة املنتوجات املوردة للمواصفات الفنيـة أو حبجـز    منتوجاته يف حال ثبتت
  .السلع املوردة غري املطابقة

أقل سة تكون يدي املبيدات اجلنملوريف حني أنّ حواجز الدخول بالنسبة 
نظرا وأنه سـبق   املصادقة على امللفبإعتبارا وأنّ املبيدات اجلنيسة تتحصل على 

ة وكذلك نظرا ألنّ الدولة تشجع على ملثيلتها أن خضعت لتجارب ميدانية وخمربي
  .توريد  املبيدات اجلنيسة

  :خامسا* 
  :تأثري املبيدات اجلنسية على وضعية املنافسة يف سوق املبيدات -

يتم تصنيع املبيدات األصلية من قبل شركات عامليـة خمتصـة يف جمـال    
متكّنت العديد من الشـركات العامليـة علـى غـرار      وقدالصناعات الكيميائية 

MONSANTOوBAYER   دة هلذه املـوادمن التحكّم يف العديد من األسواق املور
. سواء كان ذلك من خالل التحكّم يف مستوى األسعار أو يف الكميات املطلوبة

هـذه  يف  احلد مـن هيمنـة   وقد ساهم ظهور املبيدات اجلنيسة وبشكل كبري 
من خالل بروز مصادر  تـزود جديـدة    وق الوطنية على السالعاملية  الشركات

  .وبأسعار أقلّ إرتفاعا من أسعار املبيدات األصلية
  :سادسا* 
خصوصية مراحل حياة منتوج املبيدات بالسوق الوطنية  -

ة الرقابة املسبقة اليت متارسها الدولة يف جمال توزيع املبيدات تساهم عملي
ة بالسة الفالحيةوق الوطنييف التأثري على مراحل حياة منتوج املبيدات الفالحي 

ةبالسال ختضع هذه املواد إىل قاعدة العرض والطّلب فحسب بل  ، إذوق الوطني
مبقتضاها إما إاء حياة بعض املنتوجات من  يتم ةأحكام ترتيبيوكذلك إىل 
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ات وفقا لنجاعة املنتوج يف مقاومته لآلفلك السوق أو التمديد يف صلوحيتها وذ
  .الزراعية وبنسبة إضراره بالبيئة

إذ يف غياب املصادقة اإلدارية مير املنتوج عادة مبراحل حياتية معينة تتمثـلّ  
  :يف مرحلة اإلنطالق ومرحلة التطور ومرحلة النضج مثّ اإلحندار و هي اآليت بياا

  
م يف مراحل حياة تتحكّ األحكام الترتيبية أنّ  غممن ناحية أخرى ور
ة تساهم كذلك  يف خلق ديناميكيفإنها سنوات  10املنتوج اليت قد تتجاوز غالبا 

من خالل توفري منتوجات  املبيدات ذات اإلستعمال الفالحييف سوق كبرية 
جديدة كلّ عشر سنوات يف حال عدم جتديد املصادقة اإلدارية وخالل كلّ سنة 

ال عدم جتديد الترخيص الوقيت و هو األمر الذي يفسر توفّر عدد هام  من يف ح
منتوجات املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي بالسوق الوطنية حيث يوجد حوايل 

  . 2008مبيدا يف سنة  950
  :ةتشابه العديد من التسميات التجاري : سابعا

يساهم تشابه تسميات العديد من  املنتوجات املوزعة بالسوق الوطنية من 
إستفادة بعض املتدخلني من شهرة عالمات أخرى دون بذل أي جمهود تسويقي 

 مبيعاتتنمية ة تلعب دورا هاما يف باعتبار وأنّ التسمية التجاريو بالتايل مزامحتها 
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من ناحية أوىل ،كما يـؤدي هـذا   منتوجات املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي 
التشابه إىل مغالطة املستهلك  من ناحية ثانية، وفيما يلي أمثلة حول تشابه بعض 

  :التسميات التجارية
DURSBAN 4   240DURSBAN  

IMIDAN 50AIMIDAN 50B

MALATHION 96  MALATHION  

   جارة غري املشروعة للمبيداتالت: ثامنا
تشكو السوق الوطنية لتوزيع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحـي ووفقـا   

لتصرحيات الغرفة النة لتجيار املواد الكيمقابية الوطنيمـن  تـرويج    ة واألمسدةائي
مبيدات مل تتحصل على ترخيص أو على مصادقة إدارية يف بيعها و منتوجـات  

يتم إدخاهلا من بلدان جماورة، ) ةبتجاوزها مدة الصلوحي( غري صاحلة لإلستعمال 
، ص يف بيعهااملبيدات اخلاضعة للمراقبة واملرخ تنافس علما وأنّ هذه املنتوجات

  .هذا فضال عن اخلطورة اليت تشكّلها على املنتوجات الزراعية وعلى اإلنسان
ـ  الخمزون املبيدات غري أمهية :تاسعا وق صاحلة لإلستعمال املتـوفّر بالس

  :الوطنية
كميات هامة من املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي تتوفّر بالسوق الوطنية 

والـيت  ...) بسبب منعها أو جتاوزها ملدة الصلوحية(  183غري صاحلة لإلستعمال

                                                            
183. Analyse des impacts des stocks de pesticides obsolètes sur les communautés locales et 
sur l'environnement en Tunisie: Cas du site de Menzel Bourguiba. Source: Rapport 
n011/ASP/Avril 2006 du projet renforcement des capacités des ONG en Afrique en appui au 
programme Africain relatif aux stocks de pesticides obsolètes   
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ولعلّ وجود خمزونات هامة قـد يـدفع    . 2006يف سنة 184طن  1600تقدر بـ
ببعض املتدخلني إىل إستغالل هذه املنتوجات غري الصـاحلة لتسـويقها بأسـعار    

.منخفضة
  

 بتاريخلمجلس المنافسة  وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة
وعضوية السادة رشدي  محمد القلسي دبرئاسة السي 2009ماي  21

المحمدي ورضا الماجري ونور الدين بن عياد والبشير علية وعماد 
الدرويش ومحمود الزواوي و البشير بوجدي ولطفي بوزيان وماهر 
الفقي والسيدة سميرة القابسي وأمن كتابة الجلسة السيد نبيل 

  .السماتي
     الرئيس                                                                   

                                                            
  .صاحلةالاحملظور اإلستعمال أهم خمزونات املبيدات غري   DTTـو ميثل مبيد ال184
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  املهن البحرية :القطاع 

92251 

112009 
  

  ،إنّ مجلس المنافسة
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وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 

  :ما يلي
I-تقدمي امللف:  
  :اإلطار العام لالستشارة.1

 التوجهات ضمن الراهنة، االستشارة موضوع القرار مشروع يندرج
 بالتراخيص اخلاصة اإلدارية اإلجراءات وتبسيط النقل قطاع لتحرير املعتمدة
 إحداث نسق ودفع املشاريع بعث تيسري لغرض النقل وزارة قبل من املسلّمة

 التكتل على املهنيني حثّ جانب إىل..  البحرية املهن دعم مزيد"و 185املؤسسات
 جانب إىل البحري النقل لتحرير استعدادا املؤسسة ودميومة األجنبية املنافسة اة

  186".والسالمة اجلودة ضمان

                                                            
.الراهنة االستشارة موضوع القرار ملشروع املرافقة األسباب شرح بوثيقة ورد ما حسب 185
.126 ص ،2008 لسنة االقتصادي امليزان الدويل، التعاون و التنمية وزارة 186
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 القانوين املمثّل على احملمولة االلتزامات ضبط إىل املشروع هذا يهدف كما
 املهنية بالكفاءة املتعلّقة والشروط السفن مزود ملهنة املتعاطي املعنوي للشخص
 املتعلّقة الشروط وكذلك العليا الشهائد أصحاب بانتداب توفريها الواجب
  .املهنة ملمارسة املستوجبة الدنيا املادية بالوسائل
  : السفن مزود مهنة ملمارسة املنظّم والترتييب التشريعي اإلطار.2
  

 واملتعلّق 1962 أفريل 24 يف املؤرخ 1962 لسنة 13 عدد القانون -
 لسنة 3 عدد بالقانون وإمتامه تنقيحه وقع كما البحرية التجارة جملّة بإدراج
  .2004 جانفي 20 يف املؤرخ 2004

 واملتعلّق 1999 مارس 18 يف املؤرخ 1999 لسنة 25 عدد القانون -
 لسنة 67 عدد بالقانون تنقيحه وقع كما التجارية البحرية املوانئ جملّة بإصدار
 اخلاصة اإلدارية اإلجراءات بتبسيط واملتعلّق 2001 جويلية 10 يف املؤرخ 2001

 بالنظر إليها الراجعة ااالت يف بالنقل املكلّفة الوزارة قبل من املسلّمة بالتراخيص
 جملّة بتنقيح واملتعلّق 2005 جانفي 19 يف املؤرخ 2005 لسنة 9 عدد وبالقانون

.التجارية البحرية املوانئ
  
 واملتعلّق 2008 جوان 2 يف املؤرخ 2008 لسنة 34 عدد القانون -
  .الديوانة جملّة بإصدار

 واملتعلّق 2008 جويلية 21 يف املؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون -
  . البحرية املهن بتنظيم

 واملتعلّق 1986 سبتمرب 15 يف املؤرخ 1986 لسنة 863 عدد األمر -
  .النقل وزارة مشموالت بضبط
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 واملتعلّق 2004 أوت 11يف املؤرخ 2004 لسنة 1876 عدد األمر-
  .الوقاية وشهادة احمللّ بصلوحية
  : احملتوى املادي ملشروع القرار.3

 أحلق وقد ني،فصل على اهنةالر االستشارة موضوع القرار مشروع حيتوي
:التايل النحو على أبواب ثالثة إىل تبويبه متّ شروط كراس به

  عامة أحكام: األول الباب
  النشاط تعاطي شروط: الثاين الباب

  :أقسام أربعة على الباب هذا وحيتوي
  املعنوي الشخص: األول القسم     
  القانوين املمثّل: الثّاين القسم     
  املهنية بالكفاءة املتعلّقة الشروط: الثّالث القسم     
  املادية بالوسائل املتعلّقة الشروط: الرابع القسم     
والعقوبات املراقبة: الثالث الباب

  
 السفن مزود مهنة ملمارسة التصريح على الشروط كراس احتوى كما

 املختصة املصاحل لدى وإيداعه باألمر املعين طرف من تعمريه يتم أن جيب الذي
 موفّى قبل اإلدارة إىل تقدميه الواجب للنشاط السنوي التقرير من أمنوذج وعلى
.سنة كلّ من أفريل شهر

II-د مهنةفن مزوالس:  
  

 جويلية 21 يف املؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون من 2 الفصل يعرف
 قبل من مكلّف شخص" بكونه السفن مزود البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق 2008
 غذائية مواد من حتتاجه مبا وطاقمها السفينة بتزويد السفينة أمني أو البحري الناقل
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 والزيوت الفضالت برفع االقتضاء وعند وزيوت ووقود ومعدات وصحية
 املتعلّقة اخلدمات لتقدمي وبالتوسط والبياضات النسيج وبغسل املستعملة

  ".اجلزئية باإلصالحات
  

  :يف السفن مزود قبل من املقدمة اخلدمات طبيعة تتمثّل وبالتايل
 اتومعد وصحية غذائية مواد من حتتاجه مبا وطاقمها السفينة تزويد-

 الديوانة جملّة من 278 إىل 274 الفصول أحكام مراعاة مع وذلك وزيوت ووقود
.2008 لسنة 34 عدد القانون مبقتضى الصادرة
.املستعملة يوتوالز الفضالت رفع االقتضاء وعند-
la lingerie والبياضات سيجالن وغسل-

والطّفيفة اجلزئية باإلصالحات املتعلّقة اخلدمات لتقدمي والتوسط-
 يقتضيه ما وفق  لإلصالح املخصصة األماكن إىل لسفينةا نقل بلّتتط ال التي

  .التجارية البحرية املوانئ جملّة من 25 الفصل
 الزيوت ورفع الفضالت رفع نشاطي أنّ إىل اإلطار هذا يف اإلشارة وجتدر

 وزير قرار إىل التوايل على خيضعان التجارية البحرية باملوانئ السفن من املستعملة
 اخلاص الشروط كراس على باملصادقة واملتعلّق 2002 فيفري 5 يف املؤرخ النقل

 وزير قرار وإىل التجارية البحرية باملوانئ السفن من الفضالت رفع مهنة بتعاطي
 اخلاص الشروط كراس على باملصادقة واملتعلّق 2002 فيفري 5 يف املؤرخ النقل

 وتطرح. التجارية البحرية باملوانئ السفن من املستعملة الزيوت رفع مهنة بتعاطي
 وشروط ترتيبية نصوص إىل النشاط نفس ممارسة خضوع إشكالية الوضعية هذه
 يف املتدخلني بني متكافئة غري منافسة إىل ناحية من تؤول أن ميكن خمتلفة فنية

 عليها املنصوص البيئية املتطلّبات بعض احترام عدم إىل أخرى ناحية ومن العملية



اآلراء الجزء األول

491

س ــــمجل
المنـــافسة

 من املستعملة الزيوت ورفع الفضالت رفع ملهنيت املنظّمة اخلاصة بالنصوص
  .    السفن

 أبرم شخص وهو البحري الناقل قبل من إما الطّلب ينبع سبق ملا وتبعا 
 حنو معين ميناء من أي البحر بطريق بضائع أو أشخاص لنقل شاحن مع عقدا
 بأجر وكيل وهو السفينة أمني قبل من أو 187أجرة مقابل وذلك آخر ميناء

 اإلدارية اإلجراءات جبميع القيام يف ومتثيله الربان مبساعدة مكلّف للمجهز
 واالستجابة امليناء يف السفينة إقامة حسن على والسهر وباإلعداد واملينائية
  .188السفينة بتموين اخلاصة العقود مجيع إبرام ذلك ومن حلاجياا

د قبل من الطّلب هذا تلبية وتتمفن، مزوة املعطيات وحسب الساملستمد 
 ،2008 ديسمرب شهر موفّى إىل السفن، مزودي عدد يبلغ النقل وزارة مصاحل من
 نسبة أنّ أي امعنوي اشخص 47و طبيعيا شخصا 31 إىل يتوزعون شخصا 78

 اجلدول يربزه ما وفق وذلك اموع من %40 حوايل متثّل الطبيعيني األشخاص
  :بيانه اآليت 1 عدد

  1عدد جلدول
 شخص أو طبيعي شخص(  اتالذّ نوع حسب السفن مزود مهنة ممارسي توزيع

  )معنوي
  2008 ديسمرب 31 غاية إىل

  

المجموعمعنوي شخصطبیعي شخصالمھنة

314778نالّسف مزّود
  .التجارية للبحرية العامة اإلدارة: املصدر

                                                            
.البحرية التجارة جملّة من 165الفصل187
.البحرية التجارة جملّة من 167الفصل188
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 يف املؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون صدور منذ أنه إىل اإلشارة وجتدر
 خمولة املهنة هذه ممارسة أصبحت البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق 2008 جويلية 21

 عن املعنوي الشخص مال رأس يقلّ ال أن على غريهم دون املعنويني لألشخاص
سبة د20.000 قدره أدىن حدد بالنفن ملزواغب السوممارسة االنتصاب يف الر 

 ميناء من بأكثر املهنة تعاطي يف يرغب ملن بالنسبة د50.000و واحد مبيناء املهنة
 دف وذلك 189نشاطهم عن النامجة املهنية املدنية مسؤوليتهم بتأمني إلزامهم مع
 اليت املنافسة على قادرة شركات صلب والتجمع االندماج على املهنيني حثّ"

. 190"البحري النقل خلدمات املرتقب التحرير ظلّ يف خاصة السوق واقع يفرضها
 بالدفتر واملرسمني املباشرين األشخاص الذّكر، آنف القانون منح ذلك أجل ومن
 إىل واالمتثال وضعيتهم لتسوية صدوره تاريخ من سنتني أجل صدوره، قبل املهين

.أحكام من به ورد ما

 من عدد باعتبار السفن، مزودي عدد يبلغ 2 عدد اجلدول يبينه وكما
 ديسمرب شهر موفّى وإىل ميناء من بأكثر املهنة هذه ميارسون الذين األشخاص

 حلق -تونس مبينائي عملهم منهم %50 من أكثر يباشر  شخصا 98 ،2008
 على الصخرية ميناء يقتصر حني يف يوسف سيدي وصفاقس رادس – الوادي
.للسفن مزودين 7 على بورقيبة مرتل-برترت وميناء واحد مزود

  2عدد اجلدول
                                                            

.البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق 2008 جويلية 21 يف املؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون من 15و3الفصالن 189
 والتجارة والصناعة الفالحة وجلنة لإلدارة العام والتنظيم العام التشريع وجلنة واخلدمات التجهيز للجنة املشتركة األسئلة على النقل وزارة أجوبة 190

 ،2008 جوان 26 اخلميس يوم جلسة 24عدد املستشارين جملس مداوالت البحرية، املهن بتنظيم يتعلّق قانون مشروع حول املستشارين مبجلس
 .1475 الصفحة
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   ا العاملني املوانئ حسب السفن مزود ملهنة املمارسني األشخاص قائمة
  )2008 ديسمرب 31 غاية إىل( 

  تونسالمھنة
 حلق

 الوادي
رادس

 بنزرت
 منزل

بورقیبة

 صفاقسسوسة
 سیدي
یوسف

المجموعجرجیسقابسالصخیرة

 مزود
السفن

3071125191519198

  .التجارية للبحرية العامة اإلدارة: املصدر

 شرط توفّر تتطلّب السفن مزود مهنة ممارسة أنّ إىل اإلشارة وجتدر     
 عدد باملرسوم عليها املنصوص للمعايري وفقا املعنوية الذّات يف التونسية اجلنسية

 بعض مباشرة شروط ببيان واملتعلّق 1961 أوت 30 يف املؤرخ 1961 لسنة 14
 املؤرخ 1985 لسنة 84 عدد بالقانون تنقيحه متّ كما التجاري النشاط من أنواع

  .1985 أوت 11 يف
 إحدى تعاطي األجنبية اجلنسية ذوي من املعنويين لألشخاص جيوز كما 

 مبقتضى ذلك يف هلم رخص إذا السفن مزود مهنة بينها ومن البحرية املهن
  .باملثل املعاملة بشرطو  192املفعول سارية دولية تفاقياتا

 2008 لسنة 44 عدد القانون بصدور السفن مزود مهنة تعاطي أصبح وقد
 نظام إىل خاضعا البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق 2008 جويلية 21 يف املؤرخ
 يف يرغب الذي املعنوي للشخص القانوين املمثّل يكتفي حيث الشروط كراس
 لدى به امللحق والتصريح الشروط لكراس املسبق اإليداع إىل املهنة ممارسة
 املنافسة ودعم املبادرة حرية مبدإ إرساء إطار يف وذلك 193املختصة املصاحل

                                                            
  ..ميناء من بأكثر املهنة هذه ميارسون األشخاص من عددا اموع يتضمن191

 متّ كما التجاري النشاط من أنواع بعض مباشرة شروط ببيان واملتعلّق 1961 أوت 30 يف املؤرخ 1961 لسنة 14 عدد للمرسوم تطبيقا 192
 املهـن  بتنظـيم  املتعلّـق  و 2008 لسنة 44 عدد القانون من 6 وللفصل 1985 أوت 11 يف املؤرخ 1985 لسنة 84 عدد بالقانون تنقيحه
.البحرية

.البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق 2008 جويلية 21 يف املؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون من 5 الفصل 193
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 آنف القانون صدور قبل كان أن بعد البحرية، املهن تعاطي إجراءات وتبسيط
 املصاحل ومتسكه للغرض معد باملهنة خاص بدفتر الترسيم لنظام خاضعا الذّكر

 يف املؤرخ 1995 لسنة 33 عدد للقانون وفقا وذلك النقل لوزارة التابعة املختصة
 وإمتامه تنقيحه وقع كما التجارية البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق 1995 أفريل 14

  .1997 أكتوبر 27 يف املؤرخ 1997 لسنة 69 عدد بالقانون
 أن السفن ملزود ميكن الذّكر آنف  2008 لسنة 44 عدد القانون ومبقتضى

 عدا السفن مزود مهنة مع وبالتوازي الوقت نفس يف أخرى حبرية أنشطة يتعاطى
 العمليات بسائر القيام السفن ملزود القانون نفس خيول كما البحري، اخلبري مهنة
 بعدة نشاطه ممارسة ميكنه ال أنه إالّ اجلمهورية تراب بكامل نشاطه يتطلّبها اليت

 والكفاءة الدنيا املادية بالوسائل املتعلّقة للشروط ميناء بكلّ استجاب إذا إالّ موانئ
  .194املهنية

I-املـالحظـات:  
 والتصريح الشروط وكراس الراهنة االستشارة موضوع قرارال مشروع يثري
  :التالية ةاخلاص املالحظاتو ةالعام املالحظات له املصاحبني
:العامة املالحظات-1
نبإضافة العاتاإلطّ إمتام يتعي مهنة مبمارسة العالقة ذات صوصالن 

:وهي السفن مزود
 واملتعلّق 1962 أفريل 24 يف املؤرخ 1962 لسنة 13 عدد القانون -

 لسنة 3 عدد بالقانون وإمتامه تنقيحه وقع كما البحرية التجارة جملّة بإدراج
  .2004 جانفي 20 يف املؤرخ 2004

                                                            
  .البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق 2008 جويلية 21 يف املؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون من 13 الفصل 194
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 واملتعلّق 1999 مارس 18 يف املؤرخ 1999 لسنة 25 عدد القانون -
 لسنة 67 عدد بالقانون تنقيحه وقع كما التجارية البحرية املوانئ جملّة بإصدار
 اخلاصة اإلدارية اإلجراءات بتبسيط املتعلّق و 2001 جويلية 10 يف املؤرخ 2001

 بالنظر إليها الراجعة ااالت يف بالنقل املكلّفة الوزارة قبل من املسلّمة بالتراخيص
 جملّة بتنقيح واملتعلّق 2005 جانفي 19 يف املؤرخ 2005 لسنة 9 عدد وبالقانون

  .جاريةالت البحرية املوانئ
 واملتعلّق 2008 جوان 2 يف املؤرخ 2008 لسنة 34 عدد القانون -
.الديوانة جملّة بإصدار

  
فحة وردصريح من الثّالثة بالصاس املرفق التروط بكرموضوع الش 
 للشخص القانوين املمثّل به يصرح أن جيب ما إطار ويف الراهنة االستشارة

 من بات حكم أو باإلفالس حكم بشأين يصدر مل أنه: " ... نصه ما املعنوي
 من مستقاة شروط وهي" واألمانة بالشرف خملّ موضوعها جنحة أو جناية أجل

 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44 عدد القانون من السابع الفصل
 إيقاف بعدم املتعلّق الشرطواملتعلّق بتنظيم املهن البحرية غري أنه متّ إغفال 

 تبعا البحرية املهن إحدى ممارسة عن ائيا القانوين ممثّله أو املعنوي الشخص
 األحكام إىل الشرط هذا إضافة تتعين فإنه لذا ضده صدرت تأديبية لعقوبة
.السابقة

  
  :اخلاصة املالحظات. 2  
  :األول الفصل
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ه على الفصل هذا نصاس هذا يضبط: " أنروط الكرمبمارسة املتعلّقة الش 
 القانون وخاصة العمل ا اجلاري والتراتيب للتشريع ختضع اليت السفن مزود مهنة
 البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق 2008 جويلية 21 يف املؤرخ 2008 لسنة 44 عدد

  ."التطبيقية ونصوصه
 مجلة وحصر حتديد يقترح والشفافية الوضوح من مزيد إضفاء وقصد

 صلب املذكور بالقانون االكتفاء أو اال يف املنطبقة والترتيبية التشريعية النصوص
  .الفصل هذا

   :الثّاين الفصل
 ليصبح الشروط كراس من الثّاين الفصل صياغة إعادة يتعين

 لتقرير وأمنوذج تصريح علىو فصال 11 على الكراس هذا حيتوي:"كاآليت
  .."نشاط

   :الثّالث الفصل
نصيص وجوب على الفصل هذا نصأسيسي العقد ضمن التخص التللش 

 شاطالن هذا أنّ على التأكيد دون وذلك السفن مزود مهنة ممارسة على املعنوي
 لرأس املضبوط األدىن احلد فيه يتوفّر معنوي شخص قبل من إال تعاطيه ميكن ال

 44 عدد القانون من 3 بالفصل ورد ما حسب وذلك هنةامل لتعاطي الالّزم املال
  .البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق 2008 جويلية 21 يف املؤرخ 2008 لسنة

 الشروط كراس صياغة عند والوضوح الدقّة توخي جيب أنه وطاملا
 العامة القواعد على حتتوي كوا املهنة تعاطي يود من لكلّ مرجعا باعتبارها

 الالّزم األدىن املال رأسو القانوين الشكل حتدد أن الضروري من فإنه هلا، املنظّمة
 عنه تزيح للمستثمر واضحا مرجعا تكون حتى املعنية املهنة ملباشرة توفّرمها
  . التأويل عناء وتغنيه الضبابية
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 هلذا السفن مزود مهنة ملمارسة األساسيني الشرطني إضافة يتعين لذا
  :التوايل على ومها الثّالث الفصل

.النشاط لتعاطي املعنوية الذّات توفّر ضرورة-
 ملهنة املضبوط األدىن احلد عن يقلّ ال أدىن مال رأس توفّر وجوب-

 آنف 2008 لسنة 44 عدد القانون من 3 بالفصل عليه واملنصوص نالسف مزود
  .الذّكر

  : الرابع الفصل
اس من الفصل هذا ينصروط كره على الشأن صريح إيداع يتماس التوكر 

  ."شاطللن الفعلية املباشرة قبل شهرا" الشروط
 بأكمله شهرا الباعث ينتظر أن جدوى حول التساؤل الفصل هذا ويطرح

 القانون من 5 الفصل وأنّ خاصة الفعلي، العمل يبدأ حىت التصريح تاريخ من
 البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق 2008 جويلية 21 يف املؤرخ 2008 لسنة 44 عدد

 املصاحل لدى مسبقا الشروط كراس إيداع ضرورة على بالتنصيص يكتفي
 هدف هنالك يكن مل ما يستحسن أنه الس يرى لذا النشاط، بدء قبل املختصة

 لكراس املسبق اإليداع على فقط التنصيص األجل هذا اشتراط وراء من معين
  .والتصريح الشروط

  :السادس الفصل
ادس الفصل ينصاس من السروط كره على الشاملمثّل على جيب: " أن 

 تعاطي مبقر االحتفاظ السفن مزود مهنة ميارس الذي املعنوي للشخص القانوين
 الشروط إىل االستجابة تثبت اليت املؤيدات مجيع على حيتوي مبلف النشاط
 إخالال املؤيدات ذه االستظهار عدم ويعترب..املهنة، هذه ملمارسة القانونية
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 شاريعبالت عليها املنصوص اإلجراءات تطبيق عنه ويترتب املهنة ممارسة بشروط
  ".العمل ا اجلاري راتيبالتو

 بالتفصيل ا االحتفاظ الواجب املؤيدات ضبط اإلطار هذا يف ويقترح
 بشروط اإلخالل حال يف املنطبقة والترتيبية التشريعية النصوص حتديد يقترح كما

 مجيع قبل من الفصل هذا تطبيق يسهل وحىت التوضيح دف وذلك املهنة ممارسة
  . األطراف

  :الثّامن الفصل
ة الكفاءة على الفصل هذا نصد مهنة ملمارسة توفّرها الواجب املهنيمزو 

 القانوين املمثّل يف تتوفّر أن منه والثّالثة الثّانية النقطتني يف اقتضى وقد السفن
 بنجاح واجتياز واخلربة العلمية الشهادة الوقت نفس يف املعنوي للشخص
 جمحفا شرطا جمتمعة الثّالثة اخلصائص هاته بتوفّر املطالبة وتعترب مهين، المتحان

 جويلية 21 يف املؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون  من 9 الفصل وأنّ خاصة
 الكفاءة توفّر عدم صورة يف أنه على ينص البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق 2008
 باجتياز املهنية الكفاءة على احلصول ميكن الشروط بكراس عليها املنصوص املهنية

 الوزير من بقرار وبرناجمه ونظامه اجتيازه شروط ضبط ويتم للغرض يفتح امتحان
 املهين االمتحان اجتياز اعترب التاسع الفصل أنّ بداهة يعين ما وهو بالنقل، املكلّف

 القانوين املمثّل يف املطلوبة واخلربة العلمية الشروط توفّر عدم صورة يف بديال حالّ
 مزود مهنة ومنها البحرية املهن إحدى ممارسة يعتزم الذي املعنوي للشخص

  . السفن
 8 الفصل من 3و 2 بالنقطتني الواردة الشروط مراجعة يتعين فإنه وبالتايل

 2008 لسنة 44 عدد القانونب جاء ما مع متالئمة تكون حىت الشروط كراس من
  .البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق
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   :التاسع الفصل
 من مجلة املهنة ملمارسة املخصص احمللّ يف تتوفّر أن الفصل هذا استوجب

 والسالمة الوقاية شهادة على احلصول ضرورة ذكر على يأت مل لكنه الشروط
 تسلّمها واليت والصحة السالمة لشروط واستجابته احمللّ صلوحية تضمن التي

 أوت 11 يف املؤرخ 2004 لسنة 1876 عدد لألمر طبقا املدنية احلماية مصاحل
 على التنصيص يتجه فإنه لذلك. الوقاية وشهادة احمللّ بصلوحية واملتعلّق 2004

 األمر إضافة اإلطار هذا نفس يف يتعين كما الشروط كراس ضمن الشهادة هذه
 احمللّ بصلوحية واملتعلّق 2004 أوت 11 يف املؤرخ 2004 لسنة  1876 عدد

