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ّ                                           اجلمهورية الّتونسية   احلمد 
  جملس املنافسة

***************  
    اجللسة العاّمة

تالقطاع:    األمسدة وخمّصبات الرتبة واألرضيات املعّدة للزراعات واملواّد املنّشطة لنّمو النبا
  
 

 152583 الّرأي عدد

  املنافسةالّصادر عن جملس 
 2016 جوان 30 بتاريخ        

  
  

  إّن جملس املنافسة،

لس حتت عدد وزير التجارة بعد اّطالعه على مكتوب  27 بتاريخ 152583 املرّسم بكتابة ا
انون يتعّلق بتنظيم قطاع األمسدة وخمّصبات ق مشروعحول  واملتضّمن طلب إبداء الرأي 2015نوفمرب 

تنشّ املعّدة للزراعات واملواّد املالرتبة واألرضيات  من القانون  11 طبقا ألحكام الفصل طة لنّمو النبا
عادة تنظيم    .املنافسة واألسعاراملتعّلق 

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد املتعّلق 
  .تنظيم املنافسة واألسعار
املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبية.   االستشارة الوجوبية 
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
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لس وفق الّصيغ القانونية جللسة يوم   جوان 30وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
2016.  

  وبعد التأّكد من توفر الّنصاب القانوين.
  وبعد االستماع إىل املقّرر الّسيد وليد القاين يف تالوة تقريره الكتايب.

لس املنافسة على ما يلي   :وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
 
 اإلطار العاّم لإلستشارة. 1

األمسدة وخمّصبات الرتبة واألرضيات املعّدة تنظيم قطاع  إىلالقانون الراهن مشروع  يهدف
ت واحلماية من  قصد الرفع من اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية من جهة للزراعات واملواّد املنشطة لنّمو النبا

حمليط  التأثريات السلبّية ا اإلضرار  لإلستعماالت غري املطابقة للمواصفات العلمّية واليت من شأ
  وتتمّثل أهّم أحكامه يف:. وصّحة اإلنسان

ت.األمسدة وخمّصبات اتعريف   -  لرتبة واألرضّيات املعّدة للزراعات واملواّد املنّشطة لنّمو النبا

إخضاع بيع واستعمال أصناف األمسدة وخمّصبات الرتبة واألرضيات املعّدة للزراعات واملواّد املنشطة  -
ت املصّنعة حملّيا أو املورّدة أو عرضها للبيع أو تسليمها جما إىل العموم شرية لنّمو النبا وقتية  إىل 

ائية يسلمهما لفالحة بناءا على رأي  و ترشيد وذلك لغاية جلنة فنّية حتدث للغرض الوزير املكّلف 
رها السلبّية. مني اإلستفادة الزراعية والتوقي من آ  استعمال املواّد املذكورة و

ة التأشرية الوقتية بثالث ومدّ حتديد املّدة القصوى للتأشرية النهائية بعشر سنوات قابلة للتجديد  -
 سنوات غري قابلة للتجديد.

ألمسدة وخمّصبات الرتبة واألرضيات املعّدة للزراعات واملواّد املنشطة  - اإلبقاء على مسؤولية املنتفع 
ت حّىت يف صورة حصوله على التأشرية وعند حصول ضرر للمستهلك أو للغري.  لنّمو النبا
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لتايل  - املعنية من األسواق يف صورة عدم ثبوت سحب املاّدة أو املواّد إقرار سحب التأشرية و
ا على اإلنسان  ّكد خطور أو احليوان أو احمليط مع إمكانية طلب إعادة الّنظر يف قرار جناعتها أو 

 السحب.

إلزام املتحّصل على التأشرية بتقدمي كّل معطى جديد يهّم األمسدة وخمّصبات الرتبة واألرضيات  -
ا  املعّدة للزراعات ت وكّل قيد أو حتجري يتعّلق  بعد تسليمها عليها طرأ  وأواملواّد املنشطة لنّمو النبا

 أو التحجريات أو طرق اإلستعمال الالحقة.وذلك للتنبيه إىل التحديدات 

نّمو إحداث جهاز مراقبة لألمسدة وخمّصبات الرتبة واألرضيات املعّدة للزراعات واملواّد املنشطة ل -
ت املتاجر فيها للشروط اليت كانت أساسا للحصول على التأشرية يتوىل التثّبت من تطابق املواّد  النبا

 واّختاذ كّل اإلجراءات املناسبة يف الغرض.

ت خبصوص املخالفات يف قطاع األمسدة وخمّصبات الرتبة واألرضيات املعّدة  - إقرار مجلة من العقو
ت للزراعات واملواّد املنشطة تالف أو إرجاع املواّد غري املطابقة إ وأمكانية حجز إمع  لنّمو النبا

 للمواصفات والشروط الفنّية اليت ّمت على أساسها منح التأشرية.

