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  الجمھوریة التونسیة 
  مجلس المنافسة 

  162587عدد الملف 
  
  
  

   استشاري الملف:
 الجعة على مستوى اإلنتاج  تحریر أسعار الموضوع:

  الجعة -الصناعات الغذائیة  :القطاع
  
  
  
  

   تاجسعار  الجعة على مستوى االنریر  أتححول  رأي
  البیع للعموموانعكاسات عملیة التحریر على أسعار 

  
  
  
  
  
  

  إّن مجلس المنافسة،
جانفي  29بتاریخ  بعد االّطالع على مكتوب وزیر التجارة المرّسم بكتابة المجلس

إمكانیة تحریر  حول والمتضّمن طلب رأي مجلس المنافسة  162587تحت عدد  2016
  . البیع للعمومسعار  الجعة على مستوى االنتاج وانعكاسات عملیة التحریر على أسعار أ

 2015سبتمبر  15المؤّرخ في  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
  المتعلّق بإعادة تنظیم المنافسة واألسعار.

المتعلّق بضبط  2006فیفري  3المؤّرخ في  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 
  وص التّرتیبیّة.إجراءات وصیغ االستشارة الوجوبیّة لمجلس المنافسة حول مشاریع النّص

المتعلّق بضبط  2006فیفري  15المؤّرخ في  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  التّنظیم اإلداري والمالي وسیر أعمال مجلس المنافسة.

وبعد اإلّطالع على ما یفید استدعاء أعضاء الجلسة العامة وفق الّصیغ القانونیّة 
  .2016 أفریل 21لجلسة یوم الخمیس 

  التأّكد من توفّر النّصاب القانوني.وبعد 

  وبعد االستماع إلى المقّرر السیّد الحبیب الصید في تالوة تقریره الكتابي.

وبعد المداولة استقّر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 
  ما یلي:
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I. فــم الملـــتقدی  
 سبتمبر 15المؤّرخ في  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال بمقتضیات الفصل 

المجلس  من تجارة الالسیّد وزیر  طلب المنافسة واألسعار إعادة تنظیم والمتعلّق ب 2015
سعار  الجعة على مستوى االنتاج وانعكاسات عملیة أإمكانیة تحریر  حول إبداء رأیھ 

  . التحریر على أسعار البیع للعموم
  

   لالستشارةاإلطار العام  .1
نوفمبر  10المؤرخ في  2015لسنة  1768ثر صدور األمر الحكومي عدد إعلى 

م یمن تعریفة المعال 08-22إلى  03-22جبایة المنتاجات المدرجة باألعداد المتعلّق ب 2015
على بعض االستھالك الموظف على الجعة ومعلوم  احتسابر طرق الدیوانیة والذي غیّ 

 باعتبارفي أسعار بیع بعض أنواع الخمور والجعّة  ارتفاعتّمت مالحظة  نواع الخمورأ
  ارتفاع كلفة إنتاجھا.

صل  32وقد انجّر عن تطبیق المعالیم الجدیدة انخفاض في سعر القواریر ذات سعة  
دى إلى اضطراب في طلب مادة الجعة أ ماصل  24ة سعار العلب سعأمقابل ارتفاع 

ستوجب تأقلم المنتجین مع تغییر ھیكلة یالقواریر وھو ما  الجعة المعبئة في وتوجھھ نحو
الطلب نظرا لكون التجھیزات الحالیة ال تسمح باالستجابة للتغیرات الحاصلة في سوق 

   ھذه المستجدات تقدمت المھنة بطلب  لتحریر أسعار الجعة عند االنتاج. االنتاج.وعلى ضوء
  

  ج الجعةنتابي المنّظم إلاإلطار التّشریعي والتّرتی .2
الجعّة إلى عدد من النصوص التشریعیة والترتیبیة الجاري بھا العمل تخضع أسعار مادة و