.القرار هذا مشروع اطّالعات قائمة إىل الوقاية وشهادة
  :عشر احلادي الفصل

 حالة يف: " نصه ما الشروط كراس مشروع من الفصل ذا ورد   
 ،البحرية املهن تنظيم جمال يف العمل ا اجلاري راتيبالتو شاريعالت خمالفة

 دون" التراتيبو التشاريع ذه عليها املنصوص للعقوبات املخالف يتعرض
  . والترتيبية التشريعية املراجع هذه عن اإلفصاح
  

 عن والترتييب التشريعي لإلطار حجبا يعترب ذلك عن اإلغفال أنّ وطاملا
 الدراية فيه تتوفّر ال من كلّ باستبعاد للمنافسة وتقليصا اإلدارة مع املتعاملني

 يقترح فإنه املعين االقتصادي شاطالن جمال يف النافذة ةالقانوني بالنصوص الكافية
 بصفة عنها واإلفصاح" العمل ا اجلاري والتراتيب القوانني" عبارة حذف
  .اإلطّالعات قائمة ضمن إدراجها مع الشفافية لضمان ةواضح

     
وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 

برئاسة السيد محمد القـلسي وعضوية السادة  2009جوان  11
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رشدي المحمدي ورضا الماجري ونور الدين بن عياد ولطفي 
بوزيان والبشير علية وعارف بلخيرية والبشير بوجدي وعماد 
الدرويش والسيدة سميرة القابسي وأمن كتابة الجلسة السيد نبيل 

  . السماتي
  الرئيس                                                 
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                             الحمد هللا                                       ـــةالتونسي الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  وكيل العبور :القطاع 
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وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 
  : ما يلي

  
I . تقدمي امللف:  
:اإلطار العام لالستشارة .1

من ) جديد(الثّالث تندرج االستشارة الراهنة يف إطار تطبيق أحكام الفصل 
واملتعلّق بتنقيح وإمتام  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  43القانون عدد 

واملتعلّق بوكالء العبور  1995أفريل  14املؤرخ يف  1995لسنة  32عدد القانون 
الذي أخضع ممارسة مهنة وكيل العبور إىل شروط تتعلّق بالكفاءة املهنية وبتوفّر 
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وسائل مادية دنيا يتم ضبطها مبقتضى كراس شروط تتم املصادقة عليه مبقتضى 
  .قرار من الوزير املكلّف بالنقل

روط املعروض على أنظار ااس الشلس يف إطار كما يندرج مشروع كر
إعادة هيكلة القطاع وتوجيه املمارسني املباشرين حنو التكتل يف إطار شركات ال 
يقلّ رأس ماهلا عن حد أدىن ضبطه هذا الكراس والترفيع يف نوعية اخلدمات 

  .بالتأمني على املسؤولية املدنية املهنية
  

2. اإلطار التالعبورملهنة وكيل املنظّم رتييب شريعي والت:  
واملتعلّق  1995أفريل  14املؤرخ يف  1995لسنة  32عدد القانون  -

املؤرخ يف  2008لسنة  43القانون عدد كما متّ تنقيحه وإمتامه ب بوكالء العبور
  .2008جويلية  21

  : قراراحملتوى املادي ملشروع ال .3
أحلق به و. فصلني على اهنةموضوع االستشارة الرالقرار حيتوي مشروع 

 ا إدراجهفصال متّ 12حيتوي على  وكيل العبوركراس شروط ملمارسة مهنة 
  : على النحو التايل أبواب ثالثةضمن 

  أحكام عامة: الباب األول
  شروط تعاطي النشاط: الباب الثاين

  املراقبة والعقوبات : الباب الثالث
  .العبور وقد أحلق ذا الكراس تصريح وأمنوذج لتقرير نشاط وكيل

II. مهنة وكيل العبور:  
أفريل  14املؤرخ يف  1995لسنة  32عدد يعرف الفصل األول من القانون 

الشخص الذي يقوم حلساب املرسل أو املرسل إليه :" وكيل العبور بأنه 1995
  .باألعمال القانونية والعمليات املادية املتصلة بالنقل الدويل للبضائع
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أن ينظّم أو أن يكلّف من يقوم بتنفيذ النقل الدويل للبضائع وميكن له أيضا 
أو جزء منه، مبا يف ذلك العمليات املتصلة به وخاصة ما يتعلّق منها بالتأمني 
واللف والتجميع واملراجعة والتقسيم واحلراسة واخلزن والتسليم، كما ميكن له 

بضائع وكذلك احلاويات استئجار أي وسيلة من وسائل النقل الدويل لل
  .وارورات مع مراعاة التشريع اجلاري به العمل

ويقوم باإلجراءات اإلدارية اليت يستوجبها النقل والعمليات املتصلة به مبا 
لذلك أو تكليف من يقوم  195يف ذلك مباشرة إجراءات الديوانة إن كان مؤهال

  ." ا
 21املؤرخ يف  2008سنة ل 43القانون عدد  حسبمتارس هذه املهنة 

 أفريل 14املؤرخ يف  1995لسنة  32عدد واملنقّح واملتمم للقانون  2008جويلية 
من قبل األشخاص املعنويني الذين ال يقلّ رأس ماهلم األدىن عن  1995

  .دينار 100.000
  .وال ختضع ممارسة هذه املهنة إىل حتديد نطاق تدخل جغرايف 

املهنة إىل شروط تتعلّق بالكفاءة املهنية والوسائل كما خيضع تعاطي هذه 
املادية الدنيا يتم ضبطها مبقتضى كراس الشروط وهو الكراس موضوع االستشارة 

    .الراهنة
جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  43وإىل حني صدور القانون عدد 

كان بإمكان كلّ من األشخاص الطّبيعيني واملعنويني املرسمني بدفتر  2008
  . وكالء العبور اليت تقوم وزارة النقل مبسكه ممارسة هذه املهنة

                                                            
وختضـع  . ال ميكن القيام باإلجراءات الديوانية إالّ من قبل وسيط لدى الديوانة أو من قبل متحصل على رخصة لعمليات التسريح الـديواين  195

من جملّـة   102ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة إىل ترخيص من قبل وزير املالية بعد أخذ رأي املدير العام للديوانة وذلك تطبيقا ألحكام الفصل 
الـيت   املكتب أو مكاتب الديوانةويضبط قرار الترخيص  ؛2008جوان  2املؤرخ يف  2008سنة ل 34الديوانة الصادرة مبقتضى القانون عدد 

  .يكون فيها الترخيص نافذا
دى الديوانة ويرغب مبناسبة تعاطي نشاطه فإنها م كلّ شخص غري ممارس ملهنة وسيط ل رخصة لعمليات التسريح الديواينوخبصوص احلصول على 

  .الصناعي أو التجاري القيام بتصاريح بالتفصيل حلساب الغري، ومتنح هذه الرخصة بصفة وقتية وقابلة للسحب
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وبالرجوع إىل مداوالت جملس النواب وجملس املستشارين خبصوص 
ديسمرب  31مناقشة مراجعة القانون املتعلّق بوكالء العبور، يتبين أنه وإىل حدود 

منهم هلم رأس مال يفوق  % 48وكيل عبور وأنّ  85متّ ترسيم  2007
شركة متارس هذه  16ألف دينار وأنّ األجانب يسامهون يف رأس مال  100.000

بالرجوع إىل املعطيات املستقاة من وزارة النقل يتبين أنّ عدد وكالء و .املهنة
  ).وكيال 85(  2008ديسمرب  31 تاريخالعبور بقي على حاله إىل 

ويتم اللّجوء إىل خدمات وكيل العبور من قبل إما املرسل أو املرسل إليه 
  .للبضائع املنقولة عرب الدول

، إالّ أنه بصدور اختيارياوقد كان اللّجوء إىل خدمات وكيل العبور 
متّ حذف هذه  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  43عدد القانون 

 2008 جوان 26 بالرجوع إىل مداوالت جملس املستشارين جبلسةتبين األحكام و
يف إرساء إجبارية اللّجوء إىل خدمات وكيل  تدرجال ينصهر ضمنأنّ هذا احلذف 

  .العبور يف مرحلة الحقة
وميكن لوكيل العبور إما أن يكون وكيال مأجورا وذلك يف حال قام 

من موكّله كما ميكن أن يكون عميل بأعماله طبقا للتعليمات اليت يتلقّاها 
وذلك يف صورة غياب تعليمات خاصة من املوكّل وحني يستعمل كلّ  196نقل

  . الطّرق والوسائل اليت يراها مالئمة لنقل وإيصال البضائع اليت يتعهد ا
وتتفاوت مسؤولية وواجبات وكيل العبور حبسب الصفة اليت يكتسيها إذ 

ته تلك ملزما ببذل العناية الالّزمة إلجناز الوكالة كما يكون الوكيل املأجور بصف
ال تنجر عن الوكالة أية مسؤولية طبقا ألحكام جملّة االلتزامات والعقود إالّ يف 

                                                            
الناقلني وغريهم مـن  عميل النقل هو الشخص الذي يقوم بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته بتنظيم نقل البضائع والعمليات املرتبطة به واختيار  196

  .املتدخلني
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صورة خطإه الشخصي أو خطإ مأموريه، أما عميل النقل فهو ملزم بصفته تلك 
  .بتحقيق نتيجة

III. اس  املالحظاتروطاملتعلّقة بكرالش:  
يثري كراس الشروط موضوع االستشارة الراهنة املالحظات العامة 

  : واملالحظات اخلاصة التالية
  :العامةاملالحظات  -2-1
  جهخ يف  2008لسنة  34عدد إضافة القانون  يت2008جوان  2املؤر 

على كراس ضمن اطّالعات مشروع قرار املصادقة واملتعلّق بإصدار جملّة الديوانة 
  .الشروط موضوع االستشارة الراهنة

 ابع منجه إضافة فصل صلب القسم الرروط موضوع  يتاس الشكر
 1995لسنة  32االستشارة الراهنة يربز تطبيقا للفصل الثّالث من القانون عدد 

 القانونكما متّ تنقيحه وإمتامه ب واملتعلّق بوكالء العبور 1995أفريل  14 املؤرخ يف
، أنّ احلد األدىن لرأس املال 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  43عدد 

  .دينار 100.000هو  وكيل العبوراملستوجب ملمارسة مهنة 
  على روط ينصاس الشممارسة هذا  أنّتقترح إضافة فصل صلب كر

  .نيعنوياملص اشختقتصر على األالنشاط 
  روط موضوع االستشارةاس الشصريح امللحق مبشروع كرأدرج بالت

وأنه مل يصدر بشأين حكم باإلفالس أو حكم بات من أجل :"... الراهنة ما يلي
وهي شروط مستقاة من  ،..."جناية أو جنحة موضوعها خملّ بالشرف وباألمانة

أفريل  14املؤرخ يف  1995لسنة  32أحكام الفصل السادس من القانون عدد 
 الشخص إيقاف بعدم املتعلّق الشرط إغفال متّ أنه غريسابق الذّكر،  1995
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 تأديبية لعقوبة تبعا مهنة وكيل العبور ممارسة عن ائيا القانوين ممثّله أو املعنوي
  .السابقة الشروط إىل الشرط هذا إضافة تتعين لذا ضده صدرت

  اهنة إصدارروط موضوع االستشارة الراس الشيستوجب تطبيق كر
 1995لسنة  32عدد القانون من  19قرار وزير املالية املنصوص عليه بالفصل 

 2008لسنة  43القانون عدد كما متّ تنقيحه وإمتامه ب 1995أفريل  14 املؤرخ يف
، واملتعلّق بضبط شروط تأمني املسؤولية املدنية 2008جويلية  21املؤرخ يف 

  . املهنية الناجتة عن نشاط وكيل العبور
  :املالحظات اخلاصة -2-2

  :الفصل األول
يضبط هذا الكراس الشروط املتعلّقة مبمارسة : " نص هذا الفصل على أنه

مهنة وكيل العبور اليت ختضع للتشريع والتراتيب اجلاري ا العمل وخاصة 
واملتعلّق بوكالء العبور  1995أفريل  14املؤرخ يف  1995لسنة  32القانون عدد 

 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  43املنقّح واملتمم بالقانون عدد 
  ."ونصوصه التطبيقية

وقصد إضفاء مزيد من الوضوح والشفافية يقترح حتديد وحصر مجلة 
النصوص التشريعية والترتيبية املنطبقة يف اال أو االكتفاء بالقانون املذكور صلب 

  .هذا الفصل
  :الفصل السادس

مثّل القانوين للشخص املعنوي جيب على امل:" نص هذا الفصل على أنه 
، حيتوي على مبلفالذي ميارس مهنة وكيل العبور االحتفاظ مبقر تعاطي النشاط 

... اليت تثبت االستجابة إىل الشروط القانونية ملمارسة هذه املهنة، املؤيداتمجيع 



اآلراء الجزء األول

508

س ــــمجل
المنـــافسة

ا بالتشاريع والتراتيب اجلاري ويترتب عنه تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها 
  ."العمل

 نة  ضبطويقترح يف خصوص هذا الفصل أن يتمدات املكوخمتلف املؤي
للملف الواجب االحتفاظ به مبقر تعاطي النشاط وذلك قصد تسهيل تطبيق هذا 

  ".التشاريع والتراتيب اجلاري ا العمل" كما يتعين حتديد مصطلح . الفصل
  :ثّامنالفصل ال

تكون الكفاءة املهنية ملمارسة مهنة وكيل : " نص هذا الفصل على أن
العبور متوفّرة إذا أثبت املمثّل القانوين للشخص املعنوي أنه متحصل على األقلّ 

  :على
-...  
أو على شهادة األستاذية اختصاص تقين أو اقتصاد أو تصرف أو  -

نا واجتاز بنجاح امتحاحقوق مشفوعة بسنتني خربة يف امليدان أو ما يعادهلا 
مهنيا للحصول على الكفاءة املهنية ملمارسة مهنة وكيل العبور طبقا للتراتيب 

  ..."اجلاري ا العمل
ويقترح يف خصوص هذا الفصل حذف اجلزء األخري من املطّة الثّانية 
باعتبار أنه من غري املنطقي مجع شرط توفّر الشهادة واخلربة مع ضرورة اجتياز 

نّ شرط اجتياز امتحان مهين هو شرط مستقلّ عن بقية امتحان مهين باعتبار أ
  .الشروط إلثبات الكفاءة املهنية ملمارسة مهنة ما

املؤرخ  1995لسنة  32القانون عدد من  3ويف هذا اإلطار نص الفصل 
لسنة  43واملتعلّق بوكالء العبور املنقّح واملتمم بالقانون عدد  1995أفريل  14يف 

خيضع تعاطي مهنة وكيل :" ... على أنه 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008
  .العبور لشروط تتعلّق بالكفاءة املهنية والوسائل املادية الدنيا
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تضبط الشروط املنصوص عليها بالفقرة الثّانية من هذا الفصل بكراس 
  ...شروط يودع مسبقا لدى املصاحل املختصة بالوزارة املكلّفة بالنقل

م توفّر الكفاءة املهنية املشار إليها بالفقرة الثّانية من هذا يف صورة عد
الفصل ميكن احلصول على الكفاءة املهنية باجتياز امتحان يفتح للغرض تضبط 

  ."197شروط اجتيازه ونظامه وبرناجمه بقرار من الوزير املكلّف بالنقل
   :الفصل التاسع

استوجب هذا الفصل أن تتوفّر يف احمللّ املخصص ملمارسة املهنة مجلة من 
والسالمة  شهادة الوقايةالشروط لكنه مل يأت على ذكر ضرورة احلصول على 

التي تضمن صلوحية احمللّ واستجابته لشروط السالمة والصحة واليت تسلّمها 
 أوت 11 يف املؤرخ 2004 نةلس 1876 عددمصاحل احلماية املدنية طبقا لألمر 

.الوقاية وشهادة احمللّ بصلوحية واملتعلّق 2004
 11املؤرخ يف  2004لسنة   1876ويف هذا اإلطار يتعين إضافة األمر عدد 

وشهادة الوقاية إىل قائمة اطّالعات مشروع  واملتعلّق بصلوحية احمللّ 2004أوت 
.هذا القرار

يتوفّر لدى ممارس مهنة وكيل العبور جهاز كما استوجب هذا الفصل أن 
إعالمية مرتبط باملنظومة املندجمة ملعاجلة إجراءات النقل الدويل للبضائع أو بأية 

  .منظومة أخرى مماثلة ومعترف ا
املؤرخ يف  1997لسنة  2470وبالرجوع إىل جملّة الديوانة وإىل األمر عدد 

إلضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير واملتعلّق بإحداث ا 1997ديسمرب  22
البضائع والنظام اآليل املندمج ملعاجلة إجراءات التجارة اخلارجية وإىل قرار وزير 

                                                            
واملتعلّق بضبط نظام وبرنامج االمتحان الكتايب لتوفّر شروط الكفاءة  1998نوفمرب  17مل يعد من املمكن تطبيق قرار وزير النقل املؤرخ يف  197

لّق بضبط واملتع 1995أوت  14املؤرخ يف  1995لسنة  1470املهنية املستوجبة للترسيم بدفتر وكالء العبور الذي متّ إصداره تطبيقا لألمر عدد 
  . الشروط املتعلّقة بالكفاءة املهنية املستوجبة للترسيم بدفتر وكالء العبور
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الذي يضبط شكل وحمتوى قائمة التعليمات  2001سبتمرب  15النقل املؤرخ يف 
يل النظام اآل "اخلاصة بوكيل العبور، يتضح أنّ هذه النصوص  استعملت عبارة 

لذا فقد اتجه استعمال نفس ". املندمج ملعاجلة إجراءات التجارة اخلارجية
  .املصطلحات صلب كراس الشروط موضوع االستشارة

  :العاشرالفصل 
ممارسة مهنة وكيل  جيب على كلّ من يرغب يف:" اقتضى هذا الفصل أنه

العبور أن يكون مالكا أو مؤجرا ملخزن بقرب ميناء أو مطار أو يوجد داخل 
  .2م 1000مساحته املغطّاة ال تقلّ عن  198منطقة أنشطة اقتصادية ولوجستية

وجيب أن يكون املخزن جمهزا برصيف شحن وتفريغ وعلى األقلّ برافعتني 
للتراتيب اجلاري طن ومهيئا طبقا  1.2ن شوكيتني ال تقلّ طاقة رفع الواحدة ع

  .املتعلّقة باألمن والسالمة والشغل والصحة واحملافظة على احمليط ا العمل
وتنسحب كذلك الشروط الواردة بالفقرتني األوىل والثّانية من هذا الفصل 

 1995لسنة  32على وكالء العبور املباشرين واملرسمني مبقتضى القانون عدد 
  .1995أفريل  14ؤرخ يف امل

ويكون توفري الرافعات الشوكية املذكورة أعاله إما عن طريق امللكية أو 
وجيب أن تكون هذه املعدات يف حالة حسنة وتستجيب . عن طريق اإلجيار املايل

  ."ملتطلّبات السالمة

                                                            
مناطق من التراب الديواين موضوعة حتت مراقبة الديوانة مهيأة وخمصصة :" من جملّة الديوانة 89تعترب فضاءات األنشطة اللّوجسية وفقا للفصل  198

ية من عمليةالستقبال بضائع متأتا وخاص ة نقل دويل قصد تقدمي خدمات مرتبطةة لتكون موضوع عملية نقل دويل أو معد:  
  إعادة الشحن -
  اللف والتعليب -
  مراقبة اجلودة -
  اخلزن يف انتظار إمتام إجراءات التسريح أو إعادة الشحن أو التصدير أو إعادة التصدير -
  .؛ ويتم إحداث هذه املناطق مبقتضى أمر..." من هذه الّة 93عليها بالفصل القيام بعمليات التحويل املنصوص  -
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املؤرخ يف  1995لسنة  32من القانون عدد  18وتطبيقا ملا جاء بالفصل 
، يقترح يف خصوص هذا الفصل إضافة إمكانية أن يكون وكيل 1995أفريل  14

العبور مستغالّ ملخزن أو مساحة تسريح ديواين أو خمزن ومساحة تصدير كما متّ 
  .من جملّة الديوانة 86إىل  82تعريفها وحتديدها بالفصول 

ل كما يقترح حذف الفقرة الثّالثة من هذا الفصل وذلك باعتبار أنّ الفص
أمهل  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  43الرابع من القانون عدد 

من  3األشخاص املباشرين واملرسمني بدفتر وكالء العبور طبقا ألحكام الفصل 
 21سنتني من تاريخ  1995أفريل  14املؤرخ يف  1995لسنة  32القانون عدد 

هذا القانون، أي األحكام من  19و 3لالمتثال إىل أحكام الفصلني  2008جويلية 
  .املتعلّقة بشروط الكفاءة املهنية والوسائل املادية الدنيا والتأمني

" التراتيب اجلاري ا العمل"وباإلضافة إىل ما سبق يقترح حذف مصطلح 
 لألمر عدداالكتفاء بالتنصيص على وجوب توفّر شهادة من احلماية املدنية طبقا و

 وشهادة احمللّ بصلوحية واملتعلّق 2004 أوت 11 يف املؤرخ 2004 لسنة 1876
  .الوقاية

  :الفصل الثّاين عشر
يف حالة خمالفة التشاريع والتراتيب اجلاري ا : " ينص هذا الفصل على أنه

العمل يف جمال تنظيم نشاط وكيل العبور، يتعرض املخالف للعقوبات املنصوص 
  ."عليها بالتشاريع والتراتيب

ويقترح يف هذا اإلطار إما حتديد وحصر العقوبات املنطبقة يف اال أو 
لسنة  32اإلحالة إىل النصوص القانونية والترتيبية املنطبقة على غرار القانون عدد 

واملتعلّق بوكالء العبور كما متّ تنقيحه وإمتامه  1995أفريل  14املؤرخ يف  1995
  .2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  43بالقانون عدد 
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وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 
برئاسة السيد محمد القـلسي وعضوية السادة  2009 جوان 11

ولطفي ونور الدين بن عياد رضا الماجري رشدي المحمدي و
بوزيان والبشير علية وعارف بلخيرية والبشير بوجدي وعماد 

ويش والسيدة سميرة القابسي وأمن كتابة الجلسة السيد نبيل الدر
  . السماتي

الرئيس                                                 
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  املهن البحرية :القطاع 
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112009 
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وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 

:ما يلي

-I  امللفتقدمي:
 1991لسنة  64عدد قانون المن  )جديد( 9الفصل تطبيقا ألحكام   

املنافسة واألسعار طلب السيد وزير واملتعلّق ب 1991جويلية  29املؤرخ يف 
 لوزير النقلأي يف مشروع قرارمن الس إبداء الرالتجارة والصناعات التقليدية 

  .اخلاص مبمارسة مهنة املرشد البحريباملصادقة على كراس الشروط  يتعلّق
  :اإلطار العام لالستشارة  -1

تطبيق أحكام الفصل اخلامس من القانون  يندرج مشروع القرار يف إطار
 واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44 عدد
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باستثناء املهن املنصوص عليها بالفقرة األوىل من الفصل '': الذي جاء نصه كاآليت
من هذا القانون خيضع تعاطي نشاط إحدى املهن البحرية لكراس شروط يودع  4

يضبط كراس الشروط . مسبقا لدى املصاحل املختصة بالوزارة املكلّفة بالنقل
كفاءة املهنية والوسائل املادية الدنيا املستوجبة املذكور خاصة الشروط املتعلّقة بال

  ". ملمارسة النشاط وتتم املصادقة عليه بقرار من الوزير املكلّف بالنقل
2- اإلطار التمهنة املرشد البحري املنظّم لتعاطيي ـرتيبشريعي والت:  
واملتعلّق بإدراج  1962أفريل  24املؤرخ  1962لسنة  13 القانون عدد -

لسنة  3وخاصة القانون عدد جملّة التجارة البحرية والنصوص الّيت متّمته ونقّحته 
  .2004جانفي  20املؤرخ يف  2004

واملتعلّق  1999مارس  18املؤرخ يف  1999لسنة  25القانون عدد   -
وخاصة القانون والنصوص الّيت متّمته ونقّحته التجارية بإصدار جملّة املوانئ البحرية 

  .2005جانفي  19املؤرخ يف  2005لسنة  9والقانون عدد  2001لسنة  67عدد 
واملتعلّق  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44القانون عدد  -

  .بتنظيم املهن البحرية
واملتعلّق  1986سبتمرب  15املؤرخ يف  1986لسنة  863األمر عدد  -

  .بضبط مشموالت وزارة النقل
واملتعلّق باإلرشاد  1999جوان  10قرار وزير النقل املؤرخ يف  -

.اإلجباري للسفن
3-  لقرارملشروع اي احملتوى املاد :  

حيتوي مشروع القرار املعروض على أنظار الس على فصلني، كما أحلق 
  :النحو التايلبه كراس شروط مبوب يف مخسة أبواب على 

لة: الباب األوأحكام عام  
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ن ثالثة أقسام: الباب الثّاينشاط وتضمشروط ممارسة الن
 لخص املعنوي: "القسم األوخص الطبيعي أو الشالش"
روط املتعلّقة بالكفاءة: "القسم الثّاينالش"
ية: "القسم الثّالثروط املتعلّقة بالوسائل املادالش"  
املراقبة والعقوبات: "الباب الثّالث"  

كما احتوى كراس الشروط على ملحق يتمثّل يف تصريح وأمنوذج لتقرير 
نشاط املرشد البحري لتعمريمها من طرف املعين باألمر وإيداعهما لـدى اإلدارة  

  .العامة للبحرية التجارية
II.مهنة املرشد البحري:  

الشخص "بأنه  املرشد البحرية التجارة البحرية من جملّ 64عرف الفصل 
 ةـّـوظيفة وقتية إجبارية أو اختياري 199الذي عهدت إليه السلطة البحرية

حسب احلال تقتضي صعوده على منت السفينة عند دخوهلا إىل ميناء أو مرسى أو 
خاضعا ألوامره  ر وعند خروجها منها وقيادته السفينة فنيا حتت مسؤولية الربان

  ." وسلطته
وإضافة إىل ذلك يقوم املرشد بدور هام يف ضمان سالمة السفن إذ يتعين 

يف حال احنراف العوامات  200عليه مبعية ربان السفينة إعالم السلطة املينائية
من جملّة  42واملنارات وبأي خلل ظاهر يتعلّق ا وذلك تطبيقا ألحكام الفصل 

  :جاء نصه كاآليت املواىنء البحرية التجارية الّذي

                                                            
يقصد بالسلطة البحرية رئيس مصلحة األسطول التجاري أو : "غل البحري يف فصلها األول السلطة البحرية على النحو التايلة الشعرفت جملّ 199

  ."لطة القنصلية التونسيةوبالبالد األجنبية السنائب هذه املصلحة بأحد موانئ الساحل التونسي 
العمومي للموانئ البحرية امللك لطة املكلّفة حبماية الس" ة املوانئ البحرية التجارية على أنها ورد تعريف السلطة املينائية بالفصل الثّالث من جمل200ّ

وتشمل هذه السلطة مدير امليناء  ...الل املوانئ البحرية التجارية القواعد املتعلّقة باستغالتجارية وصيانته وضمان السالمة به وبالسهر على تطبيق 
  ".وضباط املوانئ
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جيب على ربان السفينة واملرشد أن يعلما السلط املينائية بأسرع وسيلة "  
ممكنة بفقدان أو احنراف العوامات واملنارات وبأي خلل يف اشتعال أضوائها 

."وبصفة عامة بكلّ خلل ظاهر يتعلّق ا
تنصيص عليها ويكون اإلرشاد إجباريا يف بعض احلاالت اليت متّ ال     

يكون '': من جملّة املواينء البحرية التجارية الذي جاء نصه كاآليت 16بالفصل 
 خول للميناء أو اخلروج منه وكذلك أثناء القيام بأيا أثناء الداإلرشاد إجباري
تنقّالت داخل حدود امليناء وذلك بالنسبة إىل كلّ سفينة يفوق حجمها حدا 

و ميكن يف كلّ احلاالت للسلطة املينائية . ر املكلّف بالنقليضبط بقرار من الوزي
أن جترب السفينة على اللّجوء إىل خدمات اإلرشاد إذا اقتضت ظروف السالمة 

."ذلك
واملتعلّق باإلرشـاد   1999جوان  10وقد حدد قرار وزير النقل املؤرخ يف 

   ة اإلرشاد حيـث نـصفن اليت ختضع وجوبا لعمليفن حجم الساإلجباري للس
الفصل األول منه على أن يكون اإلرشاد إجباريا أثناء الدخول للميناء أو اخلروج 
منه وكذلك أثناء القيام بأي تنقّالت داخل حدود مياه امليناء بالنسبة للسفن الّـيت  

  . وحدة قيس احلمولة 300 يفوق حجمها

وبإمكان املرشد البحري أن ميارس نشاطه بصفته شخصا طبيعيا أو شخصا 
ألف دينار وفق ما جاء بالفصل الثّالث  50معنويا شرط أن ال يقلّ رأس ماله عن 

واملتعلّق بتنظـيم   2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44من القانون عدد 
  .املهن البحرية
من القانون سابق  13كن للمرشد البحري، حسب ما ورد بالفصل كما مي

الذّكر، أن يزاول نشاطه بعدة مواىنء شرط االستجابة بكلّ مينـاء إىل الشـروط   
املتعلّقة بالوسائل املادية الدنيا والكفاءة املهنية وأن يقوم بإيداع كـراس شـروط   



اآلراء الجزء األول

518

س ــــمجل
المنـــافسة

ل يف حالة توسيع النشـاط مبينـاء أو   لدى املصاحل املختصة بالوزارة املكلّفة بالنق
.أكثر

  

ويف حالة عدم توفّر الشروط املتعلّقة بالكفاءة املهنية املنصوص عليها ضمن 
كراس الشروط املنظّم للمهنة، نص الفصل التاسع من القانون املذكور أعاله أنـه  

ط شروط ميكن احلصول على الكفاءة املهنية باجتياز امتحان يفتح للغرض، تضب"
".  اجتيازه ونظامه وبرناجمه بقرار من الوزير املكلّف بالنقل

وختتلف طرق تنظيم اإلرشاد البحري يف العامل لكن هذا النشـاط يبقـى   
دائما خاضعا لرقابة الدولة، حيث تنظّم اإلدارة البحرية للدولة خدمات اإلرشـاد  

.البحري
ناء أو إدارة أو الدولة، ويف وميكن تشغيل املرشدين البحريني من طرف مي

 أغلب األحيان ينتصب هؤالء املهنيني يف شكل وحدات اقتصادية مستقلّة
201.  

