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  احلمــد                                                                        اجلمهوريّة الّتونسّية 
  املنافـسة جملـس 
  اجللسة العاّمة  
  
لّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعة :وضوعامل   .معايري إسناد مواقع بيع 

  أسواق اجلملة. القطاع:
  

  
  182672 عدد الّرأي
  املنافسة جملس عن الّصادر
  2018 جويلية 31 بتاريخ

  
  

  املنافسة، جملس إنّ          
لس بتاريخ   2018 جوان 20بعد االّطالع على مكتوب وزير الّصناعة والّتجارة املرّسم بكتابة ا

لّسوق ذات إسناد مواقع  اإلستشارة املتعّلقة بضبط معايرييف مشروع واملتضّمن طلب إبداء رأيه  بيع 
  ،املصلحة الوطنّية ببئر القصعة

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عدد القانون على اإلّطالع وبعد املتعّلق 
  ،تنظيم املنافسة واألسعار

 اإلداري الّتنظيم بضبط املتعّلق 2006 فيفري 15 يف املؤرّخ 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى
  ،املنافسة جملس أعمال وسري واملايل

لس أعضاء استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد ء يوم جللسة القانونّية الّصيغ وفق ا  31 الثال

  ،2018 جويلية
 ،القانوين الّنصاب توّفر من التأّكد وبعد

  وري يف تالوة تقريره الكتايب،تماع إىل املقّرر السّيد عصام عموبعد االس
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  :يلي ما على املنافسة لس العاّمة اجللسة رأي استقرّ  املداولة وبعد
 

I.  ّتقدمي امللف: 
عادة تنظيم املنافسة  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال مبقتضيات الفصل  املتعّلق 

لس بتاريخ  واألسعار، طلب وزير ، من 2018 جوان 20الّتجارة، مبقتضى املكتوب املرّسم بكتابة ا
لّسوق ذات  اإلستشارة املتعّلقة بضبط معايريجملس املنافسة إبداء رأيه يف مشروع  إسناد مواقع بيع 

  .املصلحة الوطنّية ببئر القصعة
 :ةستشار اإلطار العام لإل .1

 القصعة ببئر الوطنية املصلحة ذات للسوق الوحيد سّري امل ملةاجل ألسواق التونسية الشركةتعّد 
املؤرّخ  1998لسنة  1630األمر عدد  ذلك إىليف  تستندو  داخله عالبي مواقع كراء  على املباشر واملسؤول

ملصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسري أسواق اجلملة ملنتوجات  1998أوت  10يف  املتعّلق 
 الرّاغب املرتشح يف افرهتو  الواجب طو الشر  حيدد الذي منه 15 الفصل وخاصة الفالحة والّصيد البحري

  .أمساكو أ غاللو  خضر بيع موقع على احلصول يف
 دنيا شروط هي أعاله املذكور ألمر عليها املنصوص املعايري أن هذا وجاء بوثيقة شرح األسباب

 يعب موقع إلدارة همر دجأو  املرتشحني أفضل اختيار من كةر الش مصاحل متكن أخرى معايري إضافة ميكن
 .لسوق

 املستوى إىل يستند فين ضر ع إىل ملةاجل ألسواق التونسية الشركةاليت تقرتحها  وتنقسم املعايري 
 ومواطن املرصودة األموال املتوفرة، املعدات ،والتجاري الفالحي امليدان يف ةرب اخل للمرتشح، التعليمي
 معني تعليمي مستوى ذي يكون أن بجي املرتشح البيع كيلو  ألن إليه االستناد مت املعيار هذا - الشغل
 املعامالت يف اإلعالمية على االعتماد حية من اجلملة بسوق احلاصلة التطورات مواكبة من ميكنه