  من اھمھا:
  دد انون ع نة  2الق ي  1987لس ؤرخ ف ري  6الم ى  1987فیف ادقة عل ق بالمص المتعل

 .االتفاقیة الدولیة الخاصة بالنظام الموحد لتعیین البضائع وترمیزھا
  وم  1988جوان  2المؤرخ في  1988لسنة  62القانون عدد المتعلق بمراجعة نظام المعل

ھ، وخاصة على اإلستھالك انون عدد   وعلى جمیع النصوص التي نقحتھ أو تممت الق
 .2012المتعلق بقانون المالیة لسنة  2011دیسمبر  31المؤرخ في  2011لسنة  7
 ي  1988لسنة  61جلة األداء على القیمة المضافة الصادرة بالقانون عدد م  2المؤرخ ف

انون عدد 1988جوان  ا الق ، كما تم تنقیحھا وإتمامھا بالنصوص الالحقة وخاصة منھ
 .2012المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة  2012ماي  16المؤرخ في  2012لسنة  1
  دد انون ع نة  145الق ي الم 1988لس مبر  31ؤرخ ف ة  1988دیس انون المالی ق بق المتعل

 .منھ 86وخاصة الفصل  1989لسنة 
 انون عدد الت د الصادرة بموجب الق د التوری ة عن الیم الدیوانی  113عریفة الجدیدة للمع

ة  1989دیسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  كما تم تنقیحھا وإتمامھا بالنصوص الالحق
انون عدد  ا الق نة  1وخاصة منھ ي  2012لس اي  16المؤرخ ف انون  2012م ق بق المتعل

 .2012المالیة التكمیلي لسنة 
 دد األ ر ع نة  1368م ي  1997لس ؤرخ ف ة  24م ات  1997جویلی ة المنتوج ق بجبای یتعل

داد  ة باألع ى  22 - 03المدرج ة 22 - 08إل الیم الدیوانی ة المع ن تعریف ع  م ى جمی وعل
ة ھ، وخاص ھ أو تممت ي نقحت وص الت دد  النص ومي ع ر الحك نة  1768األم  2015لس
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داد  2015نوفمبر  10المؤرخ في  ى  03-22المتعلّق بجبایة المنتاجات المدرجة باألع إل
 .من تعریفة المعالیم الدیوانیة 22-08
 دد ا ر ع نة  1996ألم ي  1991لس ؤّرخ ف مبر  23الم المواد  1991دیس ق ب والمتعلّ

ا والمنتوجات عار وطرق تأطیرھ ة األس ن نظام حریّ تثناة م م  والخدمات المس ا ت كم
األمر عدد  نة  59تنقیحھ ب ي  1993لس انفي  11المؤرخ ف  1142عدد  و األمر 1993ج

  .1995جوان  28المؤرخ في  1995لسنة 
 

II.  تصنیع الجعّةدراسة سوق 
  

الناتج عن العملیَّة. سكر ال وتخمیر النشا بحلمھة یُصنَع مشروب كحولي ھو الجعة
الحلمھة المستعملة في صناعة الجعة من حبوٍب  وإنزیمات عادةً ما یُصنَع النشا

ھ معظم كنت شعیر والقمح.بالملت، ومن أھم أنواع الحبوب المستعملة لھذا الغرض ال ممزوجة
اً وتؤِدّي  أنواع الجعة بعد صناعتھا بأزھار نبات ً ُمرَّ الجنجل، حیث تضیف للمشروب طعما

ً عنھا منكھات أخرى من أعشاٍب أو ثمار  عمل المادة الحافظة، ویُمكن أن تستعمل عوضا
  .صناعة الجعة لتكتمل عملیَّة طبیعیَّة، كربنةً  فاكھة. یتمُّ تخمیر الجعة بعد ذلك إلكسابھا