و يف تونس يتكفّل ديوان البحرية التجارية واملوانئ مبهمة اإلرشاد البحري 
الناشـط  وذلك نظرا ملا تتطلّبه هذه املهنة من خربات عالية جعلت من الـديوان  

يف هذا احلقل على خالف ما يوجد يف عديد البلدان األخرى على غرار  الوحيد
 202حمطّة إرشاد حبري 32فرنسا اليت تعد .  

مبقتضى القانون  1995ورغم خضوع هذه املهنة إلجراء الترسيم منذ سنة 
واملتعلّـق بـاملهن البحريـة     1995أفريل  14املؤرخ يف  1995لسنة  33عدد 

لسـنة   44ضيات كراس الشروط مبقتضى القانون عدد وإخضاعها بعد ذلك ملقت
واملتعلّق باملهن البحرية، فإنه يالحظ عـدم   2008جويلية  21املؤرخ يف  2008

وميكن إرجاع ذلك إىل ما تتطلّبه املهنـة مـن   . ترسيم أي ناشط يف هذا القطاع

                                                            
   201عن موقع اجلامعة الفرنسية للخرباء البحريني .      

  .نفس املرجع 202
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موكولـة  الّذي ينظّمها ذلك أنها يف عدم وضوح اإلطار القانوين كفاءات عالية 
مبقتضى القانون إىل ديوان البحرية واملوانئ الذي ميكن له أن يعهد ـا يف إطـار   

ديسـمرب   28املؤرخ يف  1998لسنة  109لزمة وذلك وفق أحكام القانون عدد 
الذي نص الفصل الثّاين منـه   203واملتعلّق بديوان البحرية التجارية واملوانئ 1998

ة التجارية واملوانئ يف إطار التراتيب اجلـاري ـا   ميكن لديوان البحري"على أنه 
وبعـض اخلـدمات   العمل إسناد لزمات الستغالل خمتلف املمتلكات الراجعة له 

  ...".الداخلة يف مهامه
املـؤرخ   2002لسنة  135وقد متّ ضبط هذه اخلدمات مبقتضى األمر عدد 

واملتعلّق بضبط اخلدمات الداخلة يف مهام ديوان البحريـة   2002جانفي  28يف 
التجارية واملوانئ والّيت ميكن أن تكون موضوع لزمة الّذي جاء يف فصـله األول  

ميكن أن تكون موضوع لزمة اخلدمات الداخلة يف مهـام ديـوان البحريـة    "أنه 
  :التجارية واملوانئ واملتعلّقة بـ

  اجلر بامليناء-
  " إلرشادا-

ويسدي الديوان هذه اخلدمة وفق تعريفة حمددة بالقرار الصادر عن وزيري 
واملتعلّق باملصادقة علـى مـا    1988فيفري  6املالية والنقل والسياحة املؤرخ يف 

اتخذه جملس إدارة ديوان املوانئ القومية التونسية من إجراءات خالل جلسـته يف  
واملتعلّقة بضـبط تعريفـات األداءات واملعـاليم     1987أكتوبر  7سبتمرب و 29

التجارية التونسية والنصوص الّيت نقّحته و متّمته وخاصة قرار وزيري املالية والنقل 
واملتعلّق باملصادقة على ما اختذه جملس إدارة ديـوان   1998سبتمرب  30املؤرخ يف 

ـ  مـارس   18ته املؤرخـة يف  البحرية التجارية واملوانئ من إجراءات خالل جلس
                                                            

إحداث ديوان املوانئ القومية وأسندت إىل هذا الديوان مهمة اإلرشاد  1965فيفري  12املؤرخ يف  1965لسنة  2متّ مبقتضى القانون عدد  203
  .املتعلّق بتنقيح القانون سالف الذّكر 1972فيفري  15املؤرخ يف  1972لسنة  5البحري مبقتضى الفصل الثّاين من القانون عدد 
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واملتعلّقة بتنقيح وإمتام تعريفات األداء واملعاليم املستخلصة مـن طـرف    1998
  .الديوان من مستعملي املوانئ التجارية التونسية

III .املالحظات:  
يثري مشروع القرار موضوع االستشارة الراهنة وكراس الشروط والتصريح 

  :ة التاليةالعامة واملالحظات اخلاصاملصاحبني له املالحظات 
  املالحظات العامة -1 
-  ا، شاط اإلرشاد البحري نيعدشاط مرفقا عموميميـارس  وكان هذا الن

املطبقة كانت التسعريات ن البحرية التجارية واملوانئ كما مباشرة عن طريق ديوا
من قبل السلطة العموميـة  حمددة بصفة أحادية على السفن املنتفعة ذه اخلدمات 

 109القانون عدد وبصدور  .وذلك مبقتضى قرار صادر عن وزيري املالية والنقل
ـ واملتعلّ 1998ديسمرب  28املؤرخ يف  1998لسنة  ق بديوان البحريجاريـة  ة الت

واملتعلّـق   2002جـانفي   28املؤرخ يف  2002لسنة  135واملوانئ واألمر عدد 
بضبط اخلدمات الداخلة يف مهام ديوان البحرية التجارية واملوانئ والّيت ميكـن أن  

موضوع لزمة، أصبح باإلمكان إسناد نشاط اإلرشاد البحري للخواص يف تكون 
   .إطار عقد لزمة

ة عن البيان أنّ املبادئ وغينالعام تكفل يف حال  زماتة اللّاليت تسوس ماد
لني، وذلك من خالل ما تقوم عليه من إخضاع تفعيل املنافسة بني املتدخ احترامها

اإلدارة املاحنة للّزمة لواجب القيام بالدعوة العامة للمنافسة ودعوا إىل وجـوب  
التحري عند إدراج شروط املشاركة يف العروض والضـمانات املاليـة والفنيـة    

املرفق العام ودون استحداث حـواجز  واالكتفاء مبا هو الزم لغرض حسن تسيري 
ويضاف إىل ذلك واجـب التفعيـل   . عند الدخول إىل السوق الّيت متثّلها اللّزمة

الدوري للمنافسة من خالل اعتماد عقود لزمة لفترات معقولة وتقسيم األنشـطة  
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املراد التفويت فيها إىل اخلواص إىل حصص كي ال يـؤول األمـر إىل اسـتئثار    
يدة أو عدد قليل من املؤسسات بالقطاع املراد تشريك اخلـواص يف  مؤسسة وح

  .  استغالله
وما تتعين اإلشارة إليه هو أنّ ما تقدم من جواز تكليف اخلواص بالقيـام  

 44القانون عدد مبهنة املرشد البحري يف إطار اللّزمات ال يتعارض مع ما جاء به 
 املتعلّق باملهن البحرية مـن إخضـاع  و 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة 

أنّ عمليـة اإلرشـاد    ذلـك . إىل نظام كراس الشـروط املذكورة هنة املممارسة 
أنّ  الت تعترب مرفقا عموميا طاملـا تكليف اخلواص ا، ماز رغم جوازالبحري، و

من جملّة التجارة البحرية الزال ساري املفعول وهو ينص علـى مـا    64الفصل 
وظيفـة وقتيـة    السلطة البحريـة ملرشد هو الشخص الّذي عهدت إليه ا:" يلي

إجبارية أو اختيارية حسب احلال تقتضي صعوده على منت السفينة عند دخوهلـا  
إىل ميناء أو مرسى أو ر وعند خروجها منها وقيادته السفينة فنيا حتت مسؤولية 

  ."الربان خاضعا ألوامره وسلطته
ناحية أخرى، فإنّ استبدال نظام الترسيم بدفتر املهنة بنظـام  كما أنه ومن 

ذلك أنـه  . كراس الشروط يعترب خطوة إىل األمام على درب حترير هذا النشاط
وبعد أن كانت املشاركة يف اللّزمات حكرا على املؤسسات احلائزة على ترخيص 

يستجيب ملقتضـيات   ملباشرة النشاط حبكم ترسيمها بدفتر املهنة، أصبح لكلّ من
كراس الشروط موضوع االستشارة احلق يف ممارسة مهنة اإلرشاد البحري مـع  
االنتفاع بالضمانات الّيت يوفّرها نظام اللّزمات يف جمال املنافسة وإقرار احلـق يف  

  .تكافئ الفرص مثلما متّ بيانه أعاله
دوده مهنـة  ويف كلّ األحوال فإنّ مسألة ضبط املستوى الذي تفتح يف ح

وطاملـا تواصـلت   . اإلرشاد البحري إىل اخلواص تبقى خاضعة إلرادة املشـرع 
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احلاجة إلبقاء اإلشراف على ذلك النشاط ضمن صالحيات السلطة البحرية سواء 
لدقّة املهام املرتبطة بذلك النشاط وحساسيتها أو لكون اإلمكانيات الّيت يتطلّبـها  

واص أو حبكم أنّ القيام به ر هني باستعمال فروع مـن  تتجاوز القدر املتاح للخ
ملك الدولة أو معدات راجعة هلا، فإنّ املشرع ميلك دون جدال اإلبقـاء علـى   
وصف هذا النشاط بكونه مرفقا عموميا خاضعا إلشـراف السـلطة البحريـة    

  .   وتصرفها
:التاليةتتم اإلشارة يف اإلطّالعات إىل النصوص القانونية مل  -

واملتعلّق بإدراج  1962أفريل  24املؤرخ  1962لسنة  13القانون عدد *   
لسـنة    3وخاصة القانون عدد جملّة التجارة البحرية والنصوص الّيت متّمته ونقّحته 

.2004جانفي  20املؤرخ يف  2004
واملتعلّـق   1999مـارس   18املؤرخ يف  1999لسنة  25القانون عدد *  

بإصدار جملّة املوانئ البحرية التجارية والنصوص الّيت متّمتـه ونقّحتـه وخاصـة     
جانفي  19املؤرخ يف  2005لسنة  9والقانون عدد  2001لسنة  67 عددالقانون 

2005.  
واملتعلّـق باإلرشـاد    1999جـوان   10قرار وزير النقل املؤرخ يف *   

  .اإلجباري للسفن
صوص إىل قائمة االطّالعات نظرا لعالقتها الوطيدة لذا تتعين إضافة هذه الن

بالقرار موضوع االستشارة وكذلك دف متكني الناشطني بالقطاع من اإلحاطة 
  .باإلطار القانوين املنظّم ملهنتهم

جويليـة   21املـؤرخ يف   2008لسنة  44اقتضت أحكام القانون عدد  -
واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية أنّ نشاط اإلرشاد البحري خمول لكلّ مـن   2008

نيني واألشخاص املاألشخاص املاديموقف جملس املنافسة علـى  . عنوي وقد استقر
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اعتبار كراس الشروط أداة تسمح ملتعاطي أي نشاط اقتصادي بالتعرف على كلّ 
نه يتجـه  إلذلك ف. ستوجب حتلّيها بالشموليةالشروط املتعلّقة مبمارسة املهنة مما ي

إضافة فصل آخر للمشروع موضوع االستشارة يتم التنصيص صلبه على إمكانية 
واألشـخاص   الطّبيعـيني ممارسة نشاط اإلرشاد البحري من قبـل األشـخاص   

.املعنويني
  

ويف هذا اإلطار، ودف مزيد التوضيح فانه يستحسن إضافة فصل آخـر  
كراس الشروط يتعلّق برأس املال األدىن املطلوب ملمارسة املهنـة مـن قبـل    إىل 

  .    األشخاص املعنويني
  

 موضوع الشروط بكراس املرفق التصريح من الثّالثة بالصفحة ورد -
 املمثّلالشخص املادي أو  به يصرح أن جيب ما إطار ويف الراهنة االستشارة

 أو باإلفالس حكم بشأين يصدر مل أنه...  ": ما نصه املعنوي للشخص القانوين
وهي  "واألمانة بالشرف خملّ موضوعها جنحة أو جناية أجل من بات حكم

 21املؤرخ يف  2008لسنة  44 شروط مستقاة من الفصل السابع من القانون عدد
املتعلّق بعدم الشرط واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية غري أنه متّ إغفال  2008جويلية 

إيقاف الشخص الطّبيعي أو الشخص املعنوي أو ممثّله القانوين ائيا عن ممارسة 
إحدى املهن البحرية تبعا لعقوبة تأديبية صدرت ضده لذا فإنه تتعين إضافة هذا 

.الشرط إىل األحكام السابقة
  
  :املالحظات اخلاصة -2

  :الفصل األول
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هذا الفصل على أن روط املتعلّقة مبمارسة : " هنصاس الشيضبط هذا الكر
مهنة املرشد البحري اليت ختضع للتشريع والتراتيب اجلاري ا العمل وخاصة 

واملتعلّق بتنظيم املهن  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44عدد القانون 
  ."البحرية ونصوصه التطبيقية

والشفافية يقترح حتديد وحصر مجلة وقصد إضفاء مزيد من الوضوح 
النصوص التشريعية والترتيبية املنطبقة يف اال أو االكتفاء بالقانون املذكور صلب 

  .هذا الفصل
:الفصل الثّاين

تتعين إعادة صياغة الفصل الثّاين من كراس الشروط ليصبح  -
وذج لتقريرنشاط فصال وعلى تصريح وأمن 11حيتوي هذا الكراس على :"كاآليت

  ."صفحة 13املرشد البحري ويتضمن 
ابعالفصل الر:  

صريح ينصروط والتس الشإيداع كر لدى اإلدارة  هذا الفصل على أن يتم
  .شهرا قبل املباشرة الفعلية للنشاطالعامة للبحرية التجارية 

وهو ما يدعو للتساؤل حول جدوى انتظار الشخص الّذي ينوي تعـاطي  
نشاط اإلرشاد البحري شهرا كامال منذ تاريخ اإليداع حتى يتمكّن من مباشـرة  

 2008لسـنة   44نشاطه فعليا، ال سيما وأنّ الفصل اخلامس من القانون عـدد  
ة اكتفى بالتنصيص على واملتعلّق بتنظيم املهن البحري 2008جويلية  21املؤرخ يف 

  .ضرورة إيداع كراس الشروط مسبقا لدى املصاحل املختصة قبل بدء النشاط
لذا يرى الس ضرورة االكتفاء بالشرط املنصوص عليه بالقانون وذلـك  

  .يف صورة غياب هدف معين يرمي إليه اشتراط هذا األجل
  :الفصل اخلامس
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يلتزم الشخص : " لى النحو التايليتجه إعادة صياغة الفصل اخلامس ع
الطّبيعي أو املمثّل القانوين للشخص املعنوي الذي ميارس مهنة املرشد البحري 

  ..."بإعالم
  :الفصل السادس

دات الّيت تثبت االسـتجابة   نصهذا الفصل على أنّ عدم االستظهار باملؤي
للشروط القانونية ملمارسة مهنة املرشد البحري يعترب إخالال بشروط ممارسة املهنة 
ويترتب عنه تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب اجلاري ـا  

ة العمل، وذلك دون ضبط وتعداد هذه املؤيصوص القانونيدات ودون توضيح الن
  .اجلاري ا العمل

لذا يقترح التنصيص على املؤيدات املطلوبة حرصا على مزيـد الشـفافية   
وذكر  التشاريع والتراتيب اجلاري ا العمل ليكون املتعاطي هلذه املهنة على بينة 

  .من خمتلف النصوص القانونية املنظّمة لنشاطه
  :الثّامنالفصل 

نص هذا الفصل الّذي يهم الشروط املتعلّقة بالكفاءة املهنية ملمارسة مهنـة  
املرشد البحري يف فقرته األوىل على أنه يتعين على الشخص الطّبيعي أو املمثّـل  

أنه متحصل  ''القانوين للشخص املعنوي الّذي يروم مزاولة هذا النشاط أن يثبت 
ص يف   على األقلّ على مؤهة وقـام بتـربجارية التتبة الثّانية للبحريان من الرل رب

اإلرشاد البحري ملدة التقلّ عن ستة أشهر بامليناء الّذي يرغب يف تعاطي نشـاطه  
."به

إالّ أنّ إلزام املمثّل القانوين للشخص املعنوي ذا الشرط يعترب جمحفـا وال  
، إذ جيدر اإلقتصار علـى ضـرورة   يشجع على بعث املؤسسات يف هذا امليدان
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انتداب الشخص املعنوي ألحد األشخاص الّذين يستوفون هـذه الشـروط دون   
  .ضرورة إلزام ممثّله القانوين باستيفائها

  :الفصل التاسع
 من مجلة املهنة ملمارسة املخصص احمللّ يف تتوفّر أن الفصل هذا استوجب

 والسالمة الوقاية شهادة على احلصول ضرورة ذكر على يأت مل لكنه الشروط
 تسلّمها واليت والصحة السالمة لشروط واستجابته احمللّ صلوحية تضمن التي

 أوت 11 يف املؤرخ 2004 لسنة 1876 عدد لألمر طبقا املدنية احلماية مصاحل
لذلك فإنه يتجه التنصيص على  .الوقاية وشهادة احمللّ بصلوحية واملتعلّق 2004

 األمر إضافة اإلطار هذا هذه الشهادة ضمن كراس الشروط كما يتعين يف نفس
 احمللّ بصلوحية واملتعلّق 2004 أوت 11 يف املؤرخ 2004 لسنة  1876 عدد

.القرار هذا مشروع اطّالعات قائمة إىل الوقاية وشهادة
ة ملمارسـة   كما اختصروط املتعلّقة بالوسائل املاديهذا الفصل بذكر الش

أن  ''مهنة املرشد البحري و قد فرض على كلّ من يرغب يف ممارسة هذه املهنـة  
يكون مالكا أو مؤجرا بطريقة اإلجيار املايل،يف كل ميناء ميـارس فيـه نشـاطه،    

قا للتشاريع اجلاري ملركب إرشاد ذو سطح مغلق مسجل باجلمهورية التونسية طب
به العمل وجمهز مبعدات مطابقة للمواصفات الوطنية والدولية ملمارسة املهنة وقوة 

، غري أنه مل يوضح التشاريع اجلاري ا العمل "كيلوواط 150حمركه ال تقل عن 
 كما مل يوضح املواصفات الوطنية والدولية اليت جيب أن حتترمها املعدات الالّزمة

لذا يقترح توضيح كل من التشاريع اجلـاري ـا العمـل    . ملزاولة هذا النشاط
واملواصفات الوطنية والدولية الّيت جيب أن تكون املعدات مطابقة هلا وذلك قصد 
إضفاء املزيد من الشفافية ومتكني املعنيني باألمر من استيفاء هذه الشـروط دون  

  .لبس
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  :الفصل احلادي عشر
إىل اجلملة التالية املنصوص عليها ذا الفصل  " عليها"إضافة لفظ  تتعين

لتصبح " يتعرض املخالف للعقوبات املنصوص ذه التشاريع والتراتيب"
  ".يتعرض املخالف للعقوبات املنصوص عليها ذه التشاريع والتراتيب:"كاآليت

خمالفة التشاريع يف حالة '' هذا الفصل على أنه   نصومن ناحية أخرى، 
والتراتيب اجلاري ا العمل يف جمال تنظيم املهن البحرية، يتعرض املخالف 

وذلك دون ذكر هذه " للعقوبات املنصوص عليها ذه التشاريع والتراتيب
التشاريع والتراتيب، لذا يقترح ذكرها لتمكني املعنيني باألمر من صورة أوضح 

.يط مبهنتهم من تشاريع وتراتيبوجعلهم أكثر إملاما مبا حي
  

وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 
برئاسة السيد محمد القـلسي وعضوية السادة  2009 جوان 11

ولطفي ونور الدين بن عياد رضا الماجري رشدي المحمدي و
بوزيان والبشير علية وعارف بلخيرية والبشير بوجدي وعماد 

درويش والسيدة سميرة القابسي وأمن كتابة الجلسة السيد نبيل ال
  . السماتي

الرئيس                                                 
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  املهن البحرية :القطاع 
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وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 

:ما يلي
III- تقدمي امللف:
  :اإلطار العام لالستشارة .1

  

اإلستشارة الراهنة، ضمن التوجهات القرار موضوع يندرج مشروع 
املعتمدة لتحرير قطاع النقل وتبسيط اإلجراءات اإلدارية اخلاصة بالتراخيص 
املسلّمة من قبل وزارة النقل لغرض تيسري بعث املشاريع ودفع نسق إحداث 

إىل جانب حثّ املهنيني على التكتل .. مزيد دعم املهن البحرية "و 204املؤسسات

                                                            
  .رد بوثيقة شرح األسباب املرافقة ملشروع القرار موضوع االستشارة الراهنةحسب ما و 204
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ا قل البحري إىل جانبسة استعدادا لتحرير النة ودميومة املؤسة املنافسة األجنبي
  205".ضمان اجلودة والسالمة

كما يهدف هذا املشروع إىل ضبط االلتزامات احملمولة على املمثّل القانوين 
للشخص املعنوي املتعاطي ملهنة أمني السفينة والشروط املتعلّقة بالكفاءة املهنية 

اجب توفريها بانتداب أصحاب الشهائد العليا وكذلك الشروط املتعلّقة الو
.بالوسائل املادية الدنيا املستوجبة ملمارسة املهنة

  
2. اإلطار التفينة رتييب شريعي والتاملنظّم ملمارسة مهنة أمني الس:  
و املتعلّق  1962أفريل  24املؤرخ يف  1962لسنة  13القانون عدد  -

لسنة  3بإدراج جملّة التجارة البحرية كما وقع تنقيحه وإمتامه بالقانون عدد 
  .2004جانفي  20املؤرخ يف  2004

واملتعلّق  1976جوان  11املؤرخ يف  1976لسنة  59القانون عدد  -
 باملصادقة على جملّة التنظيم اإلداري للمالحة البحرية كما وقع تنقيحها وإمتامها

  .2005جانفي  19املؤرخ يف  2005لسنة  8بالقانون عدد 
واملتعلّق  1999مارس  18املؤرخ يف  1999لسنة  25القانون عدد  -

لسنة  67بإصدار جملّة املوانئ البحرية التجارية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 
واملتعلّق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية اخلاصة  2001جويلية  10املؤرخ يف  2001

بالتراخيص املسلّمة من قبل الوزارة املكلّفة بالنقل يف ااالت الراجعة إليها بالنظر 
واملتعلّق بتنقيح جملّة  2005جانفي  19املؤرخ يف  2005لسنة  9وبالقانون عدد 

  .املوانئ البحرية التجارية

                                                            
  .، وزارة التنمية و التعاون الدويل126، ص 2008امليزان االقتصادي لسنة  205
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واملتعلّق  2008جوان  2املؤرخ يف  2008لسنة  34القانون عدد  -
  .بإصدار جملّة الديوانة

 واملتعلّق 2008 جويلية 21 املؤرخ يف 2008لسنة  44عدد  القانون -
  . بتنظيم املهن البحرية

واملتعلّق  1986سبتمري  15املؤرخ يف  1986لسنة  863األمر عدد   -
  .بضبط مشموالت وزارة النقل

واملتعلّق  2004أوت  11املؤرخ يف 2004لسنة  1876األمر عدد -
.بصلوحية احملل وشهادة الوقاية

  : القرارالمحتوى الماّدي لمشروع  .3
  

لني، وقد أحلق فص على القرار موضوع اإلستشارة الراهنةحيتوي مشروع 
:على النحو التايل أبواب ثالثة إىل تبويبهمتّ به كراس شروط 

  عامةأحكام : الباب األول
  شروط تعاطي النشاط: الباب الثاين

  :وحيتوي هذا الباب على أربعة أقسام
  الشخص املعنوي: القسم األول     
  املمثّل القانوين: القسم الثّاين     
  الشروط املتعلّقة بالكفاءة املهنية: القسم الثّالث     
  الشروط املتعلّقة بالوسائل املادية: القسم الرابع     

  املراقبة والعقوبات: لباب الثالثا
كما احتوى كراس الشروط على التصريح ملمارسة مهنة أمني السفينة 
الذي جيب أن يتم تعمريه من طرف املعين باألمر وإيداعه لدى املصاحل املختصة 
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وعلى أمنوذج من التقرير السنوي للنشاط الواجب تقدميه إىل اإلدارة قبل موفّى 
  .من كلّ سنةشهر أفريل 

  
IV- فينةمهنة أمني الس:

 167ويعرف الفصل  206تعترب مهنة أمني السفينة من أقدم املهن البحرية،
للمجهز مكلّف   207وكيل بأجر" من جملّة التجارة البحرية أمني السفينة بكونه 

  :بالعمليات التالية
واالستجابة اإلعداد والسهر على حسن إقامة السفينة يف امليناء -
.حلاجياا
.إبرام مجيع العقود لتموين السفينة-
مساعدة الربان ومتثيله يف القيام جبميع اإلجراءات اإلدارية واملينائية -

وكذلك تنفيذ ومتابعة العمليات التجارية املتعلّقة بالبضاعة وبأجرة النقل وجبميع 
.املصاريف امللحقة إن وجدت

.ئمات الشحن واألوراق األخرىإعداد وثائق الشحن وقا-
التعهد بالبضاعة عند الشحن وتسليمها ألصحاا عند التفريغ -

.وذلك حلساب الناقل
.التعامل مع مقاول الشحن والتفريغ-

                                                            
»" يف  E. De Clebsattelحسب عبـارة  206 L’évolution du rôle de l’agent maritime, coordinateur de la 

qualité portuaire », document interne à la Fédération des agents et consignataires de navires, 
Paris, 1995 page 4. 

  . زمة إلجناز الوكالةعقد الوكالة وهو ملزم ببذل العناية الالّالوكيل بأجر هو الوكيل الذي يتقاضى أجرا مقابل األعمال اليت يقوم ا تنفيذا ل 207
  .من جملة االلتزامات والعقود الوكالة بكوا عقد يكلّف به شخص شخصا آخر بإجراء عمل جائز يف حق املنوب 1104ويعرف الفصل
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السهر على توزيع مصاريف الشحن والتفريغ بني البضاعة والسفينة -
األحكام حسب  وذلك طبقا لشروط عقد نقل البضائع حبرا ويف غياب هذه

.التراتيب والعرف املعمول به يف امليناء
إشعار املرسل إليه بوصول البضاعة بواسطة إعالم يترك أثرا كتابيا -

.وعند االقتضاء إعالمه وية وعنوان مقاول الشحن والتفريغ
وبصفة عامة القيام بكلّ املهام واختاذ كلّ اإلجراءات املطلوبة لصاحل -

ة وجمهزها طبقا للقوانني والتراتيب والعرف البحري أو املينائي وحلساب السفين
.احمللّي

ويقبل أمني السفينة نيابة عن اهز أو الناقل أو الربان مجيع األوراق أو 
االستدعاءات أو اإلعالمات املتعلّقة م ويتولّى إدارة مصاحلهم على أحسن 

  ..وجه
ية مبيناء تونسي اللجوء إىل خدمات يتحتم على كلّ سفينة جتارية راس..