إبقاء األمسدة واملخّصبات احملتوية على كائنات حمّورة جينّيا واملستحضرات البيولوجية املعّدة  -
ا فيما مل يشمله القانون.  لتحسني الرتبة وختصيبها خاضعة لألحكام اخلاّصة 

إقرار أحكام انتقالية تتمّثل أساسا يف منح منتجي وموّردي ومرّوجي األمسدة وخمّصبات الرتبة أجل  -
         .ني لإلمتثال إىل األحكام اجلديدة الواردة مبشروع القانونسنت

 احملتوى املاّدي ملشروع القانون  .2
تلّخص أهداف  شرح األسباب مشفوعة بوثيقة حيتوي مشروع القانون على ثالثة وعشرين فصال

  كاآليت:  منتظمةأبواب  مخسة . وتوّزعت الفصول املذكورة علىاألحكام الواردة بهالقانون وأهّم 

  :حكام عاّمة وتع الباب األّول  ريف ويتضّمن فصلني.ايتعّلق 

  :شرية استعمال األمسدة الباب الثاين وخمّصبات الرتبة واألرضيات املعّدة للزراعات  يتمحور حول 

ت واخلّث وحيتوي على عشرة فصول.  واملواّد املنشطة لنّمو النبا
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  :إلّجتار يف األمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال  الباب الثالث يتكّون من فصل واحد يعىن 

 الفالحي.

  جلرائم  :الباب الرابع ت يتعّلق   على مثانية فصول موّزعة على قسمني.حيتوي و والعقو

 حكام خمتلفة وانتقالية :الباب اخلامس   .تكّون من فصلنيوي يتعّلق 

 موضوع اإلستشارةقطاع المعطيات حول  .3

  ينقسم القطاع موضوع مشروع القانون الراهن إىل أربعة أقسام رئيسية وهي:
 مسدة.األ -

 خمّصبات الرتبة. -

تاملواّد املنشّ  -  .طة لنّمو النبا

    األرضيات املعّدة للزراعات. -

 األمسدة  .1.3

ت اليت تضاف إىل الرتبة لتوفري  تعترب األمسدة مصدرا هاّما من املصادر اإلضافية لتغذية النبا
سيوماألمثل  تفتقر إليهاالعناصر اليت غالبا ما  واليت ال ميكن أن تنتجها النبتة  زوط والفسفور والبو

بشكل طبيعي وبكمّية كافية للنّمو واإلنتاج. وقد أصبحت صناعة األمسدة منذ القرن العشرين رافدا 
  من روافد الزراعة احلديثة لدورها الفّعال يف الرفع من اإلنتاج واإلنتاجية.

دة كيميائية أخرى وتنقسم األمسدة املعّدة لإلستعمال الفالحي يف تونس إىل صنفني: أمس
  عضوية.

 األمسدة الكميائية .1.1.3

  وينقسم إىل عّدة أصناف:وهو الصنف األكثر استعماال يف الزراعات 
  

 سفاطيةاألمسدة الف  .أ

  ويضّم كّل من: كعنصر أساسي يف تركيبتها "phosphore (P)" توي هذا الّنوع على الفسفورحيو 
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   ين أمونيوم الفسفاط)DAP(  
 

جلدول عدد  من العناصر الكيميائية ين أمونيوم الفسفاطمساد  يتكّون أن  وجيب 1املبّينة 
على األقّل  من حبّيباته %94 أن يرتاوح حجمإىل مجلة من اخلصائص أّمهها  هذا السمادستجيب ي

كما جيب تغليف   أي ذات سيالن حّر. مم مع ضرورة أن يكون ماّدة خالية من الكتل 5مم و 1بني 
ين أمونيوم الفسفاط  مباّدة مغّلفة مالئمة متّكن من جتّنب كّل ظواهر التجّمع أو تكوين حبيبات 

   الكتل.
 .أمونيوم الفسفاط : الرتكيبة الكيميائية لثاين1جدول 

  النسبة  العنصر الكيميائي
  الوزن على األقلّ  نم %46   اجلملي 5O2P ين أوكسيد الفوسفور 

ن يف سرتات األمونيوم املعّدل 5O2P ين أوكسيد الفوسفور   من الوزن على األقلّ  %46  القابل للذو
ن يف املاء 5O2P ين أوكسيد الفوسفور   من الوزن على األقلّ  %43  القابل للذو

  من الوزن على األقلّ  %18  زوت اجلمليألا
  أقصى حدّ من الوزن على  %1.7  الرطوبة

  أقصى حدّ  جزء من املليون على 50  الكادميوم
  أقصى حدّ جزء من املليون على  5  الرصاص
  أقصى حدّ جزء من املليون على  5  الزرنيخ