األكثر شعبیَّة على مستوى العالم،وثالث أكثر  المشروب الكحولي الجعة ھيو
یعتقد بعض الباحثین كذلك أنَّھا أول  .والشاي الماء مشروٍب یُستَھلك على األرض بعد

ر صنع في التاریخ   .مشروب ُمخمَّ
الصّحة العالمیّة في سنة  التقریر الصادر عن منظّمة كشفوعلى المستوى الوطني 

والذي رصد نسق استھالك الجعّة والخمور في مختلف دول العالم، تصدّر تونس للدول  2014
متفّوقةً بذلك على دول أوروبیّة  ،1للفرد الواحد ترا ل 26العربیّة بمعدّل استھالك سنوّي تجاوز 

لتر للفرد إذا ما أخذنا بعین االعتبار  3، لكن ھاتھ النسبة تنزل إلى كفرنسا وألمانیا وإیطالیا
من المستھلكین %68 اإلحصائیات أنّ  تظھرأكما . عدد السكان الجملي بالبالد التونسیة

فقط المشروبات الكحولیة %4حین یفضل  الخمور فيمنھم  %28 فضلیفضلون الجعّة، بینما ی
  .والروحیة القویة

  ن لتصنیع الجعّة وھما:وتعمل بتونس شركتا
 شركة صنع المشروبات بتونسSFBT  1925بالسوق التونسیة منذ سنة  والناشطة 

 سلتیا في البالد من خالل ماركتھا التاریخیة الجعة ھیمن الشركة على قطاعوت
SELTIA وم بتصنیع الجعة الحاملة للعالمات التجاریة باكس قكما تBeck's  عالمة)
(عالمة  Stella(عالمة ألمانیة) وستیال  Löwenbräuو لووینبرو  ألمانیة)

 وتقوم الشركة بإنتاج جعتھا بمصنعھا القائم باب سعدون بالعاصمة..بلجیكیة)
  الشركة الجدیدة للجعةSONOBRA شركة حدیثة العھد تنشط بتونس منذ سنة  وھي

و تنتج العالمة  Heineken المي الھولندي ھینیكان للمجمع الع فرع تابعك 2008
 Golden قولدن برو  التجاریة العالمةإضافة إلى الشھیرة ھینیكان (عالمة ھولندیة) 

Brau(عالمة رومانیة) والعالمة التجاریة أمستال Amestal   ھولندیة)(عالمة 
وذلك بمصنعھا المنتصب بجھة قرنبالیة  Berberوالعالمة التونسیة الثانیة بربر 

  بوالیة نابل.

                                                            
منھجیة منظمة الصّحة العالمیّة یقع احتساب ھذا المؤشر بقسمة الكمیة المستھلكة سنویا من الجعة والخمور على عدد  حسب -  1

 المستھلكین لھا.
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وتشیر إحصاءات وزارة التجارة التونسیّة إلى أّن معدّل إنتاج الجعّة في تونس بلغ 
ً ملیون قار 180 تقدر   . ومن حیث الكمیات المنتجة بحسب األلف  ھیكتولتر ورة سنویّا

ألف ھیكتولتر محققة نسبة  646ت المنتجة ن قبل الشركتین الناشطتین بالسوق بحوالي الكمیا
أن نسبة النمو المتوسطة خالل الثماني . وتجدر اإلشارة إلى 2014بسنة  مقارنة %19.4ـنمو ب

ویعود تدني ھذه النسبة إلى نسبة النمو السلبیة والتي قدرت  %4.1 سنوات األخیرة بلغت 
تفوق  بكثیر النسبة  2011ذا ما استثنینا سنة إالسنویة و نسبة النموحیث أّن  %28.9بـ

  .المتوسطة
إلى تراجع كبیر في  2013في انتاج الجعة خالل سنة  ویمكن  إرجاع الھبوط الحاد 

الناتج أساسا الطلب على ھذا المشروب الراجع أساسا إلى االرتفاع الكبیر في أسعار الجعة 
فیفري  4المؤرخ في  929عن الترفیع في المعلوم على االستھالك الذي جاء بھ األمر عدد 

المعالیم من تعریفة  22.08إلى  22.03المتعلّق بجبایة  المنتوجات المدرجة باألعداد  2013
  الدیوانیة.