  ".أمني سفينة
وختتلف مهنة أمني السفينة عن مهنيت أمني احلمولة ومقاول الشحن 

  . والتفريغ
هو حسب احلال وكيل بأجر للمجهز أو للشاحن أو " فأمني احلمولة 

نه ميك. املرسل إليه، يكلّف حبفظ البضاعة املسلّمة له من موكّله وباحملافظة عليها
القيام بعمليات جتميع وتفريغ البضائع املنقولة يف حاويات أو مقطورات أو 

  . 208"بواسطة أي وحدة شحن أخرى
مكلّف داخل امليناء بالقيام بكلّ " أما مقاول الشحن والتفريغ فهو 

عمليات شحن وتفريغ البضائع وبالعمليات اليت تسبقها أو تليها مبا يف ذلك 

                                                            
  .من جملة التجارة البحرية 168من الفصل  1 الفقرة 208
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وهو مكلّف . خازن وباملساحات غري املسقّفة وأخذها منهاعمليات وضعها بامل
أيضا بقبول البضائع والتعرف عليها على األرض وكذلك حبفظها وباحملافظة عليها 

   209".إىل حني شحنها أو تسليمها ماديا ألصحاا
ميكن اجلمع بني صفات أمني السفينة وأمني احلمولة "جتدر اإلشارة إىل أنه  

ويف هذه الصورة تكون احلقوق والواجبات . ن والتفريغومقاول الشح
واملسؤوليات هي املتعلّقة بالوظيفة أو الوظائف املؤداة فعال زمن حصول األمر 

  210".الذي من شأنه أن يترتب عنه املطالبة أو القيام بدعوى املسؤولية
ميد  الشخص الذي"ووفقا ملا سبق ينبع الطّلب من قبل اهز البحري وهو 
و يتم تلبية هذا 211"السفينة جبميع معداا أو الذي يستغلّها لقاء الربح أو غريه

  . الطّلب من قبل أمني السفينة
يبلغ عدد أمناء ، وحسب املعطيات املستمدة من مصاحل وزارة النقل

أشخاص  4شخصا ويتوزعون إىل  202، 2008السفينة، إىل موفّى شهر ديسمرب 
شخصا معنويا أي أنّ األشخاص املاديني ال ميثّلون سوى حوايل  198ماديني و

  .من جمموع الناشطني بالقطاع 2%
 2008لسنة  44عدد  القانونوالبد من اإلشارة إىل أنه قبل صدور  

بتنظيم املهن البحرية كان ميكن لألشخاص  واملتعلّق 2008 جويلية 21 املؤرخ يف
لسفينة إالّ أنه منذ تاريخ صدور القانون سالف الذّكر املاديني تعاطي مهنة أمني ا

أصبحت ممارسة هذه املهنة خمولة فقط لألشخاص املعنويني دون غريهم على أن 
د بالنسبة ألمني 50.000ال يقلّ رأس مال الشخص املعنوي عن حد أدىن قدره 

د بالنسبة ملن 100.000السفينة الراغب يف االنتصاب وممارسة املهنة مبيناء واحد و

                                                            
  .ة البحريةمن جملة التجار 169الفصل  209
  .من جملّة التجارة البحرية 170حسب الفصل  210
  .من جملّة التجارة البحرية 130حسب الفصل  211
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يرغب يف تعاطي املهنة بأكثر من ميناء مع إلزامهم بتأمني مسؤوليتهم املدنية املهنية 
  . 212النامجة عن نشاطهم

أنّ عدد أمناء السفينة باعتبار عدد من األشخاص  1كما يبين اجلدول عدد 
، 2008سمرب الذين ميارسون هذه املهنة بأكثر من ميناء، بلغ إىل موفّى شهر دي

 –حلق الوادي  -منهم عملهم مبيناء تونس %57شخصا يباشر حوايل  299
  .رادس

  1 اجلدول عدد
  قائمة األشخاص املمارسني ملهنة أمني السفينة حسب املوانئ العاملني ا 

  )2008ديسمرب  31إىل غاية ( 

المھنة

تونس  
حلق 

الوادي 
رادس

بنزرت 
منزل 
سوسةبورقیبة

صفاقس 
سیدي 
المجموعجرجیسقابسالصخیرةیوسف

أمني 
16918304251817213299السفينة

  
  اإلدارة العامة للبحرية التجارية: املصدر

وجتدر اإلشارة إىل أنّ ممارسة مهنة أمني السفينة تتطلّب توفّر شرط اجلنسية 
لسنة  14باملرسوم عدد  التونسية يف الذّات املعنوية وفقا للمعايري املنصوص عليها

واملتعلّق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من  1961أوت  30املؤرخ يف  1961
 11املؤرخ يف  1985لسنة  84 عددالنشاط التجاري كما متّ تنقيحه بالقانون 

  .1985أوت 

                                                            
  .بتنظيم املهن البحرية واملتعلّق 2008 جويلية 21 املؤرخ يف 2008لسنة  44عدد  القانونمن  15و3الفصالن  212
  .املهنة بأكثر من ميناءيتضمن اموع عددا من األشخاص الذين ميارسون هذه 213
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من ذوي اجلنسية األجنبية تعاطي إحدى  املعنويين جيوز لألشخاص كما 
  214تفاقيات دولية سارية املفعولاملهن البحرية إذا رخص هلم يف ذلك مبقتضى ا

  .بشرط املعاملة باملثلو
ويف هذا اإلطار وحسب املعطيات الواردة على الس من اإلدارة العامة 

يعد الشخص ) اجلنسيةفرنسي ( René Berrebbiللبحرية التجارية فإنّ السيد 
األجنيب الوحيد املرخص له ملمارسة مهنة أمني السفينة بالبالد التونسية وفقا 

بني اجلمهورية التونسية واجلمهورية  1988مارس  17لالتفاق املربم بتاريخ 
 1988لسنة  127 عددالفرنسية يف جمال اإلقامة والشغل واملصادق عليه بالقانون 

.1988نوفمرب  4يف املؤرخ 
 2008لسنة  44عدد  القانونوقد أصبح تعاطي مهنة أمني السفينة بصدور 

بتنظيم املهن البحرية خاضعا إىل نظام  واملتعلّق 2008 جويلية 21 املؤرخ يف
كراس الشروط حيث يكتفي املمثّل القانوين للشخص املعنوي الذي يزمع ممارسة 
املهنة إىل اإليداع املسبق لكراس الشروط والتصريح امللحق به لدى املصاحل 

وذلك يف إطار إرساء مبدإ حرية املبادرة ودعم املنافسة وتبسيط  215املختصة
راءات تعاطي املهن البحرية، بعد أن كان قبل صدور القانون آنف الذّكر إج

خاضعا لنظام الترسيم بدفتر خاص باملهنة معد للغرض ومتسكه املصاحل املختصة 
 14املؤرخ يف  1995لسنة  33التابعة لوزارة النقل وذلك وفقا للقانون عدد 

لتجارية كما وقع تنقيحه و إمتامه واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية ا 1995أفريل 
  .1997أكتوبر  27 املؤرخ يف 1997لسنة  69 عددبالقانون 

                                                            
واملتعلّق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما متّ  1961أوت  30املؤرخ يف  1961لسنة  14تطبيقا للمرسوم عدد  214

م املهـن  و املتعلّـق بتنظـي   2008 لسنة 44من القانون عدد  6وللفصل  1985أوت  11املؤرخ يف  1985لسنة  84تنقيحه بالقانون عدد 
  .البحرية

  .بتنظيم املهن البحرية واملتعلّق 2008 جويلية 21 املؤرخ يف 2008لسنة  44عدد  القانونمن  5الفصل  215
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آنف الذّكر ميكن ألمني السفينة   2008لسنة  44عدد  ومبقتضى القانون
أن يتعاطى أنشطة حبرية أخرى يف نفس الوقت وبالتوازي مع مهنة أمني السفينة 

خيول نفس القانون ألمني السفينة القيام بسائر عدا مهنة اخلبري البحري، كما 
اليت يتطلّبها نشاطه بكامل تراب اجلمهورية إالّ أنه ال ميكنه ممارسة  العمليات

نشاطه بعدة موانئ إالّ إذا استجاب بكلّ ميناء للشروط املتعلّقة بالوسائل املادية 
.216الدنيا والكفاءة املهنية

V- اتـالحظـامل:
الراهنة وكراس الشروط والتصريح  موضوع االستشارة قرارال يثري مشروع

  :اليةالت ةواملالحظات اخلاص ةاملالحظات العاماملصاحبني له 
:املالحظات العامة 1-
ّن إمتام اإلطيتعيذات العالقة مبمارسة مهنة صوص العات بإضافة الن

  :أمني السفينة وهي
واملتعلّق  1962أفريل  24املؤرخ يف  1962لسنة  13القانون عدد  -

لسنة  3بإدراج جملّة التجارة البحرية كما وقع تنقيحه وإمتامه بالقانون عدد 
  .2004جانفي  20املؤرخ يف  2004

واملتعلّق  1976جوان  11املؤرخ يف  1976لسنة  59القانون عدد  -
باملصادقة على جملّة التنظيم اإلداري للمالحة البحرية كما وقع تنقيحها وإمتامها 

  .2005جانفي  19املؤرخ يف  2005لسنة  8بالقانون عدد
واملتعلّق  1999مارس  18املؤرخ يف  1999لسنة  25القانون عدد  -

لسنة  67بإصدار جملّة املوانئ البحرية التجارية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 

                                                            
  .بتنظيم املهن البحرية واملتعلّق 2008 جويلية 21 املؤرخ يف 2008لسنة  44عدد  القانونمن  13الفصل  216

  



اآلراء الجزء األول

538

س ــــمجل
المنـــافسة

واملتعلّق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية اخلاصة  2001جويلية  10املؤرخ يف  2001
بالتراخيص املسلّمة من قبل الوزارة املكلّفة بالنقل يف ااالت الراجعة إليها بالنظر 

واملتعلّق بتنقيح جملّة  2005جانفي  19املؤرخ يف  2005لسنة  9ن عدد وبالقانو
  .املوانئ البحرية التجارية

و املتعلّق  2008جوان  2املؤرخ يف  2008لسنة  34القانون عدد  -
  .بإصدار جملّة الديوانة

فحة وردصريح من الثّالثة بالصاس املرفق التروط بكرموضوع الش 
 للشخص القانوين املمثّل به يصرح أن جيب ما إطار ويف الراهنة االستشارة

 من بات حكم أو باإلفالس حكم بشأين يصدر مل أنه...  ": ما نصه املعنوي
وهي شروط مستقاة من  "واألمانة بالشرف خملّ موضوعها جنحة أو جناية أجل

 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44 الفصل السابع من القانون عدد
الشرط املتعلّق بعدم إيقاف واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية غري أنه متّ إغفال 

الشخص املعنوي أو ممثّله القانوين ائيا عن ممارسة إحدى املهن البحرية تبعا 
لعقوبة تأديبية صدرت ضده لذا فإنه تتعين إضافة هذا الشرط إىل األحكام 

.السابقة
  :الحظات اخلاصةامل .2  

  :الفصل األول
يضبط هذا الكراس الشروط املتعلّقة مبمارسة : " نص هذا الفصل على أنه

مهنة أمني السفينة اليت ختضع للتشريع والتراتيب اجلاري ا العمل وخاصة القانون 
واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44عدد 

  ."ونصوصه التطبيقية
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وقصد إضفاء مزيد من الوضوح والشفافية يقترح حتديد وحصر مجلة 
النصوص التشريعية والترتيبية املنطبقة يف اال أو االكتفاء بالقانون املذكور صلب 

  .هذا الفصل
   :الفصل الثّاين

من كراس الشروط ليصبح  ينالثّا يتعين إعادة صياغة الفصل
تصريح وأمنوذج لتقرير على و فصال 11 على حيتوي هذا الكراس:"كاآليت
.."نشاط

نص هذا الفصل على وجوب التنصيص ضمن العقد  :الفصل الثّالث
التأسيسي للشخص املعنوي على ممارسة مهنة أمني السفينة وذلك دون التأكيد 

 احلديتوفّر فيه  تعاطيه إال من قبل شخص معنويال ميكن على أن هذا النشاط 
و ذلك حسب ما ورد بالفصل  هنةاملاألدىن املضبوط لرأس املال الالّزم لتعاطي 

بتنظيم  واملتعلّق 2008 جويلية 21 املؤرخ يف 2008لسنة  44عدد  القانونمن  3
  .املهن البحرية

وطاملا أنه جيب توخي الدقّة والوضوح عند صياغة كراس الشروط 
باعتبارها متثّل مرجعا لكلّ من يود تعاطي املهنة كوا حتتوي على القواعد العامة 

رأس املال األدىن و الشكل القانويناملنظّمة هلا، فإنه من الضروري أن حتدد 
حتى تكون مرجعا واضحا للمستثمر تزيح  املعنية ملباشرة املهنةتوفّرمها  الالّزم

  . عنه الضبابية وتغنيه عناء التأويل
لذا يتعين إضافة الشرطني األساسيني ملمارسة مهنة أمني السفينة هلذا 

  :الفصل الثّالث ومها على التوايل
.ضرورة توفّر الذّات املعنوية لتعاطي النشاط-
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احلد األدىن املضبوط ملهنة وجوب توفّر رأس مال أدىن ال يقلّ عن -
آنف  2008لسنة  44عدد  القانونمن  3 أمني السفينة واملنصوص عليه بالفصل

.الذّكر
   :الفصل الرابع

ينص هذا الفصل من كراس الشروط على أنه يتم إيداع التصريح وكراس 
  ."شاطشهرا قبل املباشرة الفعلية للن"الشروط 

ويطرح هذا الفصل التساؤل حول جدوى أن ينتظر الباعث شهرا بأكمله 
 القانونمن  5من تاريخ التصريح حىت يبدأ العمل الفعلي، خاصة وأنّ الفصل 

بتنظيم املهن البحرية  واملتعلّق 2008 جويلية 21 املؤرخ يف 2008لسنة  44عدد 
بقا لدى املصاحل يكتفي بالتنصيص على ضرورة إيداع كراس الشروط مس

 من معين هدف هنالك يكن مل املختصة قبل بدء النشاط، لذا يرى الس أنه إن
 املسبق اإليداع على التنصيصفمن األفضل أن يقتصر  األجل هذا اشتراط وراء

  .والتصريح الشروط لكراس
  :الفصل السادس

جيب على املمثّل "ينص الفصل السادس من كراس الشروط على أنه
القانوين للشخص املعنوي الذي ميارس مهنة أمني السفينة االحتفاظ مبقر تعاطي 

اليت تثبت االستجابة إىل الشروط  مجيع املؤيداتالنشاط مبلف حيتوي على 
إخالال  املؤيداتهار ذه ويعترب عدم االستظ.. القانونية ملمارسة هذه املهنة،

شاريع بالتبشروط ممارسة املهنة ويترتب عنه تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها 
  ".راتيب اجلاري ا العملالتو

يف هذا اإلطار تعداد املؤيدات الواجب االحتفاظ ا بالتفصيل ويقترح 
كما يقترح حتديد النصوص التشريعية والترتيبية املنطبقة يف حال اإلخالل بشروط 
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ممارسة املهنة وذلك للتوضيح وحىت يسهل تطبيق هذا الفصل من قبل مجيع 
  . األطراف

  :الفصل الثّامن
شروط على الكفاءة املهنية الواجب توفّرها نص هذا الفصل من كراس ال

ملمارسة مهنة أمني السفينة وقد اقتضى يف النقطتني الثّانية واخلامسة منه أن تتوفّر 
لوقت الشهادة العلمية واخلربة يف نفس ايف املمثّل القانوين للشخص املعنوي 

الثة جمتمعة شرطا ، ويعترب توفّر هاته اخلصائص الثّاجتياز بنجاح المتحان مهينو
 21 املؤرخ يف 2008لسنة  44عدد  القانونمن   9جمحفا خاصة وأنّ الفصل 

بتنظيم املهن البحرية ينص على أنه يف صورة عدم توفّر  واملتعلّق 2008 جويلية
الكفاءة املهنية املنصوص عليها بكراس الشروط ميكن احلصول على الكفاءة املهنية 
باجتياز امتحان يفتح للغرض ويتم ضبط شروط اجتيازه ونظامه وبرناجمه بقرار 

اعترب اجتياز االمتحان  9ل وهو ما يعين بداهة أنّ الفصمن الوزير املكلّف بالنقل، 
املهين حالّ بديال يف صورة عدم توفّر الشروط العلمية واخلربة املطلوبة يف املمثّل 
القانوين للشخص املعنوي الذي يعتزم ممارسة إحدى املهن البحرية ومنها مهنة 

  . أمني السفينة
 8من الفصل  5و 2وبالتايل فإنه يتعين مراجعة الشروط الواردة بالنقطتني  

 2008لسنة  44عدد  القانونمن كراس الشروط حىت تكون متالئمة مع ما جاء ب
  .بتنظيم املهن البحرية واملتعلّق

   :الفصل التاسع
استوجب هذا الفصل أن تتوفّر يف احمللّ املخصص ملمارسة املهنة مجلة من 

 والسالمة الوقايةشهادة الشروط لكنه مل يأت على ذكر ضرورة احلصول على 
التي تضمن صلوحية احمللّ واستجابته لشروط السالمة والصحة واليت تسلّمها 
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 أوت 11 يف املؤرخ 2004 لسنة 1876 عددمصاحل احلماية املدنية طبقا لألمر 
لذلك فإنه يتجه التنصيص على . الوقاية وشهادة احمللّ بصلوحية واملتعلّق 2004

اإلطار إضافة األمر عدد  نفسيف كراس الشروط كما يتعين هذه الشهادة ضمن 
وشهادة  واملتعلّق بصلوحية احمللّ 2004أوت  11املؤرخ يف  2004لسنة   1876

.الوقاية إىل قائمة اطّالعات مشروع هذا القرار
كما اشترط نفس الفصل أن يتوفّر لدى ممارس مهنة أمني السفينة جهاز 

أو بأية  باملنظومة املندجمة ملعاجلة إجراءات النقل الدويل للبضائعإعالمية مرتبط 
  .منظومة أخرى مماثلة ومعترف ا

املؤرخ يف  1997لسنة  2470وبالرجوع إىل جملّة الديوانة وإىل األمر عدد 
واملتعلّق بإحداث اإلضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير  1997ديسمرب  22

 املندمج ملعاجلة إجراءات التجارة اخلارجية يتضح أنهما البضائع والنظام اآليل
، لذلك "النظام اآليل املندمج ملعاجلة إجراءات التجارة اخلارجية" استعمال عبارة 

املنظومة املندجمة ملعاجلة إجراءات النقل الدويل " فإنه يتجه استبدال عبارة 
رين وذلك توحيدا للمصطلحات بالعبارة الواردة بالنصني املذكو" للبضائع

  .املستعملة
   :الفصل احلادي عشر

يف حالة خمالفة : " ورد ذا الفصل من مشروع كراس الشروط ما نصه
شاريع والتا العمل الت ةراتيب اجلاريض يف جمال تنظيم املهن البحرييتعر ،

دون اإلفصاح عن " راتيبالتذه التشاريع واملخالف للعقوبات املنصوص عليها 
  . هذه املراجع التشريعية والترتيبية

وطاملا أنّ اإلغفال عن ذلك يعترب حجبا لإلطار التشريعي والترتييب عن 
املتعاملني مع اإلدارة وتقليصا للمنافسة باستبعاد كلّ من ال تتوفّر فيه الدراية 
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قتصادي املعين فإنه يقترح الكافية بالنصوص القانونية النافذة يف جمال النشاط اال
واإلفصاح عنها بصفة " القوانني والتراتيب اجلاري ا العمل"حذف عبارة 

  . واضحة لضمان الشفافية مع إدراجها ضمن قائمة اإلطّالعات
وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ   

السادة برئاسة السيد محمد القلسي وعضوية  2009جوان  11
رشدي المحمدي ورضا الماجري وعماد الدرويش ونور الدين بن 
عياد ولطفي بوزيان والبشير علية وعارف بلخيرية والبشير بوجدي 

.والسيدة سميرة القابسي وأمن كتابة الجلسة السيد نبيل السماتي
  الـرئيــس                                                   
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  املهن البحرية :القطاع 
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وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 

  :ما يلي
  
I . تقدمي امللف:  
  :اإلطار العام لالستشارة .1
  

اخلامس من تندرج االستشارة الراهنة يف إطار تطبيق أحكام الفصل 
واملتعلّق بتنظيم املهن  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44القانون عدد 

البحرية الذي أخضع ممارسة مهنة اخلبري البحري كمهنة حبرية جديدة إىل مجلة 
من الشروط املتعلّقة بالكفاءة املهنية وبتوفّر وسائل مادية يتم ضبطها بكراس 

  .شروط تتم املصادقة عليه مبقتضى قرار
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2. اإلطار التملهنة اخلبري البحرياملنظّم رتييب شريعي والت:  
واملتعلّق  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44القانون عدد  -

  .بتنظيم املهن البحرية

  : قراراحملتوى املادي ملشروع ال .3
أحلق به و. فصلني على اهنةموضوع االستشارة الرالقرار حيتوي مشروع 

 ا إدراجهفصال متّ 11حيتوي على  كراس شروط ملمارسة مهنة اخلبري البحري
  : على النحو التايل أبواب ثالثةضمن 

  

  أحكام عامة: الباب األول
  شروط تعاطي النشاط: الباب الثاين

  املراقبة والعقوبات : الباب الثالث
كما احتوى كراس الشروط على التصريح ملمارسة مهنة اخلبري البحري 

باألمر وإيداعه لدى املصاحل املختصة الذي جيب أن يتم تعمريه من طرف املعين 
  .وعلى أمنوذج من التقرير السنوي للنشاط الواجب تقدميه إىل اإلدارة

  

II. مهنة اخلبري البحري:  
متّ إدراجها ضمن املهن البحرية  مهنة جديدةتعترب مهنة اخلبري البحري 

واملتعلّق  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44القانون عدد مبقتضى 
  .بتنظيم املهن البحرية

ويعرف اخلبري البحري على معىن الفصل الثّاين من القانون سابق الذّكر 
كلّ شخص يقوم مبعاينة أو تقييم السفينة أو معداا أو البضائع املشحونة :"بأنه 

  .أو اليت نقلت على متنها
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وبضاعتها  كما ميكنه البحث عن أسباب األضرار اليت تلحق بالسفينة
وطبيعتها وحجم تلك األضرار وتقييمها والتثبت عند االقتضاء من الوثائق الفنية 

  ."والتجارية والتعاقدية
عن بقية املهن البحرية، إذ ال  مهنة مستقلّةوتعترب مهنة اخلبري البحري 

 ضمانا حليادميكن مجعها مع أي من تلك املهن وال مع مهنة وكيل العبور وذلك 
  .   دخله عند قيامه بنشاطهت

وميكن ممارسة هذا النشاط بكامل تراب اجلمهورية من قبل كلّ من 
الذي تتوفّر لديه الوسائل املادية الدنيا  الشخص الطّبيعي والشخص املعنوي

وتتوفّر فيه شروط الكفاءة املهنية املنصوص عليها بكراس الشروط موضوع 
االستشارة الراهنة أو املتحصل عليها بعد اجتياز امتحان يفتح للغرض وتضبط 

  .شروط اجتيازه ونظامه وبرناجمه بقرار من الوزير املكلّف بالنقل
ارة إىل وجود العديد من اخلرباء العدليني وخرباء تأمني يف جمال وجتدر اإلش

  .البحرية يعملون بالسوق التونسية
 خبريايعترب " من جملّة التأمني  79ويف هذا اإلطار وبالرجوع إىل الفصل 

كلّ مقدم خدمات يكون مؤهال للبحث عن أسباب األضرار وطبيعتها ومدى 
كما يعترب " قتصر مهمة اخلبري أساسا على اجلانب الفنيتلك األضرار وتقييمها وت

كلّ مقدم خدمات يكون مؤهال ملعاينة األضرار واخلسائر  معاينا لألضرار" 
والتلف احلاصل للسلع املؤمن عليها والقيام بدعاوى الرجوع على الغري املسؤول 

لوضع حد لتفاقم عن تلك األضرار واتخاذ اإلجراءات التحفّظية والوقائية 
  ".األضرار

بعد إمضائهم  وال ميكن للخرباء ومعايين األضرار أن ميارسوا نشاطهم إالّ
ة وترسيمهم ف باملالياس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير املكلّكرعلى
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كما ال ميكن اجلمع بني تعاطي . أمنيسات التة ملؤسة املهنيمتسكه اجلمعيبسجلّ
معاينة األضراراالختبار ومهام.  

 5املؤرخ يف  2002لسنة  554وقد نص الفصل الرابع من األمر عدد  
بضبط شروط ترسيم اخلرباء ومعايين األضرار وتشطيب واملتعلّق  2002مارس 

تضبط قائمة  ": على أنه 217أمنيمن جملة الت 80أمسائهم املنصوص عليها بالفصل 
اختصاصات اخلرباء بكرمن جملة التأمني 79املنصوص عليه بالفصلروط اس الش

ترسيم معايين  ويتم  .ثننيإوال ميكن ترسيم اخلبري يف أكثر من اختصاصني 
روط املنصوص عليه بالفصل اس الشتضبط بكر لمناطق تدخاألضرار على أساس 

  ".من جملة التأمني 79
لى املصادقة ع2002جوان  5قرار وزير املالية املؤرخ يف وقد متّ مبقتضى 

  .معاينة األضرارأمني والتيف االختبار مهامكراس الشروط اخلاص بتعاطي 
  :ويشمل االختبار يف اال البحري ثالثة اختصاصات وهي

  خبري يف أجسام السفن البحرية* 
  خبري يف املنشآت البحرية الثّابتة والعائمة* 
  خبري حبري يف إلكترونيك السفن * 

يا ممارسو هذه املهنة يف جمال اختصاص البحرية حتت الغرفة وينضوي حال
  .املهنية  للخرباء البحريني ومعايين األضرار

 1993لسنة  61كما جتدر اإلشارة أنه يتبين بالرجوع إىل القانون عدد  
واملتعلّق باخلرباء العدليني، أنّ اخلبري العديل هو  1993جوان  23املؤرخ يف 

مساعد للقضاء تتمثّل مهمته يف إبداء رأيه الفني أو إجناز أعمال بتكليف من 

                                                            
القانون خاصة و بالقوانني الالّحقة إمتامها  متّ كما 1992مارس 9املؤرخ يف  1992لسنة  24مبقتضى القانون عدد  صدرت جملّة التأمني  217
مة من قبل مصـاحل وزارة  ة املسلّخص اإلدارية بالربتبسيط اإلجراءات اإلدارية اخلاصواملتعلّق  2001أوت  7املؤرخ يف  2001لسنة  91عدد 

شاطات املالية يف النالرظراجعة هلا بالن.  
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وتضبط كلّ ثالث سنوات قائمة يف اخلرباء العدليني حسب كلّ . احملاكم
  . اختصاص مبقتضى قرار من وزير العدل يتم مراجعتها كلّ سنة

الرجوع إىل مداوالت كلّ من جملس املستشارين وجملس النواب ويتبين ب
حول مشروع القانون سابق الذّكر أنّ مهنة اخلبري البحري املدرجة بالقانون عدد 

آنف الذّكر، ال تتناقض مع مهنة  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44
ة على أنّ  اهلدف من اخلرباء العدليني أو خرباء التأمني بل تتكامل معهما عالو

إدراجها ضمن املهن البحرية يكمن يف احلفاظ على مستوى عال للخرباء ويدعم 
سلكهم وطنيا ودوليا ذلك أنّ مهمة اخلبري البحري هي مهمة حرة تتطلّب معرفة 

  .وخربة دقيقة ودراية واسعة يف جمال النقل البحري والشؤون البحرية
البحري من قبل كلّ من احملاكم إذا كان مرسما  ويتم اللّجوء إىل اخلبري

 بسجلّبقائمة اخلرباء العدليني ومن قبل مؤسسات التأمني يف حال كان مرسما 
اجلمعية املهنية ملؤسسات  أمنيسات التاحنني ومؤساقلني والشة النومن قبل خاص

بع وطين أو واملستأجرين وجلان التحكيم سواء كانت ذات طا 218تصنيف السفن
  . دويل

III. املالحظات:  
 والتصريح امللحقني به كراس الشروطمشروع القرار وكلّ من يثري 

:موضوع االستشارة الراهنة املالحظات العامة واملالحظات اخلاصة التالية

  
                                                            

  :ميكن ملؤسسة تصنيف السفن اللّجوء إىل خبري حبري يف إطار املهام املوكولة إليها وخاصة تلك املتعلّقة بـ 218
  التلوثالتحقّق من مطابقة صنع السفن للقواعد الفنية املعتمدة لديها وللقواعد اجلاري ا العمل فيما خيص السالمة واألمن والوقاية من  -
لشروط املعلّقـة   إجراء املعاينات الدورية واملعاينة إثر احلوادث واإلصالحات اهلامة للسفن املصنعة لديها قصد التثبت من أنها مازالت تستجيب ل -

  بالسالمة واألمن والوقاية من التلوث 
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  :العامةاملالحظات  -2-1 
   جه إضافة  القانونخ يف  1999لسنة  25عدد يتمارس  18املؤر

بالقانون  واملتعلّق بإصدار جملّة املوانئ البحرية التجارية كما متّ تنقيحها 1999
 2005لسنة  9وبالقانون عدد  2001جويلية  10املؤرخ يف  2001لسنة  67عدد 

ضمن اطّالعات مشروع قرار املصادقة على كراس  2005جانفي  19املؤرخ يف 
  .الشروط موضوع االستشارة الراهنة

   خ يف  2008لسنة  44اقتضت أحكام القانون عددجويلية  21املؤر
البحري خمول لكـلّ مـن    اخلبريواملتعلّق بتنظيم املهن البحرية أنّ نشاط  2008

نيني واألشخاص املاألشخاص املاديموقف جملس املنافسة علـى  . عنوي وقد استقر
اقتصادي بالتعرف على كلّ اعتبار كراس الشروط أداة تسمح ملتعاطي أي نشاط 

نه يتجـه  إلذلك ف. الشروط املتعلّقة مبمارسة املهنة مما يستوجب حتلّيها بالشمولية
إضافة فصل آخر للمشروع موضوع االستشارة يتم التنصيص صلبه على إمكانية 

  .واألشخاص املعنويني املادينيالبحري من قبل األشخاص  اخلبريممارسة نشاط 
ا اإلطار، ودف مزيد التوضيح فانه يستحسن إضافة فصل آخـر  ويف هذ

إىل كراس الشروط يتعلّق برأس املال األدىن املطلوب ملمارسة املهنـة مـن قبـل    
  .    األشخاص املعنويني

  ة املستوجبة ملمارسة مهنة اخلبري البحريبتوفري  اقترنت الكفاءة املهني
للبحرية التجارية أو ضابط ميكانيكي من الرتبة  شهادة ربان من الرتبة الثّانية

الثّانية للبحرية التجارية أو مهندس وطين يف جمال النقل واللّوجستية أو أستاذية يف 
جمال النقل البحري أو اللّوجستية وبإثبات ثالث سنوات خربة منها سنة لدى 

عد من بني املهن البحرية وباعتبار أنّ هذه املهنة جديدة ومل تكن ت. خبري حبري
كانوا  2008لسنة  44وأنّ املمارسني املوجودين قبل صدور القانون عدد 
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ميارسون يف جمال التأمني فإنّ هذه الوضعية ستفرز على املستوى العملي صعوبة 
  . لتوفري الشرطني يف اآلن ذاته أي الشهادة واخلربة

 روط موضوع االستشاراس الشاهنة صنفني من سيفرز صدور كرة الر
اخلرباء البحريني خيضعون إىل كراسي شروط وإىل هيكلي رقابة خمتلفني ومها 
اخلرباء البحريني اخلاضعني إىل رقابة وزارة املالية واخلرباء البحريني اخلاضعني إىل 
 رقابة وزارة النقل وميكن أن ينجر عمليا صعوبة التفرقة بني الصنفني بالنسبة إىل

  .املتعاملني مع ممارسي هذه املهنة

  :املالحظات اخلاصة -2-2
  :الفصل األول

يضبط هذا الكراس الشروط املتعلّقة مبمارسة : " نص هذا الفصل على أنه
مهنة اخلبري البحري اليت ختضع للتشريع والتراتيب اجلاري ا العمل وخاصة 

واملتعلّق بتنظيم املهن  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44عدد القانون 
  ."البحرية ونصوصه التطبيقية

وقصد إضفاء مزيد من الوضوح والشفافية يقترح حتديد وحصر مجلة 
النصوص التشريعية والترتيبية املنطبقة يف اال أو االكتفاء بالقانون املذكور صلب 