  أقصى حدّ جزء من املليون على  1  بقئالز 
 كّراس الشروط املتعّلق بتنظيم جتارة توزيع األمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال الفالحي.  املصدر:

   ثالثي الفسفاط الرفيع)TSP( 
  

جلدول عدد ثالثي الفسفاط الرفيع مساد  يتكّون وجيب أن  2من العناصر الكيميائية املبّينة 
على األقّل  حبّيباتهمن  %94 يرتاوح حجمستجيب هذا السماد إىل مجلة من اخلصائص أّمهها أن ي

كما جيب تغليف   مم مع ضرورة أن يكون ماّدة خالية من الكتل أي ذات سيالن حّر. 5مم و 1بني 
حبيبات ثالثي الفسفاط الرفيع مباّدة مغّلفة مالئمة متّكن من جتّنب كّل ظواهر التجّمع أو تكوين 

 الكتل.
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: أحادي الفسفاط الرفيع سفاطيةألمسدة الفا كذلك ميكن أن نذكر كأصناف أخرى من  

سفاط كربيتات فوسفاط األمونيا وسفاط األمونيا الثالثي ونرتات فوفوسفاط األمونيا الثنائي وف

 سفاط األمونيوم.  حملول فاألمونيا و 
  

 .ثالثي الفسفاط الرفيعل: الرتكيبة الكيميائية 2جدول 

  النسبة  العنصر الكيميائي
  من الوزن على األقلّ  %47   اجلملي 5O2P الفوسفورين أوكسيد 

ن يف سرتات األمونيوم املعّدل 5O2P ين أوكسيد الفوسفور   من الوزن على األقلّ  %46  القابل للذو
ن يف املاء 5O2P ين أوكسيد الفوسفور   من الوزن على األقلّ  %4  القابل للذو

  األقلّ من الوزن على  %18  زوت اجلمليألا
  حدّ من الوزن على أقصى  %1.7  الرطوبة

  أقصى حدّ جزء من املليون على  50  الكادميوم
  أقصى حدّ جزء من املليون على  5  الرصاص
  أقصى حدّ جزء من املليون على  5  الزرنيخ

  أقصى حدّ جزء من املليون على   1  بقئالز 
 كّراس الشروط املتعّلق بتنظيم جتارة توزيع األمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال الفالحي.  املصدر:

  

 ية أو النرتوجينية تزو ألاألمسدة ا  .ب

 كعنصر أساسي يف تركيبته ويعترب األمونيرتات Azote (N) تحيتوي هذا السماد على األزو 
جلدول عدد   تالّنوع األبرز يف هذه الفئة والذي يرتّكب من عّدة أنواع من األزو   .3كما هو مبّني 

 هحبيباتمن  %80 هذا السماد إىل مجلة من اخلصائص أّمهها أن يرتاوح حجميستجيب وجيب أن 
وحتفظ هذه احلبيبات عن طريق تغليفها مباّدة معدنية دافعة  مم. 4مم و 2على األقّل بني األمونيرتات 

ضافة مغّري عضوي للضغط   حية وعن طريق منعها من تكوين كتل   (tensioactif)للرطوبة من 

حية أخرى.   من 
وميكن  كربيتات األمونيوم واليورية:  تاألزو  األمسدة كذلك ميكن أن نذكر كأصناف أخرى من

أن تكون هذه األمسدة على شكل حملول ممدد لألمونيا أو على شكل أحادي أكسيد النيرتوجني 
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(NO) أو على شكل ثنائي أكسيد النيرتوجني (NO2) ملاء الذي ، كما يوجد تشكيل محض ينحّل 
 وكربيتات األمونيوم ونرتات الكالسيوم ونرتات الصوديوم. (HNO3) النرتيك

 

 .الرتكيبة الكيميائية لألمونيرتات :3جدول 

  النسبة  العنصر الكيميائي
  من الوزن على األقلّ  %33.5   اجلملي تاألزو  

  من الوزن على األقلّ  %16.75  األمونيكايل تاألزو 
  من الوزن على األقلّ  %16.75  النرتيكي تاألزو 

  على أقصى حدّ من الوزن  %0.20  املواد القابلة لإلشتعال
  من الوزن على أقصى حدّ  %0.30  الرطوبة

  على األقلّ  5 (PH)احلموضة 
 املصدر: كّراس الشروط املتعّلق بتنظيم جتارة توزيع األمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال الفالحي.