  
  

  ھیكتولتر 1000 الوحدة 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
شركة صنع 
المشروبات 

  SFBTبتونس
488  447  469  470  510  381  390  454  

الشركة 
 الجدیدة للجعة
SONOBRA  

20  95  117  117  151  89  151  192  

  646  541  470  661  587  586  542  508  المجموع
  %19.4  %15.1  %-28.9  %12.6  %0.1  %8.1  %6.7  -  النمو السنوي

  .2015 -2008انتاج الجعة بتونس خالل الفترة تطور  .1الجدول عدد 

  

  
  .2015 - 2008انتاج الجعة بتونس خالل الفترة تطور  .1الرسم البیاني عدد 

  
الشركة الجدیدة للجعة وبالنظر إلى الجدول اإلحصائي أعاله یتبین أن نصیب 

SONOBRA  30الھیمنة على قرابة  2015ما فتئ یرتفع من سنة إلى اخرى واستطاعت سنة% 
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من السوق خالل السنوات  %18.8من السوق المرجعیة  مع معدل نصیب عام في حدود 
  الثماني من نشاط الشركة.

  
  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

شركة صنع 
المشروبات 

  SFBTبتونس
96.1 %  82.5%  80%  80%  77.2%  81.1%   

72.1%  70.3%  

الشركة 
 الجدیدة للجعة
SONOBRA  

3.9%  17.5%  20%  20%  22.8%  18.9%  17.9%  29.7%  

  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  المجموع
  .2015 -2008بسوق انتاج الجعة بتونس خالل الفترة   الحصص السوقیة  تطور .2الجدول عدد 

  
  

  
  .2015بسوق انتاج الجعة خالل سنة الحصة  السوقیة   .2الرسم البیاني عدد 

  
 

ألف  100أما على صعید التشغیل، فتشغّل صناعة الجعّة والخمور في تونس نحو  و
الفالحیّة أو في   مواطن بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، سواء في مصانع اإلنتاج أو الضیعات

  .الحانات والمطاعم، باإلضافة إلى نقاط البیع وأعوان التوزیع
تخضع أسعار مادة الجعّة إلى نظام المصادقة اإلداریة في مرحلة اإلنتاج عمال و

والمتعلّق بالمواد  1991دیسمبر  23خ في المؤرّ  1991لسنة  1996بأحكام األمر عدد 
كما تم تنقیحھ  والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حریّة األسعار وطرق تأطیرھا

المؤرخ  1995لسنة  1142عدد  و األمر 1993جانفي  11المؤرخ في  1993لسنة  59باألمر عدد 
  .1995جوان  28في 

أما على مستوى مراحل التوزیع فقد حددت ھوامش الربح بمقتضى قرار وزیر و
 taux de"كنسبة النوعیة الجملیة  %20بـ 1972سبتمبر  5االقتصاد الوطني المؤرخ في 

marque globale"  في حالة وجود تاجر تفصیل. %12یقع التخفیض فیھا إلى حدود  

70,30%

29,70%

تطور الحصص السوقیة بسوق الجعة

SFBTشركة صنع المشروبات بتونس

الشركة الجدیدة للجعة
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ومعلوم  %18ـلمضافة المحدد بساسا إلى المعلوم على القیمة اوتخضع الجعة أ
 1768وذلك بموجب األمر الحكومي عدد  ترلنتیالص علىملیم  18 بـ والذي یقدر االستھالك

 22.08إلى  22.03المتعلّق بجبایة  المنتوجات المدرجة باألعداد  2015نوفمبر  10المؤرخ في 
وقد جاء ھذا األمر لیعوض المعالیم الموظفة بعنوان معلوم  من تعریفة المعالیم الدیوانیة.