 إطار يفو  البيع، موقع لتسيري الضرورية تاإلمكانيا من هي املرصودة األموالو  املعدات أن كما  ارية،جالت
 اليد من ممكن عدد أكثر تشغيل بيعال كيلو  على كةر الش فرضت الدولة تهاجانته اليت التشغيل سياسة
 ائّية بصفة كةر للش يدفع املوقع يئة معلوم بعنوان للمعايري جلملة إضافته تعوق ايلم عرضو  -العاملة

 ربئب الوطنية املصلحة ذات السوق يئةو  صيانة أشغاليف  مسامهة بعنوان ذلكو  اعهرتجاس ميكن الو 
 البيع موقع لتشغيل املالية قدرهم سبح املرتشحني تصنيف يتم حىت املايل املعيار هذا أضيفو  القصعة

 .ةركالش لفائدة تمعامال رقم نسبة أكثر توفريو 
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 :اإلطار الّتشريعي والّرتتييب .2
لّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعةالإسناد مواقع خيضع  إىل مجلة الّنصوص القانونّية  بيع 
  والّرتتيبّية الّتالية:

املتعّلق مبسالك توزيع منتوجات  1994جويلية  23املؤرّخ يف  1994لسنة  86القانون عدد  -
لقانون عدد    ،2000فيفري  7املؤرّخ يف  2000لسنة  18الفالحة والّصيد البحري كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

لّشركات الّتعاونية للخدمات  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  94القانون عدد  - املتعّلق 
  الفالحّية،

املنافسة عادة تنظيم املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عددالقانون  -
  .واألسعار

ملصادقة على املخّطط املديري  1998أوت  10املؤرخ يف  1998لسنة  1629األمر عدد  - املتعّلق 
  ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والّصيد البحري.

ملصادقة على كراس شروط املتعلّ  1998أوت  10املؤرّخ يف  1998لسنة  1630األمر عدد  - ق 
  يضبط طرق تنظيم وسري أسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والّصيد البحري. 

لّسوق  2011أكتوبر  5املؤرّخ يف  2011لسنة  2876األمر عدد  - ستخالص معاليم  املتعّلق 
أوت  15يف  املؤرّخ 2017لسنة  927ألمر عدد  كما ّمت تنقيحه  ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعة

2017.  
حداث  1998نوفمرب  17القرار املشرتك لوزراء الّداخلّية والّتجارة والفالحة املؤرّخ يف  - املتعّلق 

  أسواق إنتاج وأسواق مجلة ملنتوجات الفالحة والّصيد البحري.
  :مللّف االستشارةاحملتوى املاّدي  .3

  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:
لسوق  - لتعاطي  القصعة ربئب الوطنية املصلحة ذاتإستمارة الّرتّشح للحصول على موقع بيع 

  نشاط وكيل بيع خضر وغالل.
لسوق  - لتعاطي  القصعة ربئب الوطنية املصلحة ذاتإستمارة الّرتّشح للحصول على موقع بيع 

  نشاط وكيل بيع أمساك.
لسوق.املعايري املعتمدة إلحتساب النقاط  -   للحصول على موقع بيع أمساك 
  لسوق. خضر وغاللاملعايري املعتمدة إلحتساب النقاط للحصول على موقع بيع  -
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  وثيقة شرح األسباب. -
II. :التحليل القانوين 

  أسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصيد البحري:
املؤرخ يف  1994لسنة  86من القانون عدد  9تعّد سوق مجلة وفقا ملا نّصت عليه أحكام الفصل 

املتعّلق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري "كل فضاء مهيئ مبناطق  1994جويلية  23
صنيف اإلستهالك يهدف إىل تسهيل ترويج املنتوجات الفالحية والبحرية وتدعيم شفافية األسعار بت

  وتكييف وحفظ هذه املنتوجات واعتماد املنافسة".
وتعّد منتوجات فالحة وصيد حبري يف مفهوم القانون املشار إليه أعاله خاّصة اخلضر والغالل 
ا والدواجن  ها والغالل اجلافة والبقول الغذائية واألمساك وغالل البحر وكذلك املاشية ومنتوجا وما شا