سية   ج. األمسدة البو
سيوم  ينضوي على كعنصر أساسي يف تركيبته و   Potassium (K)حيتوي هذا السماد على البو

سيوم.ّمههاأ عّدة أصناف سيوم وكربيتات البو سيوم ونرتات البو   : كلوريد البو

  األمسدة املرّكبةد. 
وهي األمسدة اليت حتتوي على أكثر من عنصر من عناصر التغذية الضرورية لنّمو احملصول 

سيوم ونسب صغرية من النيرتوجني سفاط من الف %90إىل  80وتتكّون معظمها من  ويوّضح والبو
مجلة من  املرّكبة األمسدةيف  تتوّفروجيب أن  .هلذه األمسدةاخلاصيات الكيميائية  4اجلدول عدد 

وحتفظ عن طريق  مم 4مم و 2على األقّل بني  احبيبامن  %97 اخلصائص أّمهها أن يرتاوح حجم
ومن بني أنواع األمسدة   تغليفها مباّدة مغّلفة مالئمة لتجّنب كّل ظواهر التجّمع أو تكوين الكتل.

سيوم ف سيوم ومونو بو ونرتات كربيتات سفاط سفاط ومونو أمونيوم فاملرّكبة نذكر: نرتات البو
 األمونيوم وسلفاط الكلسيوم.

 
 .الرتكيبة الكيميائية لألمسدة املرّكبة :4جدول 

  النسبة  العنصر الكيميائي
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  من الوزن على األقلّ  %0.8   الرطوبة (األمسدة الصلبة) 
  جزء من مليون على أقصى حدّ  25  (*) الكادميوم
  جزء من مليون على أقصى حدّ  2  (*) الرصاص
  جزء من مليون على أقصى حدّ  2  (*) الزرنيخ
  جزء من مليون على أقصى حدّ  0.5  (*) الزئبق

ا   %24احملتوية على  NPKتطابق هذه النسب صيغة   (*) لنسبة للصيغ  األخرى تكون النسب على ما حتتويه من ماّدة  5O2Pمن وز   .5O2Pو

 كّراس الشروط املتعّلق بتنظيم جتارة توزيع األمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال الفالحي.  املصدر:
  

    ه. أمسدة أخرى
على العناصر الصغرى مثل احلديد والزنك والّنحاس واملاغنزيوم والبورن  هي األمسدة اليت حتتوي

على العناصر األساسية مثل  والكربيت والصوديوم والكوبلت واملولبدان أو مدجمة يف مرّكبات حتتوي
  الكالسيوم واألزوط والفسفور.

  األمسدة العضوية. 2.1.3
األمسدة العضوية من املخّلفات النباتية واحليوانية أو من خليط منها وحتتوي على عناصر  تتكّون

ت ومواّد عضوية الزمة لتحسني خواّص الرتبة الطبيعية والكيميائية واحليوية.  ومن أنواع غذائية للنبا
  األمسدة العضوية نذكر:

  لكومبست ن ختّمر املخّلفات عوينتج ) compost(السماد العضوي الصناعي أو ما يعرف 
ملخلّ   فات احليوانية.النباتية هوائيا بعد خلطها 

 مساد البيوقاز وهو حملول ينتج بعد ختمري الفضالت النباتية عند إنتاج الغز البيولوجي. 

 ل العضوية بفعل التدرجيي للمواّد  أ من اإلحناللشوهو عبارة عن مرّكب معّقد ين )humus( الد
ل من احنالل كّل ما يتواجد يف الرتبة من مواّد  الكائنات الدقيقة املختلفة، حيث تتكّون نواة الد

ت واحلشرات. ت من جذور وأوراق وسيقان وخمّلفات احليوا  عضوية كبقا النبا

  أمسدة من مستخلصات الطحالب)extrait d’algues( . 

 
 معطيات اقتصادية عن األمسدة. 3.1.3 
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عتبارها العامل األّول يف حتسني موضوع اإلستشارة الراهنة متّثل األمسدة أهّم قسم يف القطاع 
يني ومها أتى العرض يف سوق األمسدة من مصدرين أساستويلفالحة التونسية. ا يف اإلنتاج واإلنتاجية

  .والتوريد ياإلنتاج احملل
مع التونسي ويقتصر اإلنتاج احملّلي على ثالثة أصناف رئيسية من األمسدة الكيميائية  يؤمنها ا

لرغم من عدم توّفر معطيات . TSPوماّدة  DAPالكيميائي واملتمثّلة يف ماّدة األمونيرت وماّدة  و
تفيد  2013إّال أّن املعطيات املتوّفرة إىل حدود سنة  اإلنتاج من هذه املواّد، حجمحديثة وحمّينة حول 

زهاء  2013بلغ حجم اإلنتاج يف سنة  ،TSP. ففي ما يتعّلق مباّدة وجود تذبذب يف اإلنتاج احملّلي
جلدول عدد   2012يف سنة ألف طّن  494مقابل ألف طّن  294 أي بنسبة تراجع ،5كما هو مبّني 

لنسبة  .%40- أكثر منتصل إىل  حبوايل  2012، قّدر حجم اإلنتاج خالل سنة DAPاّدة ملأّما 
-ألف طّن أي بنسبة اخنفاض تصل إىل  386تراجعا إىل حدود  2013ألف طّن ليعرف يف سنة  666

42%.  