المتعلّق بجبایة  المنتوجات  2013فیفري  4المؤرخ في  929االستھالك الواردة باألمر عدد 
 بدء العمل بھ انجّر عن .وقدمن تعریفة المعالیم الدیوانیة  22.08إلى  22.03المدرجة باألعداد 

بقیمة ثابتة حسب سعة محدد  المعلوم مستوجب فبعد أن كانتغیر ھام على مستوى المعلوم ال
المعلوم  انخفضصبح على شكل نسب حسب سعة العلبة فكانت النتیجة أن علبة الجعة أ

صل وارتفع على  العلب ذات سعة المساویة  32الموظف على العلب ذات السعة األكبر من 
  كما یبرزه الجدول أسفلھ. صل25األقل من  وأ

  
  
  
  
  
  
  

المعلوم على االستھالك بموجب األمر   
  بالملیم 2013لسنة  929عدد 

المعلوم على االستھالك بموجب األمر 
  بالملیم 2015لسنة  1768عدد 

  450 -430  270  لتر 0.250علبة سعتھا دون 
لتر 0.250علبة سعتھا بین 

  576≥ ...≤ 450  730  لتر0.320و

قارورة سعتھا تقل عن أو تساوي 
  ≥576  730  لتر 0.320

 0.321قارورة أو علبة  سعتھا بین 
  720≥ ...≤576  870  لتر 0.400لتر و

 0.401قارورة أو علبة سعتھا بین 
  900≥ ...≤720  1020  لتر 0.500لتر و

 0.501قارورة أو علبة سعتھا بین 
  1188≥ ...≤900  1140  لتر 0.660لتر و

 0.661قارورة أو علبة سعتھا بین 
  1800≥ ...≤1188  2040  لتر ولتر واحد

  ...  1330  جعة معدة بالضغط ومصنفة
  ...  1040  جعة صبّة مصنفة

  .2015لسنة  1768الموظفة على الجعة المصنفة  بعد صدور األمر عدد  تطور المعالیم .3الجدول عدد 
  

التخفیض من  2015لسنة  1768عدد  كما كان من نتائج التغییرات التي أدخلھا األمر
المدرجة تحت التعریفة  الفاخرة والمقطرة معلوم االستھالك  الموظفة على المواد الكحولیة

  كالتالي:   22.08الدیوانیة
  

عدد المعلوم الموظف بموجب األمر   
  1997لسنة  1368

المعلوم الموظف بموجب األمر عدد 
  2015لسنة  1768

شروبات روحیة متحصل علیھا 
  %50  % 683  بالتقطیر

لوسكي والكونیاك والفودكا والجین 
  %50  % 648  وغیرھا من المشروبات الرفیعة
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الباستیس والریكار واألنیزات 
  %50  % 597  والتیبارین

  .2015لسنة  1768بعد صدور األمر عدد  الفاخرة والمقطرةالمواد الكحولیة  تطور المعالیم الموظفة على .4الجدول عدد 

فقد  ابیة لمصنعي المشروبات الكحولیةالغرفة النقوعلى ضوء ھذه التغییرات ووفق 
ویعود .2015استھالك المواطن التونسي للجعة والنبیذ بشكل حاد منذ شھر دیسمبر تراجع 

النظام الجبائي للمشروبات الكحولیة  إلىسبب تراجع استھالك المواطن التونسي لھذه المواد، 
ثره التخفیض في نسبة الضریبة على إ، والذي تقرر على 2016الوارد بقانون المالیة لسنة 

، في حین % 50خرة والمقطرة كالوسكي والجین والفودكا بنسبة تصل إلى أسعار الخمور الفا
خالل الثالث % 130لى إارتفعت نسبة الضریبة على المشروبات الكحولیة الخفیفة كالجعة 

  سنوات األخیرة.
الجبائیة على مصنعي المواد  اإلجراءاتانعكست ھذه  وفق نفس المصدر فقدو

الشركة  إنتاجتراجعت نسبة  إذقد یھدد وجودھم،  الكحولیة الخفیفة بشكل خطیر، مما
كما انخفضت نسبة %،  60نحو  لىإ، 2016" في شھر جانفي Heineken" ھینیكان الھولندیة

 22ـ، ناھیك عن انخفاض استھالك النبیذ ب% 25 إلىانتاج الشركة التونسیة لصنع المشروبات 
%.  