ا واألرانب.   ومنتوجا
مر.وت وتنقسم أسواق اجلملة وفقا ملا  رّكز أسواق اجلملة حسب خمطط مديري يصادق عليه 

املتعّلق  1998أوت  10املؤرخ يف  1998لسنة  1629من األمر عدد  9نّصت عليه أحكام الفصل 
  ملصادقة على املخطط املديري ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصيد البحري إىل:

 مصلحة وطنية ملنتوجات الفالحة والصيد البحري،أسواق مجلة ذات  -
 أسواق مجلة ذات مصلحة جهوية ملنتوجات الفالحة والصيد البحري، -
ملواين. -  أسواق مجلة ملنتوجات الصيد البحري 

 مثانيةووفقا للمخطط املديري ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصيد البحري فقد ّمت إحداث 
  . مصلحة وطنّيةأسواق مجلة ذات 

عتبارها سوقا ذات مصلحة وطنّية تندرج ضمن  وختّص إستشارة احلال سوق اجلملة ببئر القصعة 
لقرار املشرتك لوزراء الّداخلية والتجارة  املتعّلق  1998نوفمرب  17الفالحة املؤرخ يف و القائمة "ب" الواردة 

  صيد البحري.حداث أسواق إنتاج وأسواق مجلة ملنتوجات الفالحة وال
بئر القصعة دورا اسرتاتيجيا يف تنظيم مسالك توزيع املنتوجات الفالحية اجلملة بتلعب سوق و 

تضم و  .واإلدارةساليب حديثة يف التسيري أساسية متطورة و أبنية إىل يضا البحرية وهي تستند يف ذلك أو 
يوميا  لالّسوق مخسون هكتارا وتستقبهذه الّسوق أهم فضاء جتاري يف البالد إذ تبلغ مساحة هذه 

  طنا من منتوجات البحر. 50ومن الغالل واخلضر   طن 1100وعربة   10000وزائر  30000
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  تتّوفر بسوق بئر القصعة خدمات متعّددة للمتدّخلني فيها من أّمهها:و 
  بيوت تربيد داخل أجنحة اخلضر والغالل واألمساك، 6 -
  مرت مربع، 2000بيت تربيد للغالل تبلغ مساحتها قرابة  42 -
 طنا وذلك حلفظ املنتوجات البحرية. 40للثلج طاقته  وخزاطنا  24مصنع إلنتاج الثلج طاقته  -
 .البطيخو لدالع ام من مدخل الّسوق خاص مبوسم  100على مسافة   عمالق  ميزان -
) بنكيتان داخل 2توجد وكالتان (، كما سيارة 800مأوى للسّيارات طاقة استيعابه تتجاوز  -

  .ألمنل مركزو مكتب بريد و السوق لتسهيل العمليات املصرفيـة 
 1994لسنة  86من من القانون عدد  5وجتدر اإلشارة يف هذا الصّدد إىل أّن أحكام الفصل 

املتعّلق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري نّصت على أنّه :"  1994جويلية  23املؤرخ يف 
كاالت و  ويقع تسيري أسواق اإلنتاج وأسواق اجلملة مباشرة من قبل مصاحل اجلماعات العمومّية احمللية أ

ت أ ذوات معنوية طبقا  وأ عن طريق عقد لزمة متنحه هذه اجلماعات ألشخاص طبيعيني والبلد
  نصوصه التطبيقية.و ا القانون ألحكام هذ

لفقرة األوىل من ...  غري أنه ميكن للذوات املعنوية العمومية املالكة لتلك األسواق، غري املنصوص عليها 
  ".هذا الفصل أن تسريها مباشرة

وفيما يتعّلق بسوق اجلملة ببئر القصعة فإّن تسيري هذه الّسوق يتم من الشركة التونسّية ألسواق 
"، وقد ّمت تكليف هذه الشركة بتسيري السوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعة sotumagاجلملة "

حداث  1985جانفي  25املؤرخ يف  1985لسنة  125 من األمر عدد 5مبقتضى أحكام الفصل  املتعّلق 
  سوق ذات مصلحة وطنية ببئر القصعة وإحداث حميط محاية حوهلا.