  .(الوحدة: ألف طّن) 2013-2010 الفرتةتطّور إنتاج بعض األصناف من األمسدة الكيميائية خالل : 5 جدول
  2012  2011  2010  نوع السماد

  )شهرا 11(
2013  

  )أشهر 6(
TSP 763  401  494  294  

DAP  1 276  -  666  386  
  Bulletin Statistiques Financières N° 184, la Banque Centrale de Tunisieاملصدر: 
  

قائمة األمسدة الكيميائية املعّدة للتصدير يف تونس حيث بلغت الكمّيات   TSPتتصدر ماّدةو 
لرسم عدد ألف طّن   592أكثر من  2014املصّدرة سنة  األمسدة األزوتية تليها  1كما هو مبّني 

  .من نفس السنة ألف طنّ  541حبجم تصدير بلغ أكثر من 
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  .20141-2010 بعض أصناف األمسدة الكيميائية خالل الفرتة صادرات: تطّور 1رسم 

  

املوّردة من األمسدة تراجعا خالل السنوات األخرية، إذ بلغ  اإلمجالية كذلك عرفت الكمّيات
وأكثر من  2014ألف طّن يف سنة  83ألف طّن مقابل حوايل  30قرابة  2015حجمها خالل سنة 

جلدول عدد   ،2013يف سنة  ألف طنّ  113  . 6كما هو مبّني 
 .2015-2010: تطّور الواردات من األمسدة خالل الفرتة 6جدول 

  (ألف دينار) القيمة  (ألف طّن) الكمّية  السنة
2010  60.7  38  
2011  88.4  58.1  
2012  72.8  60  
2013  113.6  87  
2014  82.8  72  
  40.6  30.2  أشھر) 10( 2015
  التجارة.وزارة املصدر: 

ألف  60بطاقة توريد فاقت  املوّردة يائيةميكلاألمسدة اأكثر من وتعترب األمسدة األزوتية واليور 
ملقارنة مع حجم التوريد يف سنة  2014طّن خالل سنة  ألف  90والذي فاق  2013مسّجلة تراجعا 

وال  .2014-2010خالل الفرتة  الكيميائيةتطّور الواردات من األمسدة  2ويوّضح الرسم عدد طّن. 
ّن اإلحصاءات الرمسية لوزارة الّتجارة تشري إىل وجود  ختتّص شركة  40يفوتنا التذكري يف هذا الباب 

  . توريد ألمسدةب

                                                            
  ، وزارة الفالحة.2014الكتاب السنوي لإلحصاءات الفالحية لسنة : املعطيات صدرم  1
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  .20142-2010 تطّور واردات بعض أصناف األمسدة الكيميائية خالل الفرتة :2رسم 

  

ألمسدة ل األكثر استهالكامن حيث اإلستهالك الزراعي لألمسدة، متّثل األشجار املثمرة الصنف 
ا ما  2014هذا الّنوع من الزراعات واليت بلغت إىل حدود سنة  نظرا للمساحات اهلاّمة اليت يستأثر 

ين الزراعات املستهلكة لألمسدة  332يقارب مليونني و ألف هكتار تليها زراعة احلبوب واليت تعترب 
لرسم   ،ألف هكتار 320نظرا للمساحات اليت تشغلها واملمتّدة على ما يقارب مليون و كما هو مبّني 

  .3عدد 
  

 
  .هكتار) 1000(الوحدة:  2014: توزّع األراضي الزراعية من حيث املساحة حسب نوع الزراعة خالل سنة 3رسم   

 

وقد بلغ معّدل استهالك اهلكتار الواحد من األراضي املزروعة من األمسدة يف تونس خالل سنة 
ملقارنة  مع سكغ م  41حوايل  2014   51.4بلغ  والذي 2011معّدل اإلستهالك لسنة ّجال تراجعا 

                                                            
  ، وزارة الفالحة.2014الكتاب السنوي لإلحصاءات الفالحة لسنة : املعطيات صدرم  2
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ملق .كغ قّدمة كما الدول املت ارنة مع بعض البلدان العربية وبعضويعترب هذا اإلستهالك ضعيفا نسبيا 
جلدول عدد    .7هو مبّني 

(الوحدة:   2013-2011خالل الفرتة دول املتقّدمة وال معّدل استهالك األمسدة يف تونس وبعض األقطار العربية: 7جدول 
 .)كغ/هكتار

  2013  2012  2011  نوع السماد

  41.1  55.5  51.4  تونس

  52.4  51.4  54.7  املغرب

  636.4  569.5  600.5  مصر

  140.6  137 141.3  فرنسا

 203.5 198.9 191.5  أملانيا

  129  150.8  134.3  إيطاليا

  http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS/countriesاملصدر: 
  