وتشیر اإلحصائیات الخاصة بالشركة التونسیة لصنع المشروبات كما یظھرھا 
الجدول أسفلھ إلى تراجع كبیر نسبیا في مبیعات الجعة عموما وخصوصا تلك المعلبة في 

 2015لسنة  1768أي بعد صدور األمر عدد  2015علب معدنیة وذلك منذ شھر دیسمبر 
المدرجة  الفاخرة والمقطرةالتخفیض من معلوم االستھالك  الموظفة على المواد الكحولیة 

 %13و 2015خالل شھر دیسمبر  %16. وبغت نسبة التراجع 22.08تحت التعریفة الدیوانیة.
  .2016خالل شھر جانفي 

  
  الوحدة  ھیكتولتر

  جانفي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  
  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2015  2016  

  قواریـــــــر
  495442  375206  542833  428486  380957  405495  442679  448537  سیلتیا
  44907  47943  65915  65002  52356  31479  65383  44653  باكس

  علب معدنیة
 24سلتیا 
  1067558  1421825  1208320  1687296  1463988  1574694  1695583  1784774  صل

 24باكس 
  34511  43613  69931  62982  73441  11910  77779  43602  صل

  1642418  1888587  1886999  2243766  1970712  2023578  2281424  2321566  المجموع
  %13-    %15.9-    %2.6-    %1.7-    نسبة النمو

  .SFBTبالنسبة للشركة التونسیة للمشروبات  2015لسنة  1768صدور األمر عدد  بعد استھالك الجعةتطور  . 5 الجدول عدد

ر ھیكلة الطلب والذي على إثر عاله ھو تغیّ أولعل ما یتأكد كذلك من الجدول 
توجھ قسط منھ نحو   2015لسنة  1768مر عدد ألنتجھا اأمعلوم االستھالك التي  مراجعة

في اثمان   التي شھدت أثمانھا انخفاضا مقابل ارتفاعاستھالك الجعة المعبئة في قواریر 
  الجعة المعبئة في علب معدنیة.

عین حیث أنّھما وقد طرح ھذا التغیر المفاجئ في ھیكلة الطلب مشاكل تقنیة للمصنّ 
نتاج الجعة المعبئة في القواریر بالطاقة القصوى في حین اضطرا إصبحا یشغالن خطوط أ

و أّن الجعة  السیماإنتاج الجعة المعلبة في علب معدنیة  خطوط  إلى التخفیض في طاقة
تخزین خاصة. كما  تعتبر من المواد التي ال تحتمل التخزین لمدة طویلة وتحتاج إلى ظروف
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أّن الترفیع في طاقة االنتاج من الجعة المعبئة في قواریر یحتاج إلى استثمارات ضخمة 
     ملیون دینار. 25فمثال تركیز خط انتاج جدید یكلف ما یقدر بـ

 
III. حول إمكانیة تحـریر أسعـار الجعة عند مستوى االنتاج     

 المبـدأ : حریّة األسعـار.  .أ
 2015 سبتمبر 15المؤّرخ في  2015لسنة  36من القانون عدد  2نّص الفصل   

"تحدّد أسعار المواد والمنتوجات  ، على أنّھ:ق بإعادة تنظیم المنافسة واألسعارالمتعلّ 
  المنافسة الحّرة". باعتمادوالخدمات بكل حریّة 