 املالحظات:
لّسوق  عيتعّلق موضو  بداء جملس املنافسة رأيه حول معايري إسناد مواقع بيع  اإلستشارة الرّاهنة 

  ذات املصلحة الوطنية ببئر القصعة.
لرجوع إىل القانون عدد  املتعّلق مبسالك توزيع  1994جويلية  23املؤرّخ يف  1994لسنة  86و

ينّص يف فقرته األوىل على أنّه "تضبط طرق تنظيم  6منتوجات الفالحة والّصيد البحري جند أّن الفصل 
قرتاح من الوزير  مر يّتخذ  وسري أسواق اإلنتاج وأسواق اجلملة مبقتضى كرّاس شروط يصادق عليه 

لس الوطين للّتج لّتجارة بعد أخذ رأي ا   ارة".املكّلف 
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ألمر عدد   1998أوت  10املؤرّخ يف  1998لسنة  1630ونّصت كرّاس الشروط املصادق عليها 
ملصادقة على كرّاس شروط يضبط طرق تنظيم وسري أسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والّصيد  املتعّلق 

لسوق ومل  15البحري يف فصلها  ت امللف املقّدم بغرض احلصول على رخصة إستغالل موقع  على حمتو
لتمّعن يف بقّية النّص جند أنّه صلب الفصل  املرتشح يف افرهتو  الواجب طو الشر يتطّرق إىل  حتّدث  18و

  .صفة املرتّشح الغري وعلى شرط وحيد وه
لتايل ف شروطا  15ما ورد بوثيقة شرح األسباب من أّن كرّاس الشروط قد حّددت يف الفصل إّن و

ويتعني ستقيم قانو ال يإضافة شروط أخرى يف تقييم املرتشحني  من لشركة املستغّلة للسوقا ال متنع دنيا 
  .قصد إضافة املعايري اجلديدة املزمع إعتمادهاتنقيح كرّاس الشروط املذكورة لذلك 

 2876ألمر عدد حتديد املعاليم الواجب دفعها خيضع إىل مقتضيات ا كما جتدر اإلشارة إىل أنّ 
لّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر  املتعّلق 2011أكتوبر  5املؤرّخ يف  2011لسنة  ستخالص معاليم 

لتايل فإّن إضافة عرض مايل ملعايري التقييم  القصعة يئة فيه خرق هلذه املقتضياتو ، ولوكان اهلدف منه 
كرّاس الشروط الضابطة لطرق تنظيم وسري أسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والّصيد املوقع فضال عن كون  

  املواقع والّصيانة وبّينت كيفيتها. ّرقت ضمن الباب الرّابع إىل إدخال التحويرات علىالبحري قد تط
 خاّصة وأنّه مينحملنافسة النزيهة  وإضافة ملا ذكر فإّن إعتماد هذا املعيار من شأنه اإلخالل

التشغيلّية لطالب على القدرة لصاحب املقدرة املالّية األرفع دون أن يكون لذلك إنعكاس األفضلّية 
  على عمله. الّرخصة أو

  
سة 2018جويلية  31 بتاريخ املنافسة لس العاّمة اجللسة عن أيالرّ  هذا وصدر  السّيد بر

لطّيفادي وعمر التونكيت حممد العيّ  الّسادة وعضويّة رضا بن حممود  وأكرم الباروين ومصطفى 
ن اتالسّيدو  لّشيخ  رمي بوز  اجللسة بتوكا حممد شيخ روحهوحبضور املقّرر العام السّيد وسندس 

  .نبيل السمايت السّيد
  
  

رضا بن         الـرئيــس                                
         حممود  