  .هذا الفصل
  

  :الفصل الثّالث
يف صورة ما إذا كان النشاط " : هذا الفصل كاآليتيقترح إعادة صياغة 

ممارسا من قبل شخص معنوي، جيب أن ينص العقد التأسيسي للشخص املعنوي 
  ".على ممارسة مهنة اخلبري البحري
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  :الفصل الرابع
شهرا قبل "ينص هذا الفصل على أنه يتم إيداع التصريح وكراس الشروط 

، مما يطرح التساؤل حول جدوى أن ينتظر الباعث شهرا "املباشرة الفعلية للنشاط
من  5بأكمله من تاريخ التصريح حىت يبدأ العمل الفعلي، خاصة وأنّ الفصل 

بتنظيم املهن  واملتعلّق 2008 جويلية 21 املؤرخ يف 2008لسنة  44عدد  القانون
البحرية يكتفي بالتنصيص على ضرورة إيداع كراس الشروط مسبقا لدى املصاحل 
املختصة قبل بدء النشاط، لذا يرى الس أنه يستحسن ما مل يكن هنالك هدف 
معين من وراء اشتراط هذا األجل التنصيص فقط على اإليداع املسبق لكراس 

  .الشروط والتصريح

  :اخلامس الفصل
يلتزم الشخص : " يتجه إعادة صياغة الفصل اخلامس على النحو التايل

الطّبيعي أو املمثّل القانوين للشخص املعنوي الذي ميارس مهنة اخلبري البحري 
  ..."بإعالم

  : الفصل السادس
جيب على الشخص الطبيعي أو املمثّل القانوين :" نص هذا الفصل على أنه 

للشخص املعنوي الذي ميارس مهنة اخلبري البحري االحتفاظ مبقر تعاطي النشاط 
داتحيتوي على مجيع  مبلفة  املؤيروط القانونياليت تثبت االستجابة إىل الش

بالتشاريع اإلجراءات املنصوص عليها  ويترتب عنه تطبيق ...ملمارسة هذه املهنة
".والتراتيب اجلاري ا العمل
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ويقترح يف خصوص هذا الفصل أن يتم ضبط خمتلف املؤيدات املكونة 
للملف الواجب االحتفاظ به مبقر تعاطي النشاط وذلك قصد تسهيل تطبيق هذا 

  ".اجلاري ا العملالتشاريع والتراتيب " كما يتعين حتديد مصطلح . الفصل

  :الفصل التاسع
استوجب هذا الفصل أن تتوفّر يف احمللّ املخصص ملمارسة املهنة مجلة من 

والسالمة  شهادة الوقايةالشروط لكنه مل يأت على ذكر ضرورة احلصول على 
التي تضمن صلوحية احمللّ واستجابته لشروط السالمة والصحة واليت تسلّمها 

 أوت 11 يف املؤرخ 2004 لسنة 1876 عدداية املدنية طبقا لألمر مصاحل احلم
لذا فإنه يتجه التنصيص على هذه . الوقاية وشهادة احمللّ بصلوحية واملتعلّق 2004

اإلطار إضافة األمر عدد  نفسيف الشهادة ضمن كراس الشروط كما يتعين 
وشهادة  واملتعلّق بصلوحية احمللّ 2004أوت  11املؤرخ يف  2004لسنة   1876

  .الوقاية إىل قائمة اطّالعات مشروع هذا القرار

  :احلادي عشرالفصل 
يف حالة خمالفة التشاريع والتراتيب اجلاري ا : " ينص هذا الفصل على أنه

العمل يف جمال تنظيم املهن البحرية، يتعرض املخالف للعقوبات املنصوص عليها 
  ."والتراتيب بالتشاريع
  

ويقترح يف هذا اإلطار إما حتديد وحصر العقوبات املنطبقة يف اال أو 
لسنة  44اإلحالة إىل النصوص القانونية والترتيبية املنطبقة على غرار القانون عدد 

.واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008
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امة لمجلس المنافسة بتاريخ وصدر هذا الرأي عن الجلسة الع
برئاسة السيد محمد القـلسي وعضوية السادة  2009 جوان 11

ولطفي ونور الدين بن عياد رضا الماجري رشدي المحمدي و
بوزيان والبشير علية وعارف بلخيرية والبشير بوجدي وعماد 
 الدرويش والسيدة سميرة القابسي وأمن كتابة الجلسة السيد نبيل

  .السماتي
الرئيس                                                  
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  املهن البحرية :القطاع 

92259 

112009 
  

  إنّ مجلس المنافسة،
3456بعد 
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وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 

  :ما يلي
  

-Iتقدمي امللف:
املؤرخ  1991لسنة  64عدد قانون المن  )جديد( 9الفصل تطبيقا ألحكام 

املنافسة واألسعار طلب السيد وزير التجارة واملتعلّق ب 1991جويلية  29يف 
 والصناعات التقليدية من الس إبداء الرأي يف مشروع قرار لوزير النقل يتعلّق

  .باملصادقة على كراس الشروط اخلاص مبمارسة مهنة أمني احلمولة
  :اإلطار العام لالستشارة  -1

تطبيق أحكام  مشروع القرار موضوع االستشارة الراهنة يف إطاريندرج 
 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44 الفصل اخلامس من القانون عدد
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باستثناء املهن املنصوص : "الذي جاء نصه كاآليت واملتعلق بتنظيم املهن البحرية
اطي نشاط إحدى من هذا القانون خيضع تع 4عليها بالفقرة األوىل من الفصل 

املهن البحرية لكراس شروط يودع مسبقا لدى املصاحل املختصة بالوزارة املكلّفة 
يضبط كراس الشروط املذكور خاصة الشروط املتعلّقة بالكفاءة املهنية . بالنقل

والوسائل املادية الدنيا املستوجبة ملمارسة النشاط وتتم املصادقة عليه بقرار من 
  ".املكلّف بالنقل الوزير

مع اإلشارة وأنّ تعاطي هذه املهنة كان خاضعا قبل صدور هذا القانون  
 14املؤرخ يف  1995لسنة  33عدد  إىل نظام الترسيم وذلك مبقتضى القانون

واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية التجارية املنقّح واملتمم بالقانون عدد  1995أفريل 
  . 1997أكتوبر  27املؤرخ يف  1997لسنة  69

2- اإلطار التأمني احلمولة املنظّم لتعاطي مهنةي ـرتيبشريعي والت:  
واملتعلّق بإدراج  1962أفريل  24املؤرخ  1962لسنة  13القانون عدد  -

 16املؤرخ يف  1998لسنة  2جملّة التجارة البحرية كما متّ تنقيحه بالقانون عدد 
  .2004جانفي  20املؤرخ يف  2004لسنة  3والقانون عدد  1998مارس 

واملتعلّق  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44القانون عدد  -
  .بتنظيم املهن البحرية

واملتعلّق  1986سبتمرب  15املؤرخ يف  1986لسنة  863األمر عدد  -
  .بضبط مشموالت وزارة النقل

3-  ي للقراراحملتوى املاد :  
حيتوي مشروع القرار املعروض على أنظار الس على فصلني، كما أحلق 

  :به كراس شروط مبوب يف ثالثة أبواب على النحو التايل
لة: "الباب األوأحكام عام"  
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شاط: "الباب الثّاينأربعة أقسام" شروط تعاطي الن وقد ضم:
خص املعنوي: "القسم األولالش"
املمثّل القانوين": القسم الثّاين" 
ة":  القسم الثّالثروط املتعلّقة بالكفاءة املهنيالش"
ابعية: "القسم الرروط املتعلّقة بالوسائل املادالش"  
املراقبة والعقوبات: "الباب الثّالث"  

كما احتوى كراس الشروط على ملحق يتمثّل يف تصريح يتعلّق مبمارسة 
طرف املعين باألمر وإيداعه لدى اإلدارة العامة نشاط أمني احلمولة لتعمريه من 

للبحرية التجارية وعلى أمنوذج من التقرير السنوي للنشاط الواجب تقدميه لإلدارة 
.قبل موفّى شهر أفريل من كلّ سنة

  
II .مهنة أمني احلمولة:

من جملّة التجارة البحرية أمني احلمولة على ) جديد( 168عرف الفصل 
للمجهز أو للشاحن  219أمني احلمولة هو حسب احلال وكيل بأجر: "النحو التايل

ميكنه . أو املرسل إليه، يكلّف حبفظ البضاعة املسلّمة له من موكّله واحملافظة عليها
ويات أو مقطورات أو القيام بعمليات جتميع وتفريق البضائع املنقولة يف حا

".بواسطة أي وحدة شحن أخرى
: كما حدد هذا الفصل واجبات أمني احلمولة ومسؤوليته على النحو التايل

جيب على أمني احلمولة أن حيرر كشفا مفصال للبضائع حبضور من يعنيه األمر "
يكون حجة له أو عليه يف عالقته مع موكّليه ويوضع هذا الكشف وجوبا على 

تشمل مسؤولية أمني احلمولة التلف  .مة من يهمهم النقل الذي حرر مبناسبتهذ
                                                            

  .الوكالة  الوكيل بأجر هو الوكيل الذي يتقاضى أجرا مقابل األعمال الّيت يقوم ا تنفيذا لعقد الوكالة وهو ملزم ببذل العناية الالّزمة إلجناز 219
  .من جملّة االلتزامات والعقود الوكالة بكوا عقدا يكلّف به شخص شخصا آخر إلجراء عمل جائز يف حقّ املنوب 1104ل صويعرف الف 
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والضرر والتعيب احلاصل للبضاعة طيلة املدة اليت تكون فيها يف حفظه وذلك عند 
ال يسأل أمني احلمولة من . من هذه الّة 168قيامه بالعمليات املذكورة بالفصل 

ها النرر أو قبل األطراف اليت يهملف أو الضقل باستثناء موكّليه إالّ إذا كان الت
  ".التعيب احلاصل للبضاعة ناجتا عن خطئه الشخصي أو أخطاء أعوانه

ألمني  "نفس الفصل حقوق متعاطي هذا النشاط، إذ أنّ  كما وضح
احلمولة حق احلبس يف حدود أجرة اخلدمات اليت قدمها واملصاريف املربرة اليت 

 ا حلساب موكّليهقام ".  
ويرتبط هذا النشاط بتطور حجم وطبيعة البضائع املنقولة عرب املوانئ 

ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل أنه متّ خالل التسعة أشهر األوىل لسنة . التونسية
 5.8 منها220مليون طن من البضائع عرب املوانئ التونسية السبعة 18.7نقل  2008

مليون طن من  4.9ماليني طن مواد صلبة خامة و 8مليون طن بضائع عامة و
  . 221السوائل اخلامة

وحسب املعطيات املستقاة من مصاحل وزارة النقل تعد املواىنء التونسية 
منهم مبيناء تونس حلق الوادي رادس يف حني يوجد  15يتركّز  أمني محولة 17

  .  سيدي يوسف وأمني محولة واحد مبيناء سوسةأمني محولة واحد مبيناء صفاقس 
وجتدر اإلشارة إىل أنّ ممارسة مهنة أمني احلمولة ال تتم غالبا بصفة 

  .  مستقلّة، إذ عادة ما يضطلع وكالء العبور ذه املهنة إىل جانب قيامهم مبهنتهم
كما ميكن اجلمع بني صفات أمني السفينة وأمني احلمولة ومقاول الشحن 

من جملّة التجارة البحرية، كما  170والتفريغ وذلك وفق ما أشار إليه الفصل 

                                                            
واملتعلّق بضبط قائمة املوانئ البحرية التجارية، تعد  2000ماي  11املؤرخ يف  2000لسنة  1001حسب الفصل األول من األمر عدد 220 

ف سيدي يوس-رادس وميناء سوسة وميناء صفاقس-حلق الوادي-مرتل بورقيبة و ميناء تونس-ميناء برترت: البالد التونسية سبعة موانئ هي اآلتية
  .الصخرية وميناء قابس وميناء جرجيس وميناء

  .عن موقع ديوان البحرية التجارية واملوانئ 221
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بعدة موانئ شرط االستجابة بكلّ ميناء  222ميكن ألمني احلمولة أن ميارس نشاطه
للشروط املتعلّقة بالوسائل املادية الدنيا والكفاءة املهنية وذلك حسب ما جاء به 

 جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44الفصل الثّالث عشر من القانون عدد 
  .واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية 2008

األشخاص املعنويني فحسب وذلك وفقا وخيص تعاطي مهنة أمني احلمولة 
 جويلية 21املؤرخ يف  2008لسنة  44ألحكام الفصل الثّالث من القانون عدد 

وحسب هذا الفصل، يشترط أن ال يقلّ . .واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية 2008
ويرمي متكني . ألف دينار 100رأس املال األدىن ملزاولة هذا النشاط عن 

ويني دون سواهم وضبط رأس مال أدىن للقيام ذه املهنة وإلزام األشخاص املعن
إىل حثّ املهنيني  223املهنيني بتأمني مسؤوليام املدنية املهنية الناجتة عن نشاطهم

على االندماج والتجمع صلب شركات قادرة على املنافسة الّيت يفرضها واقع 
ت النقل البحري يف إطار اتفاق السوق خاصة يف ظلّ التحرير املرتقب خلدما

  .224الشراكة مع اإلتحاد األوروبي واملنظّمة الدولية للتجارة
واملالحظ يف هذا اإلطار أنه وفقا للمعطيات اليت أمدت ا وزارة النقل 
جملس املنافسة، فإنّ كلّ املمارسني احلاليني ملهنة أمني احلمولة يتخذون شكل 

  .ذوات معنوية
ضافة إىل ما سبق، تتطلّب ممارسة هذه املهنة توفّر شرط اجلنسية وباإل

لسنة  14باملرسوم عدد  التونسية يف الذّات املعنوية وفقا للمعايري املنصوص عليها
 منواملتعلّق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع  1961أوت  30املؤرخ يف  1961

                                                            
واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية التجارية ، كان بإمكان  1995أفريل  14املؤرخ يف  1995لسنة  33وفقا للفصل العاشر من القانون عدد  222

  . أمني احلمولة املرسم بالدفتر اخلاص ذه املهنة القيام مبهامه بكامل تراب اجلمهورية
  223.واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية 2008جويلية  21ؤرخ يف امل 2008لسنة  44من القانون عدد  15الفصل  

  224    1475صفحة  – 2008جوان  26جلسة يوم اخلميس –مداوالت جملس املستشارين 
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 11املؤرخ يف  1985لسنة  84 عددالنشاط التجاري كما متّ تنقيحه بالقانون 
  .1985أوت 

من ذوي اجلنسية األجنبية تعاطي إحدى  املعنويين جيوز لألشخاص كما 
  225تفاقيات دولية سارية املفعولاملهن البحرية إذا رخص هلم يف ذلك مبقتضى ا

  .بشرط املعاملة باملثلو

  III .املالحظات:  
وكراس الشروط والتصريح  الراهنةيثري مشروع القرار موضوع االستشارة 

ة واملالحظات اخلاصاليةاملصاحبني له املالحظات العامة الت:  

:املالحظات العامة -1
-خ  1962لسنة  13عدد العات إىل القانون طّاإلشارة يف اإل مل تتماملؤر

واملتعلّق بإدراج جملّة التجارة البحرية كما متّ تنقيحه بالقانون  1962أفريل  24
 2004لسنة  3والقانون عدد  1998مارس  16املؤرخ يف  1998لسنة  2عدد 

لذا جتدر إضافته لقائمة اإلطّالعات ليكون املتعاطي . 2004جانفي  20املؤرخ يف 
  .ملنظّمة لنشاطههلذه املهنة على بينة من خمتلف النصوص القانونية ا

 موضوع الشروط بكراس املرفق التصريح من الثّالثة بالصفحة ورد -
 للشخص القانوين املمثّل به يصرح أن جيب ما إطار ويف الراهنة االستشارة

 من بات حكم أو باإلفالس حكم بشأين يصدر مل أنه...  ": ما نصه املعنوي
وهي شروط مستقاة من  "واألمانة بالشرف خملّ موضوعها جنحة أو جناية أجل

 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44 الفصل السابع من القانون عدد

                                                            
واملتعلّق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما متّ  1961أوت  30املؤرخ يف  1961لسنة  14تطبيقا للمرسوم عدد  225

و املتعلّـق بتنظـيم املهـن     2008 لسنة 44من القانون عدد  6وللفصل  1985أوت  11املؤرخ يف  1985لسنة  84قيحه بالقانون عدد تن
  .البحرية
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الشرط املتعلّق بعدم إيقاف واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية غري أنه متّ إغفال 
تبعا الشخص املعنوي أو ممثّله القانوين ائيا عن ممارسة إحدى املهن البحرية 

لعقوبة تأديبية صدرت ضده لذا فإنه تتعين إضافة هذا الشرط إىل األحكام 
  .السابقة

:اخلاصة املالحظات-2
  :الفصل األول

يضبط هذا الكراس الشروط املتعلّقة مبمارسة : " نص هذا الفصل على أنه
مهنة أمني احلمولة اليت ختضع للتشريع والتراتيب اجلاري ا العمل وخاصة 

واملتعلّق بتنظيم املهن  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44عدد القانون 
  ."البحرية ونصوصه التطبيقية

مزيد من الوضوح والشفافية يقترح حتديد وحصر مجلة وقصد إضفاء 
النصوص التشريعية والترتيبية املنطبقة يف اال أو االكتفاء بالقانون املذكور صلب 

.هذا الفصل
                :الفصل الثّاين

: تتعين إعادة صياغة الفصل الثّاين من كراس الشروط ليصبح كاآليت
"فصال وعلى تصريح وأمنوذج لتقرير نشاط أمني  12 اس علىحيتوي هذا الكر

".صفحة  12احلمولة ويتضمن 
   :الفصل الثّالث

نص هذا الفصل على وجوب التنصيص ضمن العقد التأسيسي للشخص 
املعنوي على ممارسة مهنة أمني احلمولة وذلك دون التأكيد على أن هذا النشاط 

األدىن املضبوط لرأس  احلديتوفّر فيه  معنوي ال ميكن تعاطيه إال من قبل شخص
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 44عدد  القانونمن  3و ذلك حسب ما ورد بالفصل  هنةاملاملال الالّزم لتعاطي 
  .بتنظيم املهن البحرية واملتعلّق 2008 جويلية 21 املؤرخ يف 2008لسنة 

وطاملا أنه جيب توخي الدقّة والوضوح عند صياغة كراس الشروط 
باعتبارها مرجعا لكلّ من يود تعاطي املهنة كوا حتتوي على القواعد العامة 

رأس املال األدىن و الشكل القانويناملنظّمة هلا، فإنه من الضروري أن حتدد 
تكون مرجعا واضحا للمستثمر تزيح املعنية حتى  ملباشرة املهنةتوفّرمها  الالّزم

  . عنه الضبابية وتغنيه عناء التأويل
لذا فإنه يتعين إضافة الشرطني األساسيني ملمارسة مهنة أمني احلمولة هلذا 

  :الفصل الثّالث ومها على التوايل
.ضرورة توفّر الذّات املعنوية لتعاطي النشاط-
حلد األدىن املضبوط ملهنة وجوب توفّر رأس مال أدىن ال يقلّ عن ا-

آنف  2008لسنة  44عدد  القانونمن  3 أمني احلمولة واملنصوص عليه بالفصل
.الذّكر

  :الفصل الرابع
صريح ينصروط والتاس الشإيداع كر لدى  هذا الفصل على أن يتم

وهو ما يدعو . شهرا قبل املباشرة الفعلية للنشاطاإلدارة العامة للبحرية التجارية 
للتساؤل حول جدوى انتظار الشخص الّذي يزمع تعاطي نشاط أمني احلمولة 
شهرا كامال منذ تاريخ اإليداع حتى يتمكّن من مباشرة نشاطه فعليا، ال سيما 

جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44وأنّ الفصل اخلامس من القانون عدد 
2008 اس واملتعلّق بتنظيم املهن البحرينصيص على ضرورة إيداع كرة اكتفى بالت

لذا يرى الس ضرورة . الشروط مسبقا لدى املصاحل املختصة قبل بدء النشاط
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االكتفاء بالشرط املنصوص عليه بالقانون يف صورة غياب هدف معين يرمي إليه 
.اشتراط هذا األجل

  :الفصل السادس
دات الّيت تثبت االستجابة هذا الفصل على أنّ عدم االستظهار ب نصاملؤي

للشروط القانونية ملمارسة مهنة أمني احلمولة يعترب إخالال بشروط ممارسة املهنة 
ويترتب عنه تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب اجلاري ا 
العمل، وذلك دون ذكر هذه املؤيدات ودون توضيح النصوص القانونية اجلاري 

ا العمل.  
لذا يقترح ضبط وتعداد املؤيدات املطلوبة وذلك حرصا على مزيد 
الشفافية وذكر  التشاريع والتراتيب اجلاري ا العمل ليكون املتعاطي هلذه املهنة 

.على بينة من خمتلف النصوص القانونية املنظّمة لنشاطه
  :امنالفصل الثّ

بالـتنصيص على الشروط الّيت اختص هذا الفصل من كراس الشروط  
جيب أن تتوفّر يف املمثّل القانوين للشخص املعنوي واملتعلّقة بالكفاءة املهنية 
ملمارسة نشاط أمني احلمولة، وبالرجوع إىل النقطتني الثّانية واخلامسة من هذا 

ة الفصل يتبين أنّ املمثّل القانوين للشخص املعنوي مطالب يف اآلن ذاته بشهاد
علمية مشفوعة بسنتني من اخلربة إضافة إىل اجتياز امتحان مهين وهو ما خيالف 

جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44أحكام الفصل التاسع من القانون عدد 
واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية الّذي أتاح إمكانية احلصول على الكفاءة  2008

ضبط شروط اجتيازه ونظامه وبرناجمه بقرار املهنية باجتياز امتحان يفتح للغرض ت
من الوزير املكلّف بالنقل وذلك يف صورة عدم توفّر الكفاءة املهنية املضبوطة 
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لذا فإنّ اجتياز االمتحان املهين يعترب شرطا بديال لتوفّر الكفاءة . بكراس الشروط
  . املهنية املضبوطة بكراس الشروط ال شرطا مكمال له

من  8من الفصل  5و 2 يتعين مراجعة الشروط الواردة بالنقطتني وبالتايل 
 2008لسنة  44عدد  القانونكراس الشروط حىت تكون متالئمة مع ما جاء ب

.بتنظيم املهن البحرية واملتعلّق
   :الفصل التاسع

استوجب هذا الفصل أن تتوفّر يف احمللّ املخصص ملمارسة املهنة مجلة من 
والسالمة  شهادة الوقايةالشروط لكنه مل يأت على ذكر ضرورة احلصول على 

التي تضمن صلوحية احمللّ واستجابته لشروط السالمة والصحة واليت تسلّمها 
 أوت 11 يف املؤرخ 2004 نةلس 1876 عددمصاحل احلماية املدنية طبقا لألمر 

لذلك فإنه يتجه التنصيص على . الوقاية وشهادة احمللّ بصلوحية واملتعلّق 2004
إضافة األمر عدد  اإلطار نفسيف هذه الشهادة ضمن كراس الشروط كما يتعين 

وشهادة  واملتعلّق بصلوحية احمللّ 2004أوت  11املؤرخ يف  2004لسنة   1876
.القرار إىل قائمة اطّالعات مشروعلوقاية ا

  :الفصل العاشر
أن يكون املخزن جمهزا "الفقرة الثّانية من هذا الفصل على ضرورة  نصت

برصيف شحن وتفريغ وعلى األقلّ برافعتني شوكيتني ال تقلّ طاقة رفع الواحدة 
طن ومهيئا طبقا للتراتيب اجلاري ا العمل املتعلّقة باألمن والسالمة  1.2عن 

وذلك دون توضيح هلذه التراتيب، لذا ." واحملافظة على احمليطوالشغل والصحة 
لألمر يقترح االكتفاء بالتنصيص على وجوب توفّر شهادة من احلماية املدنية طبقا 

 احمللّ بصلوحية واملتعلّق 2004 وتأ 11 يف املؤرخ 2004 لسنة 1876 عدد
  .الوقاية وشهادة
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أن "من ناحية أخرى نصت اجلملة األخرية من هذا الفصل على أنه جيب 
  ." تكون املعدات يف حالة حسنة وتستجيب ملتطلّبات السالمة

وهنا يقترح التنصيص على املعايري املعتمدة لتقييم حالة املعدات ومدى 
  . استجابتها ملتطلّبات السالمة

على أمناء  روطشنفس الكما جتدر اإلشارة إىل أنّ هذا الفصل أوجب 
 14املؤرخ يف  1995لسنة  33احلمولة املباشرين واملرسمني مبقتضى القانون عدد 

واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية التجارية املنقّح واملتمم بالقانون عدد  1995أفريل 
وهو ما يتعارض مع مقتضيات  .1997أكتوبر  27املؤرخ يف  1997لسنة  69

 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44من القانون عدد  30الفصل 
نطالقا من تاريخ صدور الّذي منح مهلة بسنتني ا واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية

هذا القانون ألمناء احلمولة املذكورين أعاله حتى ميتثلوا ملقتضيات كراس 
الشروط املنصوص عليها بالفصل اخلامس من هذا القانون مع إبقائهم خاضعني 

  .لشرط الكفاءة املهنية الذي متّ ترسيمهم وفقه طيلة هذه الفترة
إىل " 2010جويلية  21 يوم من وذلك ابتداء"لذا يقترح إضافة عبارة 

وتنسحب كذلك الشروط الواردة : " الفقرة الثّالثة من هذا الفصل لتصبح كاآليت
بالفقرتني األوىل والثّانية من هذا الفصل على أمناء احلمولة املباشرين واملرسمني 

وذلك ابتداء  1995أفريل  14املؤرخ يف  1995لسنة  33مبقتضى القانون عدد 
".2010جويلية  21 يوم من

  : الفصل الثّاين عشر
ه   نصا " هذا الفصل على أن راتيب اجلاريشاريع والتيف حالة خمالفة الت

العمل يف جمال تنظيم املهن البحرية، يتعرض املخالف للعقوبات املنصوص عليها 
  .وذلك دون ذكر هذه التشاريع والتراتيب" ذه التشاريع والتراتيب
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قترح ذكرها ليكون املتعاطي هلذه املهنة على بينة من خمتلف لذا ي 
.النصوص القانونية املنظّمة لنشاطه

وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 
برئاسة السيد محمد القـلسي وعضوية السادة  2009 جوان 11

ولطفي ونور الدين بن عياد رضا الماجري رشدي المحمدي و
بوزيان والبشير علية وعارف بلخيرية والبشير بوجدي وعماد 
الدرويش والسيدة سميرة القابسي وأمن كتابة الجلسة السيد نبيل 

  . السماتي
الرئيس                                                 
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                             الحمد هللا                                       التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس     

  - استشاري -        
  التجارة واخلدمات املتصلة ا :القطاع 

92271 

112009 
  

  إنّ مجلس المنافسة،
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وبعد المداولة استقر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 

  :ما يلي
  :اإلطار العام لالستشارة

  
  

املؤرخ  1991لسنة  64من القانون عدد ) جديد( 9تطبيقا ألحكام الفصل 
جارة تد وزير الالسي واملتعلّق باملنافسة واألسعار طلب 1991جويلية  29يف 
بعض اجلوانب القانونية ة من الس إبداء الرأي يف قليديتناعات الصوال

واالقتصادية املتصلة مبسألة العمل يوم الراحة األسبوعية وتفاوت ساعات فتح 
  .احملالّت التجارية

  :ةـدمـمق
 من ةرئيسي مسةًأصبح  واالستهالك اإلنتاج وترية فـي اهلائل سارعالت إنّ

 وهو ما جعل من إرضاء متطلّبات ،يف إطار العوملة املعاصر االقتصاد مسات
 اليوم، جارةتال قطاع واقع من انطالقاو. مهمة أكثر صعوبة وتعقيدا املستهلك
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 توحداال تلك هي ماإن ااالت ىشت فـي األسواق ريتصد من أنّ يتبين
ه املبكّر مل فـي غريها من أكثر تنجح اليت ةالتجارياملستهلكني باتتطلّالتنب 

والتغيريات اليت تطرأ على أذواقهم واحتياجام وتقوم بتطوير آليات ناجعة 
 لتشكيلة املتزايد نويعتوال املتواصل جديدتال خالل منوسريعة لالستجابة إليها 

 التحوتال دراسةب من تلك الوحدات التجارية أن تقوموهو ما يقتضي  .سلعها
 وإيصاهلا السوق فـي فيها املرغوب السلع طرح ةمثّ ومن املستهلك، سلوك فـي

  .وأقصرها الطرق بأسرع املستهلك إىل
 ا املتصلة واخلدمات جارةتال لقطاع ريعسال طورتال أنّ القول وميكن

 وبروز للمدن الكبري العمراين التوسع مع وازيتبال ةجاريتال املساحات وانتشار
 يطلق عليه جديد جمتمع ظهور إىل مجيعها أدت االجتماعية اجلديدة الظواهر بعض
 هذا اتمع يتميزو (la société de consommation). االستهالك جمتمعاسم 

 خاصة مع نقل لوسائل همأغلب وامتالك فرادهأل ةرائيشال املقدرة عموما بارتفاع
 جذري تغير إىل ذلك أدى وقد. األصعدة خمتلف على لالستهالك اجلامح النزوع

 بتزايد أساسا يتميز الذي وقالس فـي سلوكه وكذلك املستهلك ردود فعل يف
   .ةاالفتراضيأيضا و ةقافـيثّوال ةوالعاطفـي ةفسينال باتهرغ

غري مرحية بسبب وجود حالة ميكن تعريف حاجة املستهلك بأنها وضعية و
من احلرمان الفيزيولوجي أو النفسي ، أو بسبب حالة من الضغط الذي يسببه 

وميكن التمييز بني احلاجات املعلنة . فارق بني وضع يتوق إليه ووضع يعيشه فعليا
وتتفاوت القدرة التسويقية للعالمات التجارية تبعا . واحلاجات اخلفية للمستهلك