  خمّصبات الرتبة. 2.3
مثل الطحالب اخلضراء املزرقة  عن طريق الكائنات احلّية الدقيقة املخّصبات احليوية للرتبة تنتج

والبكرت القادرة على تثبيت النرتوجني اجلوي يف أجسامها وحتويله إىل مرّكبات أزوتية ميكن اإلستفادة 
ت املخّصبات احليوية للرتبةوتعترب  منها.   الكميائيةوتستخدم كبديل عن األمسدة  مصدرا غذائيا للنبا

  . يئة عند عدم ترشيد استعماهلااليت هلا األثر السليب يف تلّوث الب
ونتقسم املخّصبات احليوية إىل صنفني. صنف أّول يقوم بتثبيت النرتوجني اجلوي سواء تكافليا 

ذابة ومعدنة الف أّما الصنف من األمسدة النرتوجينية.% 25غري تكافلي ويوّفر  أو  سفاطالثاين فيقوم 
العضوي وحتويله من الصورة غري الصاحلة إىل صورة ميسرة قابلة لإلمتصاص بواسطة النبات مثل 

  وكأمثلة عن املخّصبات احليوية املستخدمة حاليا يف الفالحة التونسية نذكر:الفوسفورين. 
   خمّصب حيوي حيتوي على الطحالب اخلضراء املزرقة القادرة على تثبيت النرتوجني اجلوي يف

 ية.تمها وحتويله إىل مرّكبات أزو أجسا
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   خمّصب حيوي مرّكب يتّكون من جمموعة كبرية من الكائنات احلّية الدقيقة اليت تزيد من خصوبة
والعناصر الصغرى وحيّد من مشكالت  سفاطيةالت إضافة األمسدة األزوتية والفالرتبة ويقّلل من معدّ 

 التلّوث البيئي.

  سفاط الثالثي الكالسيوم بكتري نشطة جّدا يف حتويل الف خمّصب فوسفوري حيوي حيتوي على
ية وحتّوله إىل ة لإلستخدام املرّكز لألمسدة الفسفاطغري امليسر واملتواجد يف األرض برتكيز عايل نتيج

 أحادي ميسر للنبات. فسفاط

  من كمّية األمسدة  %25اجلوي ويوّفر  تكتري مثبتة لألزو ب ىحيتوي عل خمّصب حيوي أزويت
 ية املستخدمة.األزوت

  ت بنسبة  منّشط منّو طبيعي للمحاصيل حيتوي على مواّد عضوية مغذية ويوّفر مقدار  %62للنبا
  ى به. من التسميد األزويت املوص 25%

ت. 3.3  املواّد املنّشطة لنّمو النبا

تعرف هذه املواّد خباصّية تسريع الّنمو الطبيعي للنبات بدال من األمسدة ولديها اخلصائص 
ئية والكيميائية اإلستثالبيولو  داخل أنسجة  من تنشيط العمليات الفيزيولوجية نائية اليت متّكنجية والفز

  النبتة وذلك بتوفريها العناصر املغذية للنبتة.
كما لعمل على تكوين ومنّو األنسجة اجلديدة يف كامل أجزاء النبتة   وتقوم منّشطات الّنمو

ا ويف نفس الوقت تضمن جتانس  حتّفز النّمو اخلضري لألشجار املثمرة وظهور األزهار وحتسني جود
الثمار ومنحها متاسك أفضل وخالل فرتة الّنضج تساهم كما تساعد يف منّو   .زهارإلواستمرارية عملّية ا

ت يف األنسجة ّمث تث املواّد امللّونة للثمار الشيء الذي مينحها لون  ّبتهذه املواّد يف تركيز السكر
   أحسن.

وحتتوي منّشطات النّمو على متخالصات نباتية من أنواع خمتلفة من الطحالب الغنّية  
ت ومواّد أخرى  (cytokinines)وسيتوكينينات  (auxines)كسينات أل والكربوهيدرات والسكر

  سهلة اإلمتصاص من طرف اخلال النباتية.
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  األرضيات املعّدة للزراعات. 4.3
ل أهّم صنف ويستخدمان على نطاق واسع  يف األرضيات املعّدة للزراعات نييعترب اخلّث والد

  .يف الفالحة كبديل عن الرتبة

  اخلثّ  . 1.4.3

لفرنسية بـ  وهو عبارة عن ماّدة عضوي اسفنجية  tourbeاخلّث أو اللبد النبايت والذي يعرف 
واليت تكّونت برتاكمها  من الكربون %50البنية وذات لون متفّحم أو بين ويدخل يف تركيبتها حنو 

ت يف الضخم على شكل طبقات عميقة من األجزاء النباتية السفلية امليتة لتجّمعات  حمّددة من النبا
ملياه مؤقتا أو حنو دائم وذلك على امتداد آالف السنني. مناطق املستنقعات    أو املشبعة 