درة اليت تبديها كلّ واحدة منها على التنبه قبل غريها إىل الرغبات اخلفية للق
  .للمستهلك واستباقها بنظام البيع املالئم هلا
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وبقطع النظر عن اختالف املدارس اليت حاولت حتليل ظواهر سلوك 
البيع املستهلك فإنها جتمع على اعتبار أنّ العناصر اليت حتدد اختيار املستهلك ملنفذ 

املوقع، مدى اتساع قاعدة املنتجات : األفضل من وجهة نظره هي التالية
املعروضة، السعر، اإلشهار التجاري، العروض التجارية، اخلدمات املتوفّرة 

جارية وسلوك األعوان املستخدمني بالفضاء التإىل جانب عنصر اجلاهزي ،
أكثر مع التزاماته وتوفّر حيز زمين الستقبال احلريف ضمن املواقيت اليت تتالءم 

  .معقول يغطّي حاجياته
ويعبر تطور مناهج البيع خالل السنوات العشرين األخرية عن تزايد اهتمام 
كربى شركات البيع بالتجزئة بدراسة وحتليل سلوك املستهلك وانتظاراته واليت 

 احلريفر إىل وضعية دف يف جمملها إىل االنتقال به من مرتلة املستهلك الزائ
  .الويفّ

 مطالبة جاريتال القطاع على املشرفة السلطاتومبقتضى هذا التطور باتت 
 مراجعة خالل من ةوالسلوكي ةوالتجاري ةاالقتصادي تغرياتامل هذه مبجاراة
وهو ما يقتضي منها، من الزاوية اليت تعنينا . ةجاريتال املمارسات لواقع تصورها

ضمن هذا السياق، أن تسعى باستمرار ملراجعة نقطة التوازن اليت تقدر انطالقا 
املمارسات  لتنظيم التدخل بنيمنها أنه مبقدورها أن تقيم معادلة مقبولة 

 من إليها املشار التغيرات مجلة تراعي اليت ةالقانوني األطر سن عربالتجارية 
  . أخرى ناحية من لقائيتال عديلتوال السوق آلليات األمر وترك ناحية

 وغلق فتحوقد طرحت مسألة وضع إطار قانوين وترتييب ينظّم مواقيت 
 كثري يفمبا يف ذلك خالل أيام العطل األسبوعية مواقف متباينة  ةالتجاري تاحملالّ
  . البلدان من
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 اليت ةوالترتيبي ةشريعيتال صوصنالحيث ذهب البعض إىل اعتبار أنّ غياب 
ة موتنظّ دحتدة أفرز ظواهر سلبيإغالق  هابين من ساعات عمل احملالّت التجاري

 األحيان غالب يف اجرتال رغبات وفق حتديدها يتم مواقيت يف جاريةتال تاحملالّ
 جتاري حملّ عن البحث عناء تكبد إىل يضطر الّذي املستهلك وذلك على حساب

 ةهام اتإشكالي طرح ما وهو ،نةمعي ةاستهالكي أو ةغذائي ةماد اقتناء أجل من
 عودةالو األعيادو رمضان شهر( ةوالديني ةاملومسي املناسبات يف خصوصا تتفاقم

  .)...ةدرسيامل
 العمل ساعات حتديد يف اإلدارة تدخل أنّ اآلخر البعض يرى املقابل يفو 

 املنافسة انتهاكا لقواعد يعد ةاألسبوعي الراحة يوم ذلك يف مبا األسبوع امأي خالل
 مع تتماشى وال السوق اقتصاد عليها يرتكز يتالّ املبادئ من للعديد وخرقا

  .االقتصاد حترير إىل اهلادفة اإلستراجتية التوجهات
إىل  ةالتجاري تاحملالّ يهم العمل ساعات حتديد أنّ إىل اإلشارة وجتدر

 ببيع ةاخلاص ةجاريتال تاحملالّ مبا يف ذلك والترفيه اخلدماتجانب حمالّت 
 وكلّ واملطاعم واملخابز سياراتال وتصليح ةوالغذائي ةاالستهالكي املواد

  .يللّوال هارنال طوال ةضروري تبقى اليت شاطاتنال
 تاحملالّ يف العمل ساعات حتديد موضوع احتلّ هذا، من وانطالقا

قاش من كبرية مساحة ةالتجاريول سجاالو ةواملداول النأفرز يف بعض الد استمر 
 اجلهات مثل به ةاملعني األطراف مجيع بني وجدل  نقاش حملّ كانكما  ،سنواتل

بالشؤون املكلّفة اتوزارالك ةاحلكومي و ةاجلهويوال ةالبلديالعام األمنو غلش 
 أعمال ورجال ارجتّ من نياملهني إىل باإلضافة ياحة،سوال ناعةصوال جارةتوال

  .وأجراء
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 اإلشكاليات من تتميز بكوا نقطة التقاء جلملة املسألة هذه أنّ ذلك 
ةاالقتصادي ةواالجتماعي ةوالقانوني بسيط  ةواألمنيوالحبيث ال حتتمل كثريا من الت 

 اإلقتصاد على هاومضار مزاياها بني املوازنة نتائج من اقطعي التأكّد ميكن
كما أنّ اإلشكاليات املشار إليها تستدعي يف بعض احلاالت حلوال . واملواطن

متنافرة حبيث أنه ال بد من إعطاء األولوية لبعضها على حساب البعض اآلخر 
العمل  وهو ما يصل مسألة حتديد مواقيت فتح احملالّت التجارية ومدى تعين

  .   أيام اآلحاد برهانات استراتيجية تقتضي البدء بتناوهلا
 ولدال واقع عن فكرة وأخذ ستشرافاإل ةأمهيجهة أخرى، تظهر  ومن

 واليابان كاروالدمن وأملانيا كإيطاليا فيها العمل ساعات تنظيم مسألة متّ اليت
ختصيص  يقتضي ما وهو وغريها، ةالسعودي ةوالعربي ةاألمريكي املتحدة والواليات

يف تلك  ا املعمول اتشريعتال استعراض خالل من حيز له ضمن هذه الدراسة
  .تونس يف موجود هو مبا ومقارنتها الدول

علما وأنّ ذلك التطبيق مع ما كشف عنه من اختالف احللول واملقاربات 
ااالت األخرى  املمكنة قد فسح اال لرجال اإلقتصاد واملختصني يف عديد

للقيام بعمليات تقييم تناولت النتائج املترتبة عن احللول الواقع األخذ ا والنتائج 
وتعترب تلك . اليت كان من املمكن بلوغها لو متّ تبني اخليارات اليت متّ إقصاؤها

ادة التقييمات والرؤى االقتصادية مبثابة املخزون النظري اهلائل الذي ميكن االستف
  .منه بقدر احلاجة

وباستكمال مجيع تلك املعطيات، ومع متام العمل على تناوهلا من خالل 
اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والثّقافية للبالد التونسية، ميكن التطرق إىل 
اخليارات املمكنة أمام السلط العمومية لتنظيم املسائل املتعلّقة مبواقيت فتح احملالّت 

  .  ارية وتنظيم عملها على مدار األسبوع وطيلة فترات السنةالتج
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مسألة حتديد فترات فتح احملالّت التجارية يف : اجلزء األول
  :الفقه والنظم القانونية املقارنة

عمل إنّ اختالف احللّ املعمول به يف النظم املقارنة خبصوص حتديد فترات 
اختالف اجلواب املقدم يف كلّ بلد على املعادلة احملالّت التجارية جيد أساسه يف 

لذلك يتعين االنطالق . اليت تطرحها خمتلف الرهانات ذات الصلة ذا االختيار
من حتديد تلك الرهانات وما تتميز به من جتاذب، قبل الوقوف على خصوصية 

  .احللّ املقدم يف كلّ بلد
التجاذب عند حتديد فترات عمل املعطيات حملّ النظر أو : األول الفرع 

  :احملالّت التجارية
ومسألة العمل يوم  جاريةتت الموضوع حتديد ساعات العمل للمحالّ إنّ

نقاش بني جدل و لّكانت ومازالت حمهو من املواضيع اليت  احة األسبوعيةرال
ليس على مستوى التطبيق  هناك تباينا يف مجيع بلدان العامل، إذ جهات خمتلفة

بالتايل ، وبني مؤيد للفكرة ورافض هلا بل هناك تباين يف وجهات النظر فحسب
على مستوى خمتلف األصعدة قبل اخلروج بقرار فة ثّاألمر حيتاج لنقاشات مك نّفإ

  .أنشيف هذا ال
  

أو نظام معين يرنو إىل وضع قواعد وأطر لتنظيم قطاع أو  فكرةوكأية  
جارية أثناء أيام األسبوع تت النّ نظام حتديد مواعيد فتح وإغالق احملالّنشاط، فإ

له انعكاساته اإلجيابية منها والسلبية ) األحد(ومسألة العمل يوم الراحة األسبوعية 
الية حماور نقاش وجدل عند توقد مثّلت النقاط ال. األفرادعلى على اإلقتصاد و
:طرح هذه املسألة
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األحد يوم ملللع األجري قبول:  
 فرض وأنّ خصوصا املختلفة، اجلهات بني تباين موضوع املعطى هذا مثّل

 للعمل اختياره يف الفرد حرية من ميسان األحد يوم والعمل  للفتح معين توقيت
 ذات الفردية احلريات بعض على انعكاساته إىل إضافة عدمه من اليوم ذلك خالل
 يقترن األحد يوم العمل أنّ إىل اإلشارة مع والثقافية، واإلجتماعية الدينية األبعاد

 واجتماعية للمشغل، بالنسبة) مالية أو إقتصادية كانت سواء( إضافية بتكاليف
  ).أسبوعية راحة كيوم األحد ليوم ييندوال الثقايف البعد(

احملالّت بعض ارتياد ووترية املعامالت رقم عنصر:  
 األحد، يوم التجارية احملالّت لفتح االقتصادية اجلدوى العنصر هذا حيدد

 واملقدرة وقسال حصة حجم ارتفاع بني وازنتال مسألة تطرح اإلطار هذا ويف
 جتارة سوق هيكلة على األحد يوم العمل تأثريات إىل إضافة ،للمستهلك الشرائية

  .واملتوسطة الكربى واملساحات القرب جتارة بني املطلوب وازنتوال وزيعتال
 مستفيضا نقاشا األحد يوم العمل موضوع أطلق فقد أخرى جهة من و

 خلق إىل يؤدي سوف كان إذا ما ملعرفة وذلك غلشال سوق على تأثرياته حول
 على خاصة املوجودة غلشال مواطن على القضاء إىل أو جديدة شغل مواطن

 اآلثار ملعرفة عميقة بدراسات القيام النقطة هذه وتستدعي. القرب جتارة مستوى
  .ذلكعن املترتبة

الشغل عروض على األحد يوم العمل تأثري:  
 للشبان سبةنبال خاصة شغل فرص توفري من األحد يوم العمل ميكّن مبدئيا

 العمل يطرحكما  ).لبةطّال ومن علمية شهائد حيملون ال الذين من وباخلصوص(
 املطلوبة املهنية املؤهالت إىل إضافة الشغل، عقد طبيعة حول التساؤل األحد يوم

  .األحد أيام حمالّا للعموم ترغب يف فتح  الّيت جاريةتال لدى املؤسسات للعمل
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 غيلة واألفراد الذين ينبع عنهمتنسيق جداول عمل الطّبقة الش
  :الطّلب الذي تتوجه إليه احملالّت التجارية

لذي ينتج للفرد عن التمتع بوقت الفراغ يرتبط بصورة كبرية إنّ االرتياح ا
ويالحظ ذلك داخل نفس األسرة حيث أنّ . مبا يفعله اآلخرون خالل نفس الفترة

وكذلك خارج . التمتع بأوقات الفراغ يزداد مىت أمكن قضاؤه مع القرين واألبناء
مقامسته واالستمتاع به إطار العائلة فإنّ قيمة وقت الفراغ تنبع أيضا من إمكانية 

  .مع الغري ممن نتقاسم معه نفس االهتمامات
ويف اتمعات الغربية، سامهت الكنيسة من خالل ختصيص يوم األحد 
للعبادة يف استحداث أول مساحة فراغ مشتركة، مثّ امتدت مساحة الفراغ 

  .املذكورة تدرجييا إىل يوم السبت يف جلّ البلدان الصناعية
ع وجود دراسات وعمليات سرب آراء واسعة من اخلروج ومين

غري أنه من الوارد القول بأنّ . باستنتاجات حمددة عن واقع األمر يف تونس
اختالف حتديد يوم الراحة األسبوعية بني مصاحل الدولة واملؤسسات العمومية 

قد أفرز  اإلدارية من جهة وبني بعض املنشآت العمومية واملؤسسات اخلاصة
وجود شرحيتني اجتماعيتني ختتلفان من حيث فضاءات الراحة املشتركة، حبيث أنّ 
التنسيق بني أوقات فراغ كلّ منهما يتم يف الغالب باختيار يوم األحد وهو ما 

  .يعطي أمهّية لتناول هذا اليوم عند مراجعة مواعيد فتح احملالّت التجارية
يفضلون يف بعض الصور التنازل عن الربح كما يالحظ أيضا أنّ األزواج 

الذي يوفّره القيام بساعات العمل اإلضافية لغرض التمتع بفضاءات فراغ 
مشتركة، وميكن القياس على ذلك بالنسبة لألهل واألصدقاء واألشخاص الذين 

الرياضة، الصيد، ارتياد املنابر والفضاءات ( يتقامسون اهتمامات مشتركة 
  ...).يةالثّقاف
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وطبقا هلذا املعىن فإنّ تدخل السلط العمومية الستحداث فضاءات ترفيـه  
يكون حمبذا وميكن القبول به على ما  ) Plages communes de loisirs(مشتركة 

  .فيه من التسلّط على مبدإ احلق يف العمل وعلى مبدإ حرية الصناعة والتجارة
كذلك يالحظ أنّ استحداث الفضاءات املشتركة للراحة يزيد من فـرص  
  ا بغاية دعم احلـسايت الذي جتعله تونس يف صدارة اهتماماتنمية العمل اجلمعي

ويالحظ ضمن هذا السياق وجـود دراسـات   . املدينّ وتعميق الشعور باملواطنة
بالواليات املتحدة األمريكية  علمية توصلت إىل الربط بني تراجع العمل اجلمعيايت

وإقرار الزيادة يف مـدة العمـل    1990و 1980خالل الفترة املتراوحة بني سنيت 
  .والتخلّي عن فكرة يئة فضاءات الراحة املشتركة

ويف اخلالصة فإنّ قرار ختصيص يوم األحد كراحة أسبوعية للكافّة يعبر 
 ة عن خيار يتملط العمومين اعتباره عنصرا من قبل السيه للحسم يف ما يتعيتبن

  :أكيدا وذا أولوية من بني العنصرين التاليني
  .الفائدة احلاصلة ألصناف من املواطنني من تثمني مساحات الفراغ -
اخلسارة الالّحقة ببعض القطاعات االقتصادية وبـبعض األشـخاص    -

  .   الذين يفضلون العمل لفترات أطول
ماعيةجتاال تكاليفال:(Les coûts sociétaux)

 ان جيب ال عام بشكل جاريةتال تباحملالّ العمل مواعيد تنظيم مشروعإنّ 
كما ال ينبغي النظر إليع على أساس أنه يرجع  ،وحيدة نظر وجهة من يتم تناوله

 أن الضروري من فإنه املسألة تشعب حبكم إذ .دون سواهم االقتصاد أهل إىل
ا تقترن اليت اجلوانب مجيع من تناوهلا يتم ام مماألطراف رأي أخذ حيت 

األوىل من خالل  بالدرجة واملستهلك نيواملهني االجتماع علماء من األخرى
  .املنظّمات اليت ترعى مصاحله
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 احةرال يوم والعمل يليلّال البيع ظاهرةالفوائد املترتبة عن  ذلك أنّ 
 مواقيت حترير ملسألة املعارضة للجبهة وفقا ال تكفي إلخفاء مساوئها األسبوعية

 الضجيج ذلك على همدليلو .األسبوعية احةرال يوم والعمل والغلق تحفال
 تستدعي وغريها األشياء هذه وكل ارعشال يف االنضباط وعدم الليلي واإلزعاج

 هدوءها، وارعشال لتستعيد جاريتال العمل ساعات لتحديد إجراءات اختاذ
حقّهم يف ختصيص  السكان ويستعيد سكينتها، بالشوارع احمليطة البيوت وتستعيد

  .النفس عن والترفيه احةرلل وقت

  :احللول املتوخاة يف القوانني والنظم املقارنة: الفرع الثّاين
جتمع كلّ البلدان اليت متّت دراسة هذه املسألة ا على إقرار مبدإ مشفوع 

حالة بعض املواد أو القطاعات أو خصوصية بعض جبملة من االستثناءات تراعي 
الفترات من السنة أو حاجة بعض املناطق حبكم موقعها اجلغرايف أو طبيعتها 

.السياحية ألخذ ذلك بعني االعتبار
  

وما يتعين التنبه إليه، هو أنّ كل البلدان اليت مشلتها الدراسة انطلقت 
ت التجارية يوم األحد، مثّ أخذت من إدخال تضييقات على مبدإ عمل احملالّ

وهو ما يقتضي وجوب االنتباه عند . يف التخلّي تدرجييا عن ذلك اخليار
اخلروج باخلالصات ألنه ويف زمن إعداد هذه الدراسة يكون الواقع السائد يف 
تونس هو أقصى ما ميكن بلوغه يف بلدان أخرى كما أنّ أي إجراء يتم اختياره 

جه بالضول األخرىيتري املالحظ يف الدرورة إىل عكس الس .
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  :فرنسا.1
  :العامة القاعدة - أ
ة الشغل جملّة متنعة أجري تشغيل الفرنسية تفوق ملدام الستيف أي 
 يوم وذلك متتالية ساعة 24بـ األسبوعية الراحة مدة حددت كما األسبوع،

.األحد
ة احملالّت فتح مينعاألحد يوم التجاري.

  :االستثناءات -ب
م  ل ال اليت القرب جتارة حمالّت باخلصوصهذه االستثناءاتأجراء، تشغ 

 الوايل عن صادر مقرر يوجد ال طاملا األحد يوم تفتح أن احملالّت هلذه ميكن إذ
(Le préfet) األحد يوم احملالّت إغالق يفرض.  

 وبعض واملتوسطة الكربى جاريةتال املساحات فتح ميكن أخرى جهة من
 واالّت، اجلرائد بيع أكشاك الورد، بيع أكشاك( الغذائية غري املواد جتارة حمالّت
  .النهار منتصف حدود إىل األحد يوم...) األثاث بيع حمالّت

 أو ياحيةسال للبلديات بالنسبة خاصة( للوايل أو البلدية لرئيس ميكن كما 
 الوقت، يف حتديد دون األحد يوم وزيعتال جتارة حمالّت فتح إقرار) احلدودية

  .احلاالت أقصى يف نةسال يف آحاد مخسة خالل وذلك
أملانيا:
 بتحديد يتعلّق 2003 جوان غرة منذ التنفيذ حيز دخل قانون إصدار متّ
 بعض مراجعة من القانون هذا مكّن وقد التجارية، باحملالّت العمل ساعات
 .226صرامة أقلّ وجعلها القواعد

                                                            
:التالية القواعد حدد قد 1956 سنة قانون كان املذكور القانون إصدار قبل / 226

  .صباحا صفنوال ادسةسال اعةسال من جاريةتال احملالّت فتح يكون :اجلمعة إىل اإلثنني من-
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  :العامة القاعدة - أ
ال إىل اإلثنني منال تاحملالّ بفتح يسمح :بتسةتال من جاريادسةس 

 اخلامسة الساعة على تغلق اليت املخابز ىعد ما( ليال الثامنة إىل صباحا
 املواد بيع لنقاط تسمح أن املختصة اجلهوية لطللس ميكنو). والنصف

 إىل صباحا ادسةسال من تفتح أن القطارات مبحطّات املتواجدة اإلستهالكية
 ساكن بغاية ألف 200 سكّاا عدد يتجاوز اليت باملدن ، وذلكليال العاشرة
.حلاجيام املسافرين اقتناء تسهيل
ة احملالّت فتح نعميام التجاريد عدم على ويعاقب واآلحاد، العطل أيالتقي 

.أورو 500بـ تقدر خبطية بذلك
  :واجلغرافية القطاعية االستثناءات -ب
الّت بيع أكشاك فتح ميكنام اآلحاد خالل واجلرائد امن العطل وأي 

.الظهر بعد الواحدة اعةسال إىل عشر احلادية اعةسال

                                                                                                                                                                             

 كلّ من سبت أول عدى ما الظهر، بعد الثانية الساعة حدود إىل تاحملالّ بفتح يسمح :السبت يوم-
 ادسةسال اعةسال على احملالّت إغالق فيها يكون واليت امليالد عيد تسبق اليت األربعة السبت وأيام شهر
.مساًء

.األحد يوم احملالّت فتح مينع-
 حدود إىل بالعمل جاريةتال احملالّت ألصحاب مسح حيث 1989 سنة مرة ألول 1956 قانون تنقيح متّ
 سبتمرب شهر إىل أفريل شهر من املمتدة الفترة طيلة احملالّت إغالق ضرورة مع مساًء صفنوال امنةثّال اعةسال

  .السادسة نم بدال مساًء ابعةرال الساعة على شهر كلّ من سبت أول خالل
 اعةسال هي مبوجبه التجارية تاحملالّ إغالق ساعة أصبحت حيث 1996 سنة جديد من القانون تنقيح متّ
 الرابعة اعةسال حدود إىل التجارية احملالّت فتح قاعدة تعميم إعادة مع اجلمعة إىل اإلثنني من مساًء امنةثّال

.بتسال يوم مساًء
  



اآلراء الجزء األول

581

س ــــمجل
المنـــافسة

ات ختضع الاخلدمات وحمطّات الصيدلي (Stations de services) 
 سبةنبال الشأن وكذلك التجارية، احملالّت وإغالق فتح مواقيت حتدد الّيت للقواعد

.شاها وما القطار وحمطات باملطارات املنتصبة للمحالّت
ما يف ال فإنّ الطّبيعية واملعاجلة االصطياف أماكن خيصة لطاتساجلهوي 
 ميكن نةسال يف العطل وأيام اآلحاد من )40( أربعني حتدد) Länd( املختصة
.الفضاءات تلك فتح أثناءها

  :األحد يوم التجارية احملالّت إغالق قاعدة خرق -ج
 يف عطل أيام أو آحاد أربعة حتدد أن املختصة اجلهوية للسلطات ميكن

  .التوزيع جتارة حمالّت بفتح خالهلا يسمح نةسال
  :227الغال وبالد أنقلترا .2
  : العامة القاعدة - أ

 اليت احملالّت عدى ما حرة، جاريةتال احملالّت وإغالق فتح مواقيت تكون
.اآلحاد أيام فتحها املذكور القانون مينع إذ 2م 280 مساحتها تفوق

 جنيه ألف 50بـ تقدر خبطية عليه يعاقب القاعدة هذه احترام عدم
.إسترليين

:واجلغرافية القطاعية االستثناءات -ب
 األحد يوم 2م 280 مساحتها تفوق اليت جاريةتال احملالّت بعض فتح ميكن

 املطارات يف املتواجدة واحملالت والصيدليات السيارات مغازات بينها ومن
.شاها وما املسافرين اتوحمطّ

                                                            
 بفتح واملتعلّق 1994 أوت 26 بتاريخ التنفيذ حيز دخل الذي القانون إىل املسألة هذه ختضع/  227

  .األحد يوم التجارية الّتاحمل
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  :األحد يوم احملالّت إغالق قاعدة خرق -ج
 إشعار بشرط اآلحاد أيام 2م 280 مساحتها تفوق اليت احملالّت فتح ميكن

 من )06( ساعات ست الفتح مدة تتجاوز ال أن على هلا، التابعة احمللية اجلماعة
  .مساًء السادسة إىل صباحا العاشرة

  :228إسبانيا.3
  :العامة القاعدة - أ

 أعطى والّذي 2000 جوان 13 يف املؤرخ باملرسوم القاعدة هذه حددت
 ذات والقواعد واألنظمة القوانني سن حرية الذايت باحلكم تتمتع اليت للمقاطعات

  :التالية املبادئ باحترام مطالبة تبقى أنها على العالقة،
ةال احملالّت وإغالق فتح مواقيت حتديد حريةتإىل اإلثنني من جاري 

  .بتسال
دام عدد حدال احملالّت فتح خالهلا ميكن اليت اآلحاد أيةتعشر بإثين جاري 

)12(.
ال احملالّت فتح ساعات عدد يقلّ أن جيب الةتعن األسبوع يف جاري 

.ساعة تسعني

ةال وادامل( القرب جتارة حمالّت على كرذّال سابقة القواعد تنطبق الغذائي 
 هلذه وتكون. 2م 500 مساحتها تتعدى ال الّيت) اليومي ستهالكاإل ذات واداملو

.وإغالقها فتحها مواقيت حتديد يف احلرية كامل احملالّت
  

                                                            

  .1996 جانفي 13 قانون إىل املسألة ختضع 3
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  :واجلغرافية القطاعية االستثناءات -ب
 واملطاعم املرطّبات بيع وحمالّت املخابز باخلصوص هذه اإلستثناءات تشمل

 وحمطّات باملطارات املتواجدة احملالّت إىل إضافة اخلدمات، وحمطّات واألكشاك
  .شاها وما املسافرين
 Tribunal pour la défense de) املنافسة عن الدفاع حمكمة وأنّ علما 

la concurrence) ال جتارة قطاع يف املنافسة حول تقريرا نشرتأكّدت وزيعت 
 احلرية وترك التجارية احملالّت وإغالق فتح مواقيت حتديد عدم ضرورة على فيه

  .املسألة هذه حول اجلدل جديد من أطلق ما وهو للتجار، كاملة
  :229 إيطاليا.4
  :العامة القاعدة - أ
ال إىل االثنني منال احملالت فتح يكون :بتسةتال من جاريال اعةسابعةس 

  .مساًء الثامنة اعةسال إىل صباحا
ة احملالت فتح مينعوالعطل اآلحاد أثناء التجاري.

  :واجلغرافية القطاعية االستثناءات -ب
 واألكشاك واملطاعم املرطّبات بيع وحمالّت املخابز باخلصوص وتشمل

 املسافرين وحمطّات باملطارات املتواجدة احملالّت إىل إضافة اخلدمات، وحمطّات
  .شاها وما

  :األحد يوم جاريةتال احملالّت غلق قاعدة خرق -ج
 هذه وتضبط السياحية، باملناطق املتواجدة احملالّت باخلصوص ذلك يشمل

  .بلدي مبقرر املناطق

                                                            
 حيدد مقرر اتخاذ حرية من بلدية كلّ 1998 مارس 31 يف املؤرخ (Décret législatif) األمر مكّن 229

  .التجار قبل من احترامها الواجب القواعد
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  :230هولندا.5
  :العامة القاعدة - أ
ال إىل اإلثنني منال تاحملالّ تفتح :بتسةتال من جاريإىل صباحا ادسةس 
  .ليال العاشرة
ة احملالّت فتح مينعيكون اليت احلالة باستثناء وذلك األحد يوم التجاري 

 األسبوعية الراحة يوم تغيري ميكن عندهاو املسيحية، غري ديانة يتبع اجرتال فيها
.آخر يومب

  :واجلغرافية القطاعية االستثناءات -ب
 مقرر مبوجب للفتح عامة تراخيص بإعطاء البلدي للمجلس القانون يسمح

ة تراخيص كما ميكنه إسناد. ترتييبم بعد فرديا املعين تقد الغرض، يف بطلب 
  .حدودية مبنطقة احمللّ لتواجد أو ياحةسال مبيدان شاطنال لعالقة إما ذلك ويكون

  :األحد يوم احملالّت إغالق قاعدة خرق -ج
 العطل أيام أو اآلحاد من )12( عشر إثين سنة كلّ البلدي الس حيدد

 رابتال مجيع يشمل أن البلدي للمقرر وميكن. جاريةتال احملالّت فتح خالهلا ميكن
  .منه جزءا أو البلدي

  : 231الربتغال .6
  :العامة القاعدة - أ

 خالل يللّال منتصف إىل صباحا ادسةسال منحتدد مواقيت فتح احملالّت 
 مغازات عدى ما التجارية احملالّت جلميع بالنسبة وذلك األسبوع، أيام كامل

                                                            
 إصداره يتم مقرر مبوجب خرقها أو تغيريها إمكانية البلدية للمجالس وترك العامة القاعدة 1996 قانون حدد 230
  .الغرض يف

  .1996 ماي 15 يف املؤرخ 48 عدد باملرسوم التجارية احملالّت وإغالق فتح مواقيت حتديد متّ 231
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 مساحتها تتجاوز ال اليت) اليومي االستهالك ذات واداملو غذائيةال وادامل( القرب
 بعد انيةثّال اعةسال إىل صباحا ادسةسال اعةسال من بفتحها يسمح واليت 2م 250

  .الليل منتصف
 تفوق اليت واملتوسطة الكربى املساحات على القاعدة هذه تنطبق الو
 ساكن، ألف 30 من أكثر تعد اليت البلديات يف واملوجودة 2م 1000 مساحتها

 املساحات هذه فتح ميكن وال. البلديات بقية يف 2م 2000 تفوق اليت وتلك
 الساعة إىل صباحا الثامنة الساعة من إالّ والعطل اآلحاد أيام أثناء التجارية
  .وديسمرب نوفمرب شهري عدى ما الظهر، بعد الواحدة
 الكربى باملساحات املتعلّق واإلغالق الفتح مواقيت حتديد نظام يشملو

  .حجمها كان مهما التجارية املراكز يف املتواجدة املغازات واملتوسطة
 احملددة املواقيت خارج حملّه فتح يريد الذي اجرتال أنّ إىل اإلشارة وتتجه

 البلدي للمقرر ميكن ال أنه كما. البلدي للمجلس معلّل طلب بتقدمي مطالب
 القاعدة أنّ إذ واملتوسطة، الكربى للمساحات سبةنبال احملددة املواقيت تغيري

  .الوطين املستوى على تطبق ا املتعلّقة
  :واجلغرافية القطاعية االستثناءات -ب

 واملطاعم املرطّبات بيع وحمالّت املخابز باخلصوص هذه اإلستناءات تشمل
 وحمطّات باملطارات املتواجدة احملالّت إىل إضافة اخلدمات، وحمطّات واألكشاك
  .شاها وما املسافرين
  :ويـدسال.7

 جاريةتال احملالّت وإغالق فتح مواقيت حترير ويدسال يف متّ 1971 سنة منذ
 الساعة إىل الليل منتصف من األجراء تشغيل منع قاعدة احترام ضرورة مع

  .صباحا اخلامسة
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  :كنــدا .8
 الراحة كيوم األحد يوم بإقرار املتعلّق القانون إلغاء 1985 سنة متّ

 الدستور مع توافقه عدم نتيجةوذلك بقرار من احملكمة الدستورية  األسبوعية
 أصبح اريختال ذلك من وانطالقا. واحلريات للحقوق الكندي امليثاق أساس وعلى

 التجارية احملالّت فتح مواقيت حيدد حملّي نظام وضع واملقاطعات البلديات بإمكان
  .األحد يوم

 بساعات تتعلّق اليت األنظمة من العديد وجود إىل الوضعية هذه أدت وقد
 أثناء احملالت فتح باتا منعا مينع حيث جدا صارم هو ما منها واإلغالق، الفتح

 فتح مواقيت حتديد يف للتجار احلرية كامل أعطى ما ومنها األسبوعية الراحة
  .حمالّم وإغالق

  :الواليات املتحدة األمريكية.9
 فتح متنع اليت (Blue laws)" الزرقاء القوانني"بـ يعرف كان ما إلغاء متّ
 لكلّ أصبح لذلك وتبعا املاضي، القرن سبعينات منذ األحد يوم التجارية احملالّت

 األنظمة خمتلف أنّ إىل اإلشارة مع ،مالئما تراه الّذيالنظام  سن إمكانية والية
 وحتى والدينية الثقافية للجوانب اإلعتبار بعني األخذ مع اعتمادها متّ ا املعمول
  .اللوبيات بعض ملصاحل

 واختالف بتنوع تتميز املتحدة الواليات فإنّ كندا يف احلال هو ما ومثل
  .جاريةتال احملالّت وإغالق فتح مواقيت حتديد بأنظمة املتعلّقة شاريعتال

  :السعودية اململكة .10
م حتديد ساعات العمل باحملالت مشروع نظا عوديسال ورىشأقر جملس ال

ات الوقود ات وحمطّلصيدلياظام نويستثين ال. يف الفترة األخرية جاريةتال
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رق طّموين الواقعة على التحقة ا وكذلك املطاعم ومراكز الموينات امللتوال
  . خارج نطاق املدن

أنظمة يساير الذي النظام هذا دوحيد ةعاملي ة ةوأوروبيفتح ساعات مشا 
)  واخلريف الشتاء( فصلي يف ليكون البيع منافذ ومجيع ةالتجاري تاحملالّ وإغالق

 فصلي ويف مساء، العاشرة الساعة وحىت صباحاً السادسة الساعة من ابتداًء
 مساًء، عشرة احلادية وحىت صباحاً السادسة الساعة من ابتداًء) والربيع الصيف(

 العمل ساعات حتديد يف رةاملنو واملدينة املكرمة ةمكّ مدينيت النظام يستثين حني يف
 أن إىل إضافة منهما كلّ يف البلدي الس رهريق ملا وفقاً ذلك وجعل فيهما

من  حتديدها يكون واألعياد رمضان شهر يف ةجاريتال تاحملالّ عمل ساعات
 ةجاريتال تللمحالّ سبةنوبال .لظروفها طبقاً مدينة كل يف البلدي الس وليةؤمس
 من ابعرال فصلال يف ورد ما خالف ساعات يف البدء عملها طبيعة بلّتتط اليت

 وطبيعة تصنيف الالئحة دتدح فقد...) واملخابز اخلضار أسواق( مثل ظامنال
 اإلغالق ساعات بعد عملها استمرار جيوز ال أنه على جاريةتال احملالت هذه عمل
ال تاحملالّ النظام استثىن كما الرابع، فصلال يف دةاحملدتاحلاجة بتتطلّ اليت ةجاري 

 املالهي ومدن ةالترفيهي املراكز ظامنال أعطى حني يف ساعة، 24 الـ طيلة عملها
 تاحملالّ إغالق موعد عن ةإضافي ساعة واملقاهي واملطاعم األلعاب ومراكز
 فصل يف مساًء عشرة احلادية الساعة متام يف إغالقها ليكون وشتاًء صيفاً األخرى

 والربيع، الصيف فصل يف مساء عشرة الثانية الساعة متام ويف واخلريف، الشتاء
 ويف األسبوع اية عطلة يف ةجاريتال تللمحالّ جيوز هنفإ للفصل السادس وطبقا
 اعةسال إىل بالعمل االستمرار مسيةرال العطالت ويف املدرسية يفصال إجازة فترة

.مساًء عشرة انيةثّال
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  :النتائج املمكن استخالصها
  :اليةتال النقاط على الوقوف متّ التحليل مشلها اليت البلدان لكلّ بالنسبة

 عامة قاعدة ضبط متّ قد أنه يالحظ هلا التعرض متّ اليت البلدان خمتلف يف-
 فيما أخرى جهة ومن األسبوع أيام مبختلف يتعلّق فيما أوىل جهة من وذلك
ام خيصاألحد أي.  

 ملختلف بالنسبة وجغرافية قطاعية استثناءات وضع متّ قد أنه يالحظ-
 للقاعدة إخضاعها ميكن ال التجارية األنشطة بعض أنّ باعتبار وذلك البلدان،

 حمطّات،( اجلغرايف االنتصاب إىل ظرنبال أو شاطنال نوع إىل ظرنبال إما العامة
...)حدودية مناطق سياحية، مناطق مطارات،
 إغالق قاعدة خلرق دراستها متّت اليت البلدان معظم يف إمكانية وجود-
 الدينية كاملناسبات استثنائية ظروف إطار يف وذلك األحد، يوم جاريةتال احملالّت
.املومسية خفيضاتتال وفترات امليالد وأعياد

  :االستنتاجات
 استخالص األجنبية شريعاتتلل املقارن حليلتال خالل من ميكن
  :اليةتال االستنتاجات
 ال باستثناءال شريعته ويديسول مبختلف يوجد فإنتشريع الد 
  :المركزية بطريقة تطبيقه يتم خاص اقتصادي
ال ت مملكةتبنمن ياخال مرنا نظاما ويدس ألغلب خالفا وذلك تقييد أي 

 بتحديد يتعلّق غلشال قانون عن خمتلفا إقتصاديا تشريعا تعتمد اليت األخرى ولدال
 وأهم. األحد أيام ذلك يف مبا األسبوع أيام كامل أثناء التجارية احملالّت فتح مدة
 اإلقتصادية شريعاتتال هذه تطبيق أنّ هو السياق هذا يف استخالصه ميكن ما
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 وعلى وإسبانيا ألملانيا بالنسبة اجلهوي املستوى على( المركزية بطريقة يكون
  ).والربتغال وهولندا إليطاليا بالنسبة احمللّي املستوى

 اإلقليم حلاكم يتيح ال األملاين الفيدرايل القانون أنّ إىل اإلشارة وتتجه
. وإغالقها التجارية احملالّت فتح مواقيت حتديد يف للتدخل واسعا جماال) الالندر(

 وإيطاليا والربتغال إسبانيا من كلّ يف الوطنية القوانني مثّلت فقد املقابل ويف
 اال، هذا يف كاملة حبرية والبلديات املقاطعات خالهلا من تتمتع أطرا وهولندا

 الربتغال يف ضبطه يتم واملتوسطة الكربى املساحات فتح مواقيت حتديد وأنّ علما
  .الوطين املستوى على

 ه أنّ رغمال حنو سائر العام التوجال من خفيفتالّذي الصارم قييدت 
 دولة من ختتلف التجارية احملالّت وإغالق فتح مواقيت فإنّ شريعاتتال تفرضه

:أخرى إىل
 حترير إىل تشريعاا بصرامة املعروفة ماليةشال أوروبا دول أغلب توجهت

 جاء أملانيا ففي. األخرية نواتسال خالل التجارية احملالّت وإغالق فتح مواقيت
 ابقةسال القواعد على املرونة من نوعا ليضفي 2003 جوان 2 يف املؤرخ القانون

 تطبيقها يتم موحدة مواقيت ضبط خالل من وذلك 1956 بقانون وضعها متّ اليت
 قانون ألغى فقد للدامنارك بالنسبة أما. األحد يوم عدى ما األسبوع أيام كامل

 تسعة فتحها إمكانية وأقر جاريةتال احملالّت إغالق ساعة حتديد 2000 ديسمرب
.نةسال يف آحاد

 املستوى على ا املعمول التشريعات به تتميز الذي للتنوع واعتبارا
 إىل حرية األكثر من ايلتال النحو على شريعيةتال األنظمة ترتيب ميكن األورويب

  :وتقييدا صرامة األكثر
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 حتديد دون اآلحاد إىل إضافة األسبوع أيام كامل خالل الفتح إمكانية-
 يف جنده ما وهو األسبوع، خالل احملالّت لفتح القصوى للمدة أو للمواقيت

 األحد أيام تفتح ال واملتوسطة الكربى املساحات أنّ غري. وأملانيا وانقلترا ويدسال
  .مساًء ادسةسال إىل صباحا العاشرة من املمتدة الفترة خالل إالّ

 اليومية املدة ولكن الربتغال يف األسبوع أيام كامل املغازات فتح إمكانية-
 بقاعدة قيدتبال مطالبة واملتوسطة الكربى املساحات أنّ كما بقيت حمددة، للفتح

).وديسمرب نوفمرب شهري باستثناء( مساًء األحد يوم إغالقها
 بينها من( األسبوع يف أيام ستة تفتح أن للمحالّت ميكن بلجيكيا يفو-

 يسمح ال قصوى ساعة ضبط متّ كما. اجرتال لرغبة وفقا وذلك) األحد يوم
 حمالّت لبعث إمكانية إجياد متّ ذلك مقابل ويف بعدها، بالعمل التجارية للمحالّت

 صباح من ابعةسال اعةسال إىل مساًء ادسةسال الساعة من أبواا تفتح ليلية جتارية
.الغد يوم

 ستة أبواا فتح إمكانية التجارية حملالّتعلى ا امناركيدال التشريع نحمي-
 اإلغالق، لساعة حتديد أي دون وذلك األحد، يوم عدى ما األسبوع يف أيام

.إسبانيا يف الذايت باحلكم تتمتع اليت لألقاليم بالنسبة الشأن وكذلك
 طة الكربى املساحات على صرامة أكثر قواعد تطبيقواملتوس 

:الصغرى بالتجارة مقارنة
عال حمالّت تتمتال جارةتة بأكثر غرىصفيما حري مواقيت ضبط خيص 

  :فتحها
 مساحتها تفوق ال اليت املغازات فإنّ الغال وبالد انقلترا خيص فيما-

 تكون بينما وإغالقها، فتحها مواقيت حتديد يف احلرية بكامل تتمتع 2م280
). األحد( األسبوعية حةراال يوم الفتح عدم إمبد باحترام مطالبة األخرى املغازات
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 ما إذا احمللية لطاتسال بإشعار مطالبون احملالّت أصحاب فإنّ آخر جانب ومن
  .األحد يوم حمالّم فتح أرادوا

 من إالّ واملتوسطة الكربى املساحات فتح ميكن ال للربتغال نسبةبال-
 عدى ما العطل وأيام اآلحاد أثناء الظهر بعد الواحدة إىل صباحا الثامنة اعةسال

 به املعمول النظام نفس املساحات تلك على يطبق حيث وديسمرب نوفمرب شهري
.املغازات لبقية سبةنبال

يف والغلق الفتح مواقيت حتديد لنظام الصغرى املغازات ختضع ال 
 املغازات والغلق للفتح العامة القاعدة تشمل ال الدامنارك ففي وإسبانيا، مناركدال

 سبةنبال الشأن وكذلك أورو، مليون 3,25 السنوي معامالا رقم يتعدى ال اليت
 بالنسبة إسبانيا يف به معموال ظامنال نفس وجند. األحد يوم العمل عدم لقاعدة
  .2م 500 مساحتها تتجاوز ال اليت القرب ملغازات

 تعرف تشاريعها دراسة متّت اليت الدول مجيع أنّ يتضح سبق ما على وبناًء
 النشاط بطبيعة أساسا االستثناءات تلك وترتبط العامة، للقاعدة استثناءات
 مناطق( اجلغرايف واإلنتصاب...) صيدليات خدمات، حمطّات خمابز،( التجاري
 مناسبات( اإلستثنائية والظروف...) املسافرين حمطّات حدودية، مناطق سياحية،

 ولدال كلّ فإنّ أملانيا استثنينا ما وإذا املقابل، ويف...). مومسية مناسبات دينية،
 أثناء فتحها إمكانية تتيح األحد يوم التجارية احملالّت إغالق قاعدة تفرض الّيت
  .اخلاصة األسباب إعتبار دون نةسال يف مرات عشر األسبوعية احةرال يوم

 الراحة يوم العمل ملسألة اإلقتصادية االنعكاسات: الفرع الثّالث
  : األسبوعية

أفضى تطبيق اخليارات املشار إليها أعاله يف عدد من البلدان الغربية حتديدا 
ا على سوق االنتائج االقتصادية اهلامة سواء تعلّق األمر بانعكاسإىل مجلة من 
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الشغل أو على رقم املعامالت احملقّق من املؤسسات التجارية أو على تنامي القدرة 
كما أنّ تأرجح بعض الدول بني مجلة من . الشرائية والطّلب بفعل ازدياد الدخل

رب قدرة تفسريية استعان ا بعض اخليارات املتباعدة أعطى تلك التجا
  .االقتصاديني حملاولة حتليل تلك املعطيات واخلروج باستنتاجات عامة

وميكن حتسس تلك االستنتاجات على مستويات ثالثة تتعلّق بتأثري العمل 
.يوم األحد على الطّلب والعرض وسوق الشغل

  : الطلب على إجيايب تأثري-1
 ساعات متديد لعملية واملرتقبة احملتملة اإلجيابية اإلنعكاسات تتمثّل نظريا

 هذه وترتبط. الطلب حجم ارتفاع يف األسبوعية الراحة أيام إىل العمل
 مجيع أنّ إىل اإلشارة وتتجه .جتاهها املستهلك فعل بردة أساسا اإلنعكاسات
 العمل تأثريل الدقيقة املعرفة صعوبة على تؤكّد الغرض يف املنجزة الدراسات

 بعني أخذنا ما فإذا. العائلي اإلستهالك مستوى على األسبوعية الراحة يوم
 توزيع إىل األحيان أغلب يف يلتجئ املستهلك فإنّ الفرد، دخل استقرار االعتبار
 ميزانيته يف يزيد أن دون األسبوع أيام كامل على للتسوق املخصص وقته كامل

 أيام إىل العمل ساعات متديد سيؤدي اإلطار هذا ويف ،حاجياته القتناء املخصصة
 أيام حساب على األحد يوم التسوق مدة يف الزيادة إىل األسبوعية الراحة

Wolfgang األملاين اإلقتصاد عامل اإلستنتاج هلذا تعرض وقد. األخرى األسبوع

Stüzel ال يف مؤكّدا املاضي، القرن من اخلمسينات بداية يفأنّ على نفسه ياقس 
 احملالّت فتح ساعات تفاوت أو بتغير تتغير ال وزيعتال جتارة لقطاع املضافة القيمة

  .التجارية
 على وذلك الفكرة، هذه يعارضون اإلقتصاد أهل من الكثريين أنّ غري 

 العمل ملسألة يكون أن خالهلما من ميكن آليتني اإلعتبار بعني تأخذ ال أنها أساس
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 إغالق أنّ يتضح جهة فمن: اإلستهالك حجم على إجيايب أثر األحد أيام خالل
des) اخلصوصية راءاتشال ببعض القيام مينع األحد يوم جاريةتال احملالّت achats

spécifiques)، ة البلدان يف املسألة هذه وتطرحة األوروبيمستوى على وخاص 
 وبالتايل األوروبية، ولدال بني األشخاص مرور حلرية إعتبارا ياحيسال اإلستهالك

 حجم ارتفاع إىل بالضرورة يؤدي سوف األحد يوم جاريةتال احملالّت فتح فإنّ
 احملليني السكّان جلوء إىل اإلشارة ميكن أخرى جهة ومن. احملالّت تلك مبيعات

 ما وهو ااورة، البلدان يفيوم األحد  بشراءام القيام إىل احلدودية املناطق يف
 هذا يف اإلشارة وجتدر. اخلارج إىل احمللية الثروة من جلزء مباشر غري حتويالً ميثّل

 إليها يهدف اليت الغايات أهم متثّالن املستهلكني من الفئتني هاتني أنّ إىل اإلطار
 تأجيل متّ والّذي متريره حاليا الفرنسية احلكومة حتاول الذي القانون مشروع
  .القادم جويلية شهر إىل مداوالته

 من العديد مكّن األحد يوم العمل أنّ الدراسات بعض بينت كما
 حجم يف زيادة إىل أدى ما وهو للتسوق، أكثر وقت توفري من األفراد

 املشار Stüzel األملاين االقتصادي نظرية لتفند تائجنال هذه وجاءت. اإلستهالك
 املواد اقتناء على شجيعتال يف يساهم األحد يوم العمل أنّ تبين حيث أعاله، إليها
 Un) احملالّت بني والتجوال البحث من أدىن حدا شراؤها يستوجب اليت

minimum de prospection)، ة خالل اقتناؤها ميكن ال والّيتام بقيلعدم األي 
  .للمستهلك الكايف الوقت توفّر

 ارتفاع عن اجمنال لبطّال مستوى ارتفاع إىل وإضافة آخر، جانب ويف
Consommation) واحلدودي ياحيسال اإلستهالك touristique et

frontalière)، ّنسق تسريع يف أيضا يساهم األحد يوم العمل فإن النمو 
 الذي للغموض نتيجة إليها التعرض متّ قلّما أخرى آلية خالل من قتصادياإل
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 وجدل نقاش حملّ تزال ال اليت واملتوسطة الكربى املساحات م باعتبارها يكتنفها
 الناحية من وسلبياا إجيابياا حول بعد اآلراء تتوحد ومل األطراف خمتلف بني

 األحد يوم املساحات تلك فتح أنّ هو اال هذا يف والثابت. اإلقتصادية
 املساحات إىل القرب جتارة حمالّت من املنجزة راءاتشال حتويل على يشجع
Effet)" اإلستبدال أثر" إسم اقتصاديا عليه يطلق ما وهو واملتوسطة، الكربى

de substitution) .وسوف أثري هذا تناول يتم232اقتصادي منوذج خالل من الت 
(modèle économique) ّقبل من إعداده مت Newman و Morrisson.  

 من نوعني إىل بالتوجه املنتوج نفس شراء ميكنه املستهلك أنّ لنفترض
 سيعبر" (العطّار" مثل غرىصال جارةتال مغازات يف يتمثّل األول النوع: املغازات

 سيعبر( واملتوسطة الكربى املساحات يف فيتمثّل الثاين النوع أما ،)(e حبرف عنها
  ).(g حبرف عنها

 جتاري حملّ يف معين ملنتوج Q الكمية الستهالك اجلملية الكلفة C ميثّل
 coût) املباشرة الكلفة C وتساوي. (i = e , g) بأنّ العلم مع i نوع من

direct)
Pi(  املغازة يف املنجزة الشراءات قيمة متثّل وهي  * Q ميثّل حيث Pi 

 الكلفة إىل إضافة ) i النوع من املغازة يف) (Prix unitaire الفردي السعر
 للوصول املستغرق الوقت اإلعتبار بعني تأخذ الّيت (Fi) القارة أواملباشرة غري

  .ذلك غري إىل الفتح ومواقيت للمغازة
 تكون (coût de distribution) وزيعتال كلفة أنّ علمنا ما وإذا

 فإنّ الصغرى، التجارة مبحالّت مقارنة واملتوسطة الكربى للمساحات سبةنبال أقلّ

                                                            
232

Source : «Hours of Operation Restrictions and Competition among Retail Firms »,
Morrison Steven A, Newman Robert J
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 اليت تلك من أقلّ تكون واملتوسطة الكربى املساحات يف املعتمدة األسعار
Pg) رىـــالصغ التجارة حمالّت تعتمدها < Pe).  

 إىل يتوجه عندما املستهلك يتحملها اليت القارة الكلفة أنّ نفترض كما
 تجارةال مغازات إىل يتوجه عندما أعلى تكون واملتوسطة الكربى املساحات
Fg) الصغرى > Fe).  

  :Q الكمية لنفس فبالنسبة إذا
 ة الكلفة تكونلها اليت اجلمليه ما إذا املستهلك يتحمحمالّت إىل توج 

Ce: التايل النحو على القرب جتارة = Pe * Q + Fe  
 ة الكلفة تكونلها اليت اجلمليه ما إذا املستهلك يتحمإىل توج 
Cg: التايل النحو على واملتوسطة الكربى املساحات = Pg * Q + Fg  

  :التايل البياين الرسم على احلصول ميكن ابقةسال املعطيات من وانطالقا
  

  
www.ecopublix.eu: املصدر
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 يف املنجزة بالشراءات املقترنة اجلملية الكلفة بيانيا ميثّل: الربتقايل املستقيم -
  .الصغرى التجارة حمالّت

 يف املنجزة بالشراءات املقترنة اجلملية الكلفة بيانيا ميثّل: األزرق املستقيم -
  .واملتوسطة الكربى املساحات

 التوجه بني اإلختيار مسألة املستهلك على تطرح ال اليت املواد كمية *Q متثّل -
   233واملتوسطة الكربى املساحات إىل أو القرب جتارة حمالّت إىل
- Q < Q*  :ه املستهلك خيتارالصغرى التجارة حمالّت إىل التوج.  
- Q > Q*  :ه املستهلك خيتارطة الكربى املساحات إىل التوجواملتوس.  

التحليـل :  
 التسوق بعملية املرتبطة القارة الكلفة من خفيضتال يف األحد يوم العمل يساهم

 املستقيم بتزحزح بيانيا استخالصه ميكن ما وهو واملتوسطة، الكربى باملساحات
 يوضحه مثلما الربتقايل املستقيم مستوى تغير عدم مقابل األسفل حنو األزرق
  :التايل الرسم

  
www.ecopublix.eu: املصدر

                                                            
233 Le consommateur se trouve indifférent quant au choix entre les deux types de magasins
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 املستهلك على تطرح ال اليت املواد كمية **Q تصبح الوضعية هذه يفو
 الكربى املساحات إىل أو القرب جتارة حمالّت إىل التوجه بني اإلختيار مسألة

  .واملتوسطة
 الكربى جاريةتال املساحات يف التسوق حجم أنّ يتبين الرسم من وانطالقا

 بعني األخذ مع غرى،صال جارةتال حمالّت يف عليه هو مما أكرب يكون واملتوسطة
 حول التساؤل يطرح وبالتايل. األسعار مستوى باستقرار املتعلّق للمعطى االعتبار

 التساؤل هذا عن اإلجابة استخالص وميكن راء،شال عملية يف التحويل هذا فوائد
 حجم يف ارتفاعا نستنتج أوىل ناحية فمن النظري، أو الواقعي املستوى على سواء

 األسعار، يف اخنفاض إىل يؤدي مما الكلفة يف إخنفاضا ثانية ناحية ومن الشراءات
  .واإلستهالك الطلب مستوى يف إرتفاع إىل مثّة ومن

 بالدرجة املستهلك يكون املسألة هذه من األكرب ابحرال أنّ هو ابتثّوال
 على واملتوسطة الكربى للمحالّت توجهه خالل من يتمكّن أنه إذ األوىل،
 املخصصة ميزانيته من نسبة توفري من غرىصال جارةتال حمالّت حساب
effet de)234 ادخارها يف أو إنفاقها يف إما خميرا يكون للتسوق revenu).  

 يتم دينار 100 بـ تقدر ميزانية يف يتصرف مستهلكا أنّ لنفترض :مثال
 حمالّت هي املفتوحة احملالّت تكون عندما. أسبوع كلّ غذائية مواد القتناء إنفاقها

  : يلي كما املذكورة امليزانية إنفاق يكون األحد أيام مبفردها غرىصال جارةتال
  واملتوسطة الكربى املساحات يف دينارا 60-
.الصغرى التجارة حمالّت يف دينارا 40-

 احةرال يوم أثناء واملتوسطة الكربى املساحات فتح ميكن أنه اآلن لنفترض
  :يلي كما وذلك املواد كمية نفس املستهلك يقتين احلالة هذه يف األسبوعية،

                                                            
234 L’effet de revenu est un effet résultant de l'arbitrage d'un agent économique  (le consommateur) 

entre deux situations (dans ce cas le consommateur fait son choix entre l’épicier et la grande surface).
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  واملتوسطة الكربى املساحات يف دينارا 70-
الصغرى جارةتال حمالّت يف دينارا 20-
 يساهم ما وهو دنانري، 10 قيمته ما للمستهلك احلالة هذه يف ويتبقّى-

 على جدا إجيابية انعكاسات لذلك ويكون رائية،شال مقدرته من الرفع يف
  .ككلّ اإلقتصاد

:العرض على غامض تأثري-2
 يوم العمل مسألة تناول ابقسال التحليل أنّ إىل البداية يف اإلشارة تتجه

 يتعلّق فيما أما. وقسال يف لبطّال على انعكاساا ناحية من األسبوعية الراحة
. للطلب بالنسبة مالحظته متّت ما مستوى يف ليست انعكاساا أنّ فيتبين بالعرض

 يوم خالل للعمل اإلجيابية أثرياتتال أنّ يتضح راساتدال بعض إىل فباالستناد
 تقبلها بكيفية أساسا ترتبط السوق داخل العرض مستوى على األسبوعية الراحة

 سبقت كما الطلب حجم يف احملتملة الزيادة جتاه أفعاهلم وردود التجار قبل من
Philippe االقتصادي احمللّل إليه ذهب وكما حيث. إليه اإلشارة Askenazy يف 

Le) جبريدة نشر له مقال monde) هي أن األحد يوم خالل للعمل ميكن فإنيؤد 
  : لسببني وذلك وزيعتال كلفة ارتفاع إىل

effet) الزمن من أوسع جمال لتوفّر كنتيجةً أوال -   du temps

disponible) ّة، للمحالّت األفراد ارتياد نسبة ستقلي ما وهو التجاريإىل سيؤد 
 يف والزيادة والتكييف اإلنارة تكاليف( مباعة وحدة لكلّ سبةنبال الكلفة ارتفاع
 ستكون جاريةتال املساحات فإنّ الوضعية هذه ظلّ ويف وبالتايل ،...)األجور
 يتحمل من املستهلك ويكون البيع، سعر يف كاليفتال تلك إدماج إىل مضطرة

 اجلدوى عدمية األحد يوم العمل مسألة جيعل ما وهو املطاف، اية يف ذلك
  .العرض زاوية من اقتصاديا
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 طاملا األحد، يوم بالعمل املرتبط األجور حجم يف الكبري اإلرتفاع: ثانيا -
 أجري أي يتعاطاه الّذي األجر ضعف بدفع قانونا مطالبا يكون ما عادةً املؤجر وأنّ

  .األسبوع أيام سائر خالل
  :الشغل سوق على إجيايب تأثري-3

 العمل انعكاسات تقييم عند االحتياط ضرورة على راساتدال أغلب تتفق
 تلك على احلكم صعوبة بسبب وذلك غل،شال سوق على األسبوعية احةرال يوم

 أنّ ابتثّال من بات أنه على الدراسات أغلب أكّدت كما قطعية، بصفة املسألة
 وزيعتال جتارة يف شغل مواطن خلق على يشجع سابقا إليه املشار ستبدالاإل تأثري

 قطاع يف املوجودة الشغل مواطن على القضاء إىل ويؤدي جهة من الكربى
 املوازنة طبيعة معرفة يف حمصورة املسألة لتبقى أخرى، جهة من غرىصال جارةتال

  .أثرياتتال هلاته اجلملية
 أمام اال لفسح املعارضني أنّ على أيضا راساتدال أكّدت وقد
 أنّ يرون العامل دول أغلب يف األحد يوم للعمل واملتوسطة الكربى املساحات

 غل،شال سوق على سلبيا يكون األسبوعية احةرال يوم العمل ملسألة النهائي التأثري
 على تونس ففي تشغيلية، أكثر يعترب غرىصال جارةتال قطاع وأنّ اعتبارا وذلك
 7 مقابل شخص ألف 420 حوايل الصغرى التجارة قطاع يشغل املثال سبيل
 سيتم الّيت غلشال مواطن عدد فإنّ وبالتايل. الكربى جارةتال قطاع يف آالف
. عليها القضاء سيتم الّيت غلشال مواطن عدد من بكثري أقلّ سيكون خلقها
 سوق علىWal-Mart مغازات لفتح السليب بالتأثري هؤالء يستشهد ما وكثريا

  .يف الواليات املتحدة األمريكية التوزيع قطاع يف غلشال
 حليلتال أنّ األسبوعية الراحة يوم العمل ملسألة املؤيد الشق يرى املقابل ويف

 املساحات عمل كون من وبالرغم أنه إذ قوية، أسس إىل يستند ال ابقسال
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 مواطن على القضاء إىل يؤدي األسبوعية الراحة يوم واملتوسطة الكربى التجارية
 تعميم احف من فإنه ضيقة جغرافية جماالت ويف القريب املدى على غلشال

 لالقتصاد نوبل جائزة صاحب عليه أكّد ما وهو األوسع، املستوى على ذلك
Paul 2008 لسنة Krugman، ال أنّ ذلكةاإل جاعةناهرةظّال هلذه قتصادي 