ت الزينة لطلرتبة وذلك خبا عن ستخدم اخلّث كأرضية معّدة للزراعة بدياليو  ه مع الرمل لزراعة نبا
وقد انتشر استعمال اخلّث يف إطار الزراعات احملمّية يف  ر الشتالت.وبعض احملاصيل اخلضرية وجتذّ 

  ألساس عن طريق التوريد. هذا املنتج توّفرعدد كبري من دول العامل ومن بينها تونس اليت 
  ويوجد نوعني من اخلّث:

 السفلي  اخلّث الكلسيTourbe Mesotrophe:  ويتمّيز بكونه غنّيا بعنصر األزوت والرّماد

 7 وهو ذو درجة محوضة معتدلة ترتاوح بني %30و 15 فيه بني C\Nوترتاوح نسبة  %15يف حدود 

سيوم وتسود فيه البكرت الالهوائية 7.5و  % 30 ونسبة ماّدته العضوية أكثر وهو فقري بعنصر البو

هلواء. ملاء كبرية مقارنة   وهي ضعيفة التدّبل وله سعة احتفاظ 

 اخلّث احلامضي العلوي :Tourbe oligotrophe  يتشّكل هذا الّنوع من اخلّث على األراضي 

ملياه أو على البحريات املردومة يف مة بعنصر الكالسيوم و الفقري   املناطق الباردة جّدا.ستدمية الغمر 
نّه  لقواعد واألزوت والرماد ويتمّيز اخلّث احلامضي  لعناصر املعدنية املغذية عموما  (2%)فقري  و

ملياه احلامضية وله سعة  %40و 30 بني C\N ونسبة 4و 3 وترتاوح درجة محوضته بني وهو مشبع 
ملاء كبرية.  احتفاظ 

لا .2.4.3    )Humus( لد
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قا نباتية وحيوانية ومن مرّكبات  لية هي املواّد العضوية املتحّولة من  ل أو املرّكبات الد الد
ن تتفّكك أو تّتحد مع بعضها مثل متكّونة بواسطة ميكرو  ت الرتبة، إضافة إىل مواد قابلة للذو

كلسيوم واحلديد وعناصر صغرية مثل ال C, H, O, Nة مثل يعناصر أساس إىلالنيرتات واألمونيا 
  واملنيزيوم وغريها. 

لس .4  رأي ا

   :التالية املالحظاتالراهن يثري مشروع القانون 

  املالحظات العاّمة .1.4
نظرا  مشروع القانون هايفرض يتال شرية اإلستعمال والتسويقيّتجه استثناء األمسدة العضوية من  -

ألمسدة الكيميائية اليت تساالزراعات مقية استخدام هذا الّنوع من السماد يف دحملدو  خدم بكثافة ترنة 
خلزن والّنقل التقييدية الشروطكما يّتجه استثناء هذه املواّد من وعلى نطاق واسع.   ، ضرورة املتعّلقة 

ا ال يشّكل خطرا على البيئة وصّحة اإلنسان.أّن     مسك هذه املواّد واستخداما
و" واليت يّتجه لسطر  رقينورد خطأ  - تصحيحها الثامن من الفصل الثاين واملتمّثل يف العبارة "الرّ

  "الرّي أو". مبا صوابه
والذي حيمل  هورد يف مشروع القانون خطأ يف مستوى ترتيب أبوابه وحتديدا يف الباب اخلامس من -

يف حني أّن الرتتيب الصحيح هلذا الباب هو اخلامس ، "أحكام خمتلفة وانتقالية: الباب الرابع" عنوان
   .لذا يّتجه إعادة صياغة هذا الباب كاآليت:"الباب اخلامس: أحكام خمتلفة وانتقالية"

  املالحظات اخلاّصة .2.4

  الفصل الثاين: 

لفصل الثاين من   "املوّرد"من عبارة  توضيح املقصود مزيديّتجه  - ، علما وأّن مشروع القانونالواردة 
جييز  املتعّلق بتجارة التوزيع 2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد  الفصل الثاين

جلملة شراء منتجات عن طريق التوريد.  مثال لتاجر التوزيع 

الشركات التعاونية للخدمات الفالحية وجمامع التنمية يف  وخاّصة حيةالفال اهلياكل املهنية تعترب -
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لتايل فإنّه و . 3ةقطاع الفالحة والصّيد البحري من املتدّخلني يف مسالك توزيع األمسدة الكيميائي
لفصل الثالث من مشروع القانون إضافة هذه ، لذا يّتجه ينطبق عليها التحجري املنصوص عليه 

لفصل الثاين من مشروع القانو  يف مصطلح"صاحب املواّد" اهلياكل  ن.املنصوص عليه 

وردت عبارة "اخلّث" ضمن الفصل الثاين كمصطلح مفتاح، غري أّن مشروع القانون مل يتعّرض يف  -
الثاين من  كما سبق بيانه يف القسمبشكل عرضي عالوة على أنّه ينضوي   هذا اللفظ ولوفصوله إىل 

هذه العبارة من الفصل املذكور  ضمن األرضيات املعّدة للزراعات، لذا يّتجه حذف هذه اإلستشارة
 وكذلك من عنوان الباب الثاين.  