 أكثر بأخرى) غرىصال جارةتلا مغازات( قتصاديةإ وحدات ستبدالإ يف تتمثّل
 انعكاسات من ذلك يفرزه ما مع ،)واملتوسطة الكربى املساحات( إنتاجية
effet) خلدال تأثري عن والنامجة للفرد الشرائية املقدرة على إجيابية de revenu) 
 على والبعيد املتوسط املدى على إجيابيا بدوره سيؤثّر والّذي أعاله، إليه املشار
  .األخرى قتصاديةاإل القطاعات وبقية وزيعتال قطاع يف غلشال سوق

 Thomasا قام لدراسة ووفقا ياق،سال نفس ويف Piketty هيكلة حول 
 الشرائية املقدرة ارتفعت كلّما أنه يتضح املتقدمة، البلدان يف غلشال مواطن

 وخاصة وزيعتال جتارة قطاع يف جديدة شغل مواطن خلق متّ كلّما للمستهلك
Les) النوعية الشراءات حجم يف الزيادة باعتبار وذلك ،الكربى وزيعتال جتارة

achats sophistiqués) ة املواد مثلة اإلعالمية والكهرمرتليتتطلّب والّيت والثقافي 
  .(achat assisté par le conseil du vendeur) العملة من أكرب عدد توفّر

 يوم واملتوسطة الكربى املساحات فتح معارضة فإنّ سبق ما أساس وعلى
 له جيد ال غرىصال جارةتال قطاع يف غلشال مواطن محاية بتعلّة األسبوعية الراحة

  .وقوية شرعية مربرات
gain) اإلنتاجية يف بحرال بأنّ االعتقاد كان السياق هذا نفس ويف de

productivité) سوف ال بسوق يضرة األخطاء بني من وهي غلشالفكري 
 من القول ميكن األخري ويف. دحضها على اإلقتصاد علماء كلّ عمل اليت الشائعة

 وأكثر جناعة أكثر مسالك حنو الطلب بتحويل أنه حبتة اقتصادية نظر زاوية
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 حملالّت سبةنبال األسبوعية احةرال يوم إىل العمل ساعات متديد فإنّ إنتاجية،
  .قتصاداإل على إجيايب تأثري له يكون سوف واملتوسطة الكربى جارةتال

 سوق على األسبوعية احةرال يوم العمل ملسألة اإلجيايب التأثري على وللتأكيد
Patrick من كلّ أجنزها اليت الدراسة ىلإ االستناد ميكن غلشال Artus وPierre

Cahuc و André Zylberberg عنوان حتت 2007 سنة خالل 
"Réglementation du temps du travail, revenu et emploi"، وقد 

. وهولندا األمريكية املتحدة والواليات كندا هي دول ثالث الدراسة هذه مشلت
 عملية حترير عرفت اليت 1985 سنة منذ أنه راسةدال أكّدت كندا خصوص ففي

 شغل مواطن أكثر خلق متّ األحد يوم ذلك يف مبا واإلغالق الفتح مواقيت ضبط
 أنّ الدراسة وأضافت ككلّ، التوزيع بقطاع مقارنة فصيلتبال وزيعتال قطاع يف

 ساهم األسبوعية الراحة يوم إىل العمل ساعات متديد بكون يفسر االستنتاج هذا
 الوقت نصف كالعمل مرونة أكثر بنظام للعمل فرص توفري يف كبرية بصفة

(emploi flexible)، الدراسة وأشارت. أوىل درجةب الطلبة منه استفاد ما وهو 
 مبعدل التشغيل نسبة ارتفاع إىل أدى األسبوعية الراحة يوم العمل أنّ إىل أيضا
 أي تفرض ال اليت املقاطعات بعض يف % 12 حوايل النسبة تلك وبلغت ،% 3,1
  .تقييد

 مسألة حتدد أنظمة وجود فإنّ األمريكية املتحدة الواليات خيص فيما أما
 الشغل سوق على سلبية انعكاسات إىل أدى األحد يوم التوزيع جتارة حمالّت فتح
 أنّ الدراسة وأضافت. الشغل مواطن جمموع من % 6 إىل 2 نسبته مبا القطاع يف

 %5بـ أقلّ جيين األحد يوم العمل متنع اليت الواليات يف وزيعتال قطاع يف العامل
  .األحد يوم العمل حررت اليت الواليات يف يعمل الذي نظريه من
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 احملالّت فتح مسألة لتحرير األهم االنعكاس فإنّ ولندا يتعلّق فيما وأما
 أثناء العمل مدة معدل ارتفاع يف يتمثّل األسبوعية احةرال أيام خالل التجارية

 إىل العمل ساعات متديد أنّ إىل املذكورة الدراسة وأشارت. األسبوعية الراحة
 ما غرار على مرن بتوقيت للعمل فرص خلق يف ساهم األسبوعية الراحة أيام

  .وأمريكا كندا يف حصل
 احةرال يوم إىل العمل ساعات متديد أنّ راسةدال أكّدت األخري ويف
 أنها غري ،)%5 و 3 بني النسبة تتراوح( غلشال سوق على إجيابيا يؤثّر األسبوعية

 مستوى على وخاصة قطعية، بصفة التمديد ذلك آثار تقييم صعوبة إىل أشارت
  .اإلنتاجية

  :اجلزء الثّاين
واقع النص : مسألة حتديد مواقيت عمل احملالّت التجارية يف تونس 

  :واإلشكاليات املطروحة
يتعين االنطالق من واقع النص يف تونس، للوقوف عند الكيفية اليت حدد 
ا املشرع مواقيت الفتح والغلق املطبقة على سائر احملالّت التجارية وطريقته يف 
تنظيم حقوق العمال داخل تلك املؤسسات يف العطلة األسبوعية خالصة األجر 

اخلروج باستنتاجات وخطوط عريضة ملا  وبعد ذلك يتيسر. وسبل انتفاعهم ا
ميكن للسلط العمومية السري يف هديه يف حال تقررت مراجعة مواقيت عمل 

  . احملالّت التجارية
I. تونس يف املنظّم للمسألة القانوين اإلطار:  

أول مالحظة ميكن تسجيلها يف خصوص القانون التونسي ومقارنة مبا متّت 
مبسـألة ضـبط    غياب نص تشريعي خـاص املقارنة هي  مالحظته يف التشاريع

مواقيت فتح احملالّت التجارية والعمل خالل أيام الراحة األسبوعية، ذلك أنّ هذه 
املسألة خاضعة يف القانون التونسي إىل مجلة من النصوص اليت تتعلّق مبيادين خمتلفة 
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ية معينة إىل جانـب مـا   مثل قانون الشغل وبعض النصوص اخلاصة بأنشطة جتار
  .أوكله القانون إىل السلطات اجلهوية واحمللية من صالحيات الضبط اإلداري

ومتس املسائل املطروحة يف هذا السياق بعدد من املبادئ القانونية اهلامـة  
الـذي   حرية الصناعة والتجـارة اليت يكرسها القانون التونسي ولعلّ أمهّها مبدأ 

حبيـث ال   يتمتع يف املنظومة التشريعية التونسية مبرتبة تعلو مرتبة األوامر الترتيبية،
-une valeur supra)ميكن أن توضع استثناءات له إالّ مبقتضى نص تشريعي 

décrétale) .  ة سـواءوميثّل وضع قيود على توقيت فتح وإغالق احملالّت التجاري
األسبوع أو بأيام الراحة األسبوعية إخالال ذا املبدإ طاملـا  فيما يتعلّق بسائر أيام 

كانت ممارسة النشاط التجاري تتم يف إطار القانون وخاصة ما خيولـه قـانون   
كمـا ميكـن أن   . الشغل يف خصوص وجوب إسناد يوم راحة أسبوعية لألجراء

مبدئيا حرا يف ، فالشخص يكون مساسا حبرية العمليعترب وضع مثل تلك القيود 
  .اختيار الوقت الذي ميارس فيه عمله وكذلك الوقت الذي يركن فيه للراحة

ويتعين يف هذا السياق التعرض للمسألتني املطروحتني بصفة منفصلة وذلك 
بالتعرض أوال ملسألة ضبط مواقيت فتح احملالّت التجارية وثانيا إىل مسألة العمـل  

ام الراحة األسبوعيةخالل أي.
  :فيما يتعلّق بتحديد مواقيت فتح وإغالق احملالّت التجارية-1

ال جند يف التشريع التونسي نصا يتضمن قاعدة عامة ميكن تطبيقها على 
احملالّت التجارية يف خصوص أوقات الفتح واإلغالق، كما أننا ال جنـد نصـا   

فإنّ املسألة تبقـى   ، وبالتايليضبط السلطة املختصة يف وضع مثل تلك القواعد
مبدئيا راجعة ألنظار التجار أنفسهم يف إطار ما يقتضيه مبـدأ حريـة الصـناعة    

  .والتجارة
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ويف مقابل ذلك فقد حرص املشرع التونسي على تنظيم مسألة مواقيت 
فتح وإغالق احملالّت فيما يتعلّق ببعض األنشطة اخلصوصية اليت ميكن أن يكون 

ام واليت رأى املشرع ضرورة إخراجها من جمال حرية فيها مساس باألمن الع
 2004أوت  2املؤرخ يف  2004لسنة  75التاجر، وهو ما جاء به القانون عدد 

ة بعض األنشطة التجاري ة ختصحبذف رخص ومراجعة موجبات إداريواملتعلّق 
والسياحييف الفصل اخلامس منه على أن ةة والترفيهي د "، والّذي نصمواقيت حتد 

 من بقرار القانون ذا إليها املشار رفيهيةتوال ياحيةسوال جاريةتال احملالت فتح
وتتمثّل األنشطة املعنية بالقانون املذكور أساسا يف املقاهي ". الداخلية وزير

وقاعات الشاي واملشارب واحلانات واملطاعم واملالهي الليلية واحملالّت اليت تنظّم 
وقد صدرت عن وزير الداخلية والتنمية احمللية عدة قرارات . ا ألعاب للعموم

املتعلّق  2006أوت  15املؤرخ يف تطبيقا للقانون املذكور كان آخرها قراره 
  .بتحديد مواقيت فتح احملالّت املعدة ملمارسة بعض األنشطة التجارية والسياحية

 وإىل جانب هذه الصالحيات اخلصوصية اليت أسندت لـوزير الداخليـة  
ميكن أن تتدخل كلّ من السلطة اجلهوية واحملليـة وأن تتخـذ   والتنمية احمللية، 

ت يف إطار صالحيات الضبط اإلداري املوكلة هلا وذلك كلّما اعتـربت  قرارا
أنّ فتح بعض احملالّت التجارية ميكن أن ينجر عنه إخالل بـاألمن العـام أو   

غري أنّ هذا النوع من التـدخل يسـتوجب   . بالسكينة العامة أو بالصحة العامة
تخاذها قد تكون عرضة للطعـن  مقدارا من احلذر خاصة وأنّ املقررات اليت يتم ا

أمام القاضي اإلداري ويف هذه احلالة ميكن احلكم بعدم شرعيتها إذا ما تبـين أنّ  
هناك إخالال واضحا يتعلّق بعنصر املالءمة بني التهديد احلاصـل لألمـن العـام    

بالصحة العامة من جهة وبني القرار الذي متّ اتخاذه من جهـة   والسكينة العامة و
رى، ذلك أنه قد ميكن جتاوز إمكانية اإلخالل بالنظام العام أو بالسكينة العامة أخ
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بتركيز وحدات أمنية يف املناطق اليت تتواصل فيها األنشطة التجاريـة إىل سـاعة   
.متأخرة من اللّيل عوضا عن اختاذ قرار يلزم التجار بغلق حمالّم يف وقت مبكّر

  :احة األسبوعيةناء يوم الرا خيص مسألة العمل أثفيم-2
تتعين اإلشارة إىل أنّ مسألة العمل خالل أيام األحـد تطـرح يف بعـض    

، وذلك خاصة يف البلدان ذات األغلبية املسـيحية  حرية املعتقدالبلدان من زاوية 
وقد . اعتبارا وأنّ يوم األحد يعترب يوم العطلة وزيارة الكنيسة بالنسبة للمسيحيني

طرحت هذه املسألة بعض اإلشكاليات القانونية على غرار ما حـدث يف كنـدا   
م يقر وجوب اعتمـاد يـو   Lord's Day Actحيث كان القانون املعروف بـ 

عنـدما قضـت    1985األحد كيوم للراحة األسبوعية، وذلك إىل حدود سـنة  
احملكمة العليا بأنّ ذلك القانون غري دستوري نظرا ألنه ميس حبرية املعتقد والـدين  

  .وأنه خمالف للميثاق الكندي للحقوق واحلريات
شريع التة املعتقد غري مطروحة يف التحبري ونسـي  ولئن كانت مسألة املس

نظرا إىل أنّ يوم الراحة األسبوعية ال يكتسي صبغة دينية فإنّ هذه املسألة تطـرح  
باألساس من زاوية قانون الشغل الّذي ضبط ضمن جملّة الشغل القواعد املتعلّقـة  
بيوم الراحة األسبوعية، وذلك يف غياب نص قانوين يتناول مسألة فتح أو غلـق  

  .الراحة األسبوعية احملالّت التجارية خالل
من جملّة الشغل كما متّ تنقيحه بالقـانون   95ويف هذا السياق نص الفصل 

على قاعدة عامة تسـتوجب   1996جويلية  15املؤرخ يف  1996لسنة  62عدد 
إسناد راحة أسبوعية لألجراء العاملني يف خمتلف األنشطة غري الفالحيـة، حيـث   

  :نص ذلك الفصل على ما يلي
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ملؤسسات غري الفالحية بسائر أنواعها وتوابعها ملزمة بـأن تعطـي   ا"
ملستخدميها راحة أسبوعية قدرها أربعة وعشرون ساعة متوالية مـا عـدى   

  .اإلستثناءات املنصوص عليها بالفصول املوالية
وتعطى هذه الراحة يوم اجلمعة أو يوم السبت أو يوم األحـد وميكـن   

رفني يف املؤسسة أو بترخيص األسبوع باتفاق الطّ آخر من أيامإسنادها يف يوم 
  ."من وايل اجلهة إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك

ويستخلص من هذا الفصل أنّ خمتلـف املؤسسـات التجاريـة ملزمـة      
وقد وضع الفصل . بتخصيص يوم من أيام األسبوع للراحة األسبوعية للعاملني ا

من نفس الّة قائمة حصرية للمؤسسات املرخص هلا قانونا باعتمـاد نظـام    96
وفيما عدى املؤسسات الواردة . التناوب يف االستراحة األسبوعية بني العاملني ا

بتلك القائمة فإنّ اإلمكانية تبقى متاحة للحصول على ترخيص ملخالفة ما جـاء  
لوايل بطلب من إحدى املنظّمات النقابية أو بالقاعدة العامة سواء بترخيص مينحه ا

مبقتضى قرار من الوزير املكلّف بالشؤون االجتماعية، وذلـك طبقـا ملـا ورد    
 1996لسـنة   62من الّة املذكورة كما متّ تنقيحه بالقانون عـدد   97بالفصل 

  :والذي نص على أنه 1996جويلية  15املؤرخ يف 
ملنظّمات النقابية ألصحاب العمـل أو  ميكن للوايل بطلب من إحدى ا"

العمال اليت متثّل املهنة أكثر من غريها باجلهة أن يضبط بعد استشارة املنظّمات 
املهنية األخرى أساليب تطبيق الراحة األسبوعية بالنسبة ملهنة أو جمموعة مـن  

:املهن باجلهة أو مبدينة أو مبنطقة معينة وله يف هذا الشأن
بالنسبة ملهنة أو جمموعة من املهن أنّ الراحة تؤخـذ يف  أن يقرر )1

  نفس اليوم من أيام األسبوع يف كامل اجلهة أو يف بعض املناطق فقط، 
أن يعين للراحة يوما غري اجلمعة أو السبت أو األحد،)2
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:أن يقرر أنّ الراحة تكون)3
 بداية من منتصف النهار ليوم من أيام األسبوع إىل منتصف ـار   -  أ

  اليوم املوايل،
يوم اجلمعة أو السبت أو األحد بعد الزوال مع راحة تعويضـية    - ب

قدرها نصف يوم آخر تؤخذ بالتناوب ويف كلّ أسبوع
.بطريقة التناوب بني مجيع العملة أو بعضهم -ج
أن يرخص للمؤسسات املنتمية ملهنة معينة بإسناد يوم الراحة حسب ) 4

ةنظام تناوب يقع إعداده مسبسات املعنيقا بني مجيع املؤس.  
ويتم ضبط أساليب تطبيق الراحة األسبوعية بقرار من الوزير املكلّـف  

  ".بالشؤون اإلجتماعية إذا كان األمر يعين كامل تراب اجلمهورية
من نفس الّة واملنقّح بالقـانون   100هذا وتتعين اإلشارة إىل أنّ الفصل 

جاء باستثناء خاص باحملالّت  1996جويلية  15خ يف املؤر 1996لسنة  62عدد 
  :اليت متارس جتارة املواد الغذائية بالتفصيل حيث نص عل ما يلي

للمحالّت اليت تباع فيها املواد الغذائية بالتفصيل احلق يف أن ال تعطي "
الراحة األسبوعية إالّ بعد الزوال من يوم الراحة الذي اختارته وفقا ألحكـام  

من هذه الّة مع راحة تعويضية بنصف يوم يعطى بالتناوب خالل  95الفصل 
  ".األسبوع

فيما يتعلّق بيوم الراحـة األسـبوعية    وبناءا على ما سبق ذكره من فصول
  :ميكن القيام باالستنتاجات التالية

   ةسات إسناد راحة أسـبوعية على كلّ املؤستفرض القاعدة العام
ساعة دون حتديد يوم الراحة، مـع وجـود عـدد مـن      24ألعواا تدوم 
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االستثناءات اليت تتعلّق ببعض األنشطة وإمكانية للحصول علـى تـراخيص   
  .خاصة على املستوى اجلهوي

     ل قانونـا الختـاذة هو املخـوالوزير املكلّف بالشؤون االجتماعي
  قرارات تضبط أساليب تطبيق الراحة األسبوعية على املستوى الوطين

   لشريع املوجود ال ينطبق مبدئيا إالّ على املؤسسات اليت تشـغالت
تجارة الصغرى اليت تدخل يف إطار أجراء وبالتايل فهو ال يسري على حمالّت ال

  .األنشطة احلرة
  طة واليت تقومة الكربى واملتوسجاريغل للمحالّت التتتيح جملّة الش

ببيع املواد الغذائية بالتفصيل أن تسند ألجرائها عطلة أسبوعية بنصـف يـوم   
  .مع منح نصف يوم آخر بالتناوب خالل األسبوع) بعد الزوال(

 ناوب النظـام األمثـل   ميثّل نظاة بالتم إسناد يوم العطلة األسبوعي
الذي تعتمده املساحات التجارية اليت تعمل خالل كامل أيام األسـبوع، ويف  
إطار التشريع التونسي احلايل فإنّ اعتماد هذا النظام ال يكـون ممكنـا إالّ يف   

لّة من جم 97صورة احلصول على ترخيص خاص من طرف الوايل طبقا للفصل 
.الشغل أو مبقتضى قرار صادر عن الوزير املكلّف بالشؤون اإلجتماعية

II-ات املطروحة واحللول املمكنةاالشكالي:
 عليها ينبين الّيت املبادئ ببعض ذكريتال من بد ال النقطة هذه يف اخلوض قبل

 أوىل وتتمثّل إطاره، يف والتجارية اإلقتصادية األنشطة وممارسة السوق قتصادإ
 دول جلّ تبنته الذي السوق القتصاد أساسا ميثّل جدا هام مبدإ يف املبادئ هذه

 التجارية األنشطة تعاطي حرية وهو أال ،مبا فيها البالد التونسية العامل
 احملالّت وإغالق فتح مواقيت لتحديد اإلدارة عرب الدولة فتدخل .والصناعية

 يف حلريته وخرقا التاجر خصوصيات يف تدخال املنظور هذا من يعد جاريةتال
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 يكون ملعادلة ومراعاةً مصاحله وفق لنفسه حيددها اليت جاريةتال ياسةسال إتباع
  .األساسي مركزها) املستهلك( احلريف

 أو التاجر منع يتم أساس أي على: التايل التساؤل يطرح السياق هذا ويف
ال يوم أو األحد يوم أو ليال العمل من شخص أية احةرله تراءى ما إذا األسبوعي 
  .وضعه حتسني يف ويساهم صاحله يف ذلك أنّ

 الفردية احلريات بني من وهو ،العمل حرية يف فيتمثّل الثاين املبدأ أما
 أو فيها تتدخل أن كانت جهة ألي ميكن وال خصوصا، اجرتوال عموما للشخص

  .خترقها أن
La) املستهلك مصلحة علوية يف الثالث املبدأ ويتمثّل primauté du

consommateur) من وأنّ اعتبارا وذلك ال غايات أهمهو اإلقتصادية ياساتس 
 إرضائه، بغاية املستهلك لفائدة ووضعها السبل بأيسر اخلريات مجيع وتوفري تأمني
le) اإلقتصادية الدورة أنّ كما circuit économique) ال تتمحوروأساسا أو 
 يوم أثناء العمل مسألة حول املستهلك رأي فإنّ وبالتايل ،املستهلك حول

 يعترب جاريةتال احملالّت وإغالق فتح مواقيت حتديد ومسألة األسبوعية احةرال
  .للمسألة واإلجتماعية اإلقتصادية اجلدوى لتقييم ضروريا

 أنّ على (OCDE) اإلقتصادية والتنمية التعاون منظّمة أكّدت وقد هذا
 كنتيجة جاء األسبوعية احةرال أيام وخالل ليالً العمل ساعات متديد مسألة تناول
 من ككلّ االقتصادية القطاعات مستوى على العمل ساعات يف الكبري للتنوع
  .أخرى جهة من غلشال سوق يف للمرأة اهلامة وللمشاركة جهة

ترك و قتصاداإل حترير ظلّ يف متتع الدولةوهو ما يطرح سؤاال حول مدى 
 يتعلّق فيما احملكّم بدور حبق القيام وقسال آليات عرب توازنه لقخل اال له
) وشركات عمال( املنتج ورغبات جهة من املستهلك رغبات بني العمل بساعات
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 إطار يف املسائل تلك حتديد يتم أن روريضال من وما إذا كان. أخرى جهة من
 الّذي املشهور للمبدإ ختضع أنها طاملا جهة، أية من تدخل أي دون تلقائي توافق
Adam ربيطاينال قتصادياإل تناوله Smith ة اليد" مبدإ يف واملتمثّلاخلفي."  

 ومتديـد  جاريـة تال تاحملـالّ  وغلق فتح مواقيت حترير مسألة وخبصوص
 على الوقوف شيء كل قبل تطلّبت فإنها األسبوعية احةرال يوم إىل العمل ساعات

  :بينها ومن ودراستها فيها التمعن حتتم اليت النقاط بعض
 غياب وغلق فتح ملواقيت احلايل الواقع حول دقيقة اتإحصائي 

 قبل من تقبلها دىوم حوهلا أراء ربس توفّر معد إىل إضافة جاريةتال تاحملالّ
.واملستهلك جارتال

 غياب ال يوم يعملون الذين األفراد عدد حول اتإحصائياحةر 
ال يف دقيقة معطيات البلدان بعض يف تتوفّر إذ. العمل وطبيعة ةاألسبوعيورغم ا 

 مراعاة مع وازيتبال تطبيقه يتم نظام إجياد يف مجة صعوبات لديهم تطرح ذلك
.اجلميع مصاحل

ومتديد والغلق الفتح مواقيت حترير أو تقييد مسألة تقترن ما عادة 
 وزيعتال قطاع على تأثريها مدى بتقييم األسبوعية احةرال يوم إىل العمل ساعات
 املطلوب وازنتبال مساسها ومدى باخلصوص، فصيلتبال التوزيع وقطاع عموما

 يف يطرح ال اإلشكال هذا كان ما وإذا. غرىصال جارةتوال الكربى جارةتال بني
 معظم تؤمن جدا متطورة عصرية توزيع مبسالك تتميز اليت املتقدمة الدول
الفرد اتحاجي ةالغذائي ةواالستهالكي ال مسالك اقتصار مقابل ةالعاديوزيعت 

 تونس يف الوضعية فإنّ. احلجم وصغرية املستعجلة راءاتشال تأمني على قليديةتال
 ال حيث التوزيع جتارة قطاع على يمن ةالتقليدي املسالك تزال ال إذ ذلك غري

 7.000 حوايل تشغل مغازة 130الـ واملتوسطة الكربى املساحات عدد يتعدى
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 حتيلناو .عامل ألف 420 حوايل شغلت تقليدي جتاري حملّ 80.000 مقابل عامل
. املسألة تناول عند حتياطواإل التمعن ضرورة على األرقام يف الفوارق هذه

 أساسا دف واليت اال يف ولةدال بسياسة التذكري من البد ذلك إىل باإلضافة
 اإلجتماعي االستقرار أساس متثّل لكوا اعتبارا الصغرى التجارة قطاع محاية إىل

 حمورا دائما كان وقد جتماعياإل سيجنال على احملافظة على يساعد اوعنصر
ال القطاع مشلت اليت اإلصالحات جلميع ارئيسيعموما جاريت.

  ل عليه لتنمية وعيايت وتعوتعطي بالدنا أمهّية كبرية للعمل اجلمعي
ومن مثّة فإنّ مراجعة . الفرد مبواطنته واخنراطه الفاعل يف اخليارات الكربى للبالد

مواقيت فتح احملالّت التجارية والتقليص من ساعات عملها يوم األحد ميكن أن 
ا يزيد من فرص التفرغ و مزيد يساهم يف استحداث فضاءات فراغ مشتركة مب

.دفع عمل اجلمعيات
 بعض وبروز األسري التوازن اختالل أنّ الواقع خالل من ثبت لقد 

 يف باحلصتني العمل نظام تطبيق إىل باألساس يعود السلبية اإلجتماعية املظاهر
 زمالالّ الوقت توفّر عدم يف ما حد إىل النظام هذا ساهم إذ العمومية، الوظيفة
 أثّر ما وهو والعائلة األبناء مشاكل حول والتناقش للتحاور األسرة أفراد اللتقاء
 سواء حيام يف وتصرفهم عيشهم وطريقة والشبان األطفال سلوك على سلبيا
 أن األسبوعية احةرال ويوم ليال العمل حترير شأن ومن. خارجها أو األسرة داخل
.الفراغ أوقات يف احملتمل التقلّص مع واألبناء األولياء بني الفجوة تعميق يف يزيد

   الكربى املساحات بفتح السماح تأثري أنّ إىل اإلشارة من البد 
 واملتوسط القريب املدى على حمدودا سيكون األسبوعية الراحة خالل واملتوسطة
  النوع كلذ من املغازات عدد ضعف إىل اعتبارا حمدودة جغرافية مناطق وسيشمل

 أغلب أنّ إىل اتاإلحصائي تشري إذ. أخرى جهة من اجلغرايف وتوزيعها جهة من
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 الكربى املدن بعض يف أقل وبدرجة الكربى تونس إقليم يف تتمركز املغازات هذه
.وقابس وصفاقس وسوسة نابل مثل األخرى

 ال املدن طبيعة اختالفحيث جند مدنا ومناخها وظروفها ونسيةت ،
 بأي ميكن ال فإنه وبالتايل ،صحراوي مناخ ذات وأ حدوديةأخرى و سياحية

 التجارية األنشطة أنّ طاملا الوطين املستوى على تطبيقه يتم نظام وضع حال
 فتح مواقيت يفرض الذي اجلغرايف بانتصاا شديدا ارتباطا ترتبط تنوعها حبكم
.جاريةتال تاحملالّ وغلق

  بالنسبة  خاصة( ليال املدن شوارع إحياء موضوع يف تونس طرحي
 احلركة تنشيطب الكفيلة السبل عن بالبحث املعنية اجلهات بدأتو) لعاصمةل
 الترفيه وفضاءات واملطاعم كاملقاهي جاريةتال تاحملالّ أنّ واألكيد. ليال جاريةتال

 يف تونس املفضلة الوجهة تبقى واملطاعم فاملقاهي. اال هذا يف كبري بدور تقوم
 تقييد فإنّ وبالتايل .األصدقاء أو العائلة مع الوقت بعض قضاءل األفراد من للعديد
 يتوافق ال األسبوعية الراحة يوم والعمل جاريةتال تاحملالّ وإغالق فتح مسألة

.ليال املدن تنشيط خيار مع
   ة تعملجاري أنّ معظم احملالّت التجارين من واقع القطاع التيتبي

خالل كامل أيام األسبوع، مبا يف ذلك أيام األحد، حيث يتضح أنّ حتديد 
. مواقيت فتح وغلق احمللّ التجاري من قبل التاجر يرتبط باملردودية اإلقتصادية

باملناطق املكتظّة واليت تتميز  واملالحظ يف هذا الصدد هو أنّ احملالّت املنتصبة
حبركية كبرية تكون ساعات عملها أكثر من تلك املتواجدة باملناطق األقلّ 

وباإلضافة إىل ذلك فإنّ املساحات التجارية الكربى واملتوسطة تفتح . حركية
أبواا يوم األحد، ورغم غياب اإلحصائيات فإنه ميكن القول أنّ فتح هذه 

م األحد مل ينعكس إجيابيا وبشكل واضح على سوق الشغل ومل املساحات يو
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ينتج عنه خلق مواطن شغل إضافية بالطريقة املرجوة، وذلك طاملا أنّ هذه 
املساحات تبقي على نفس فريق العمل خالل خمتلف أيام األسبوع مع اللجوء إىل 

ةنظام التناوب على العمل يوم األحد مع دفع أجر الساعات اإلضافي.
  

وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 
برئاسة السيد محمد القلسي وعضوية السادة رشدي  2009جوان  11

المحمدي ورضا الماجري وعماد الدرويش ولطفي بوزيان والبشير 
بوجدي وعارف بلخيرية والبشير علية ونور الدين بن عياد والسيدة 

د نبيل السماتيسميرة القابسي وأمن كتابة الجلسة السي.
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