قف على وجود صنفني ن 10و 9و 8و 7و 6الفصول حكام  5و 4و 3الفصول  أحكام مبقارنة -
ستعمال الرتبة واألرضيات املعّدة للزراعات واملواّد  األمسدة وخمّصبات من التأشريات: صنف يتعّلق 

ت خرى بتسويقها وهذا واضح من خالل أحكام الفقرة األوىل من الفصل وأ املنشطة لنّمو النبا
كما أّن وثيقة شرح األسباب كانت قد تطّرقت إىل هذه الّنقطة حينما أّكدت على إخضاع   الثالث

ائية، شرية وقتية و هذه الّنقطة وبناءا على ذلك يّتجه مزيد توضيح  بيع واستعمال املواّد املذكورة إىل 
من  لفصل الثاينتعريفهما كّل واحدة على حدى يف اوإذا ثبت وجود صنفني من التأشرية، فإنّه يّتجه 

مل مشروع القانون وخنّص  ، مع تبيان ما إذا كان مستعمل هذه املوادّ املفاتيح صطلحاتوالذي يعىن 
شرية امطالبلذكر الفالح  فيّتجه إذا اعتماد تسمية  فإن مل يكن كذلك، .استعمال حلصول على 

 موّحدة للتأشرية الوقتية والنهائية يف كامل فصول مشروع القانون.  
 الباب الثاين: 

األمسدة أو املخّصبات أو  تسويقو الستعمال  لتبسيط إجراءات احلصول على التأشرية الوقتية -
  .عليهاحتديد آجال البّت يف مطالب احلصول يّتجه  األرضيات املعّدة للزراعة أو منّشطات النّمو،

  

 الفصل السادس: 

                                                            
  .2014جانفي  29بتاريخ جملس املنافسة الصادر عن  132495عدد  الرأي  3
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السادس من  التأكيد يف الفصليّتجه  شرية التسويق الوقتيةحول  والوضوح الدّقةمن إلضفاء مزيد  -
ّ  مشروع القانون غري قابلة للتجديد وذلك متاشيا مع ما ورد يف وثيقة شرح األسباب اليت  اعلى أ

 أّكدت على هذه الّنقطة. 

  الفصل التاسع: 

تتوىل اإلدارة "اجلملة ، يّتجه إعادة صياغة الفصل التاسعأي لبس عند تطبيق مقتضيات  لتفادي -

لفقرة الثانية من هذا الفصل   السحب" وذلك  "السحباملختّصة  لسلطةاتتوىل ":كاآليتالواردة 

لفصل الثاين من مشروع القانونتقّيدا  ولتوحيد املصطلحات يف كامل  لتعاريف اليت جاءت 

لفص "السلطة املختّصة"الفصول خاّصة وأّن لفظ   .21و 20و 19 لو قد ّمت ذكره 

 الفصل العاشر: 

خر الفقرة األوىل من الفصل "مع بيان أسباب ذلك" يستحسن إعادة صياغة العبارة  - الواردة 

عتبار أّن كّل قرار جيب أن يكون معّلال. "مع التعليل"العاشر بعبارة  ا األنسب   ألّ

ّ يّتجه إعادة صياغة الفقرة الثانية من الفصل الع -  . غري سليمة لغوا اشر أل

 23و 21و 19و 15 لو الفص: 

س - لتعاريف اليت ّمت  عبارة  يّتجه تعويضمشروع القانون، يسها يف الفصل الثاين من تقّيدا 

كما يّتجه   ."صاحب املواّد"بعبارة  23و 19 نيلفصلالواردة  "مصنعي وموّردي ومروجي األمسدة"

 يتوعبار  15املستخدمة يف الفصل  "مرّوجي هذه املوادّ "خبصوص عبارة  ةمراعاة هذه املالحظ

   . 21 يف الفصلتني املستخدم"منتجو وموّردو ومرّوجو" و  "مرّوجو"
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لس املنافسة  سة الّسيد  2016 جوان 30 بتاريخوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة  بر

ّ وعضوية الّسيد  والّسادة عماد الدرويش وفوزي بن عثمان وماجدة بن جعفر ةاحلبيب جاء 

                                                       .وحمّمد بن فرج واهلادي بن مراد وشكري املامغلي وأّمن كتابة اجللسة السّيد نبيل السمايت
 الّرئيــس

  