على دور آلیّات الّسوق في  اعتماداوقد كّرس ھذا الفصل مبدأ حریّة تحدید األسعار 
  المنافسة الحّرة في الّسـوق. وباعتمادتكّون األسعار وفقا لقاعدة العرض والّطلب 

ویندرج ھذا المنحى التحریري لألسعار على مستوى اإلنتاج ثّم على مستوى 
التونسي خالل فترة  االقتصادالتّوزیع (ھوامش الربح) في إطار اإلصالحات التي عرفھا 

  لثمانینات.نھایة ا
من المواد والمنتوجات والخدمات  % 87وقد بلغ مستوى تحریر األسعار حالیّا نسبة 

قبل البدء  % 5على مستوى التّوزیع، بعد أن كان في حدود  % 80,5وعلى مستوى اإلنتاج، 
  باإلصالحات. 

  
  
  
  

 : التّحدید الّدائم أو الوقتي لألسعار. اإلستثنـاء  .ب
المنافسة واألسعار أبقى إعادة تنظیم رغم إقرار مبدأ حریّة األسعار، فإن قانون  

  على بعض اإلستثناءات الدّائمة أو الوقتیّة، تتمثّل في :
 تكون مناطق أو المتعلقة بقطاعات أو األساسیة والخدمات والمنتوجات المواد 

 أو للسوق احتكار حالة بسبب إما األسعار محدودة سطةبوا المنافسة فیھا
أن یقع  .ترتیبیة أو تشریعیة أحكام بفعل أو في التموین متواصلة صعوبات

 شروط وكذلك حكومي بأمر والمنتوجات والخدمات المواد ھذه قائمة تحدید
 .وبیعھا كلفتھا أسعار تحدید وأسالیب

  بعد تدخّل الوزیر المكلّف بالتجارة أشھربصفة وقتیّة ال تتجاوز مدّتھا ستّة 
قرار في تحدید أسعار المواد الحّرة تبّررھا حالة أزمة أو  اتخاذعن طریق 

أو وضعیّة سوق حالتھا غیر العادیّة  استثنائیةجائحة طبیعیّة أو ظروف 
 بارزة في قطاع معیّن وذلك بھدف مقاومة الّزیادة المشّطة في األسعـار.

 
  الجعّةحول تحریر أسعار   .ت

تخضع أسعار مادة الجعّة إلى نظام المصادقة اإلداریة في مرحلة اإلنتاج عمال 
والمتعلّق بالمواد  1991دیسمبر  23المؤّرخ في  1991لسنة  1996بأحكام األمر عدد 

كما تم تنقیحھ  والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حریّة األسعار وطرق تأطیرھا
المؤرخ  1995لسنة  1142عدد  و األمر 1993جانفي  11المؤرخ في  1993لسنة  59عدد  باألمر

  .1995جوان  28في 
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أما على مستوى مراحل التوزیع فقد حددت ھوامش الربح بمقتضى قرار وزیر و
 taux de"كنسبة النوعیة الجملیة  %20بـ 1972سبتمبر  5االقتصاد الوطني المؤرخ في 

marque globale"  في حالة وجود تاجر تفصیل %12یقع التخفیض فیھا إلى حدود.  
  
  
زوال أسباب  التحقق منعلى باألساس  مادة مادراسة جدوى تحریر أسعار ترتكز و

  :إخضاع أسعارھا لنظام المصادقة اإلداریّة والمتمثلة باألساس في
 توفّر اإلنتاج بالقدر الكافي لتغطیة حاجیات السوق المحلیّة، -1
  ،وتوفر المنافسة بالّسوق -2
 تحدّ من تفعیل آلیّات الّسوق وتحدید األسعار بصفة طبیعیّة،  احتكاروعدم وجود حالة  -3
  وعدم تمتّعھا بدعم الدّولة المباشر أو غیر المباشر. -4

  
 وذلك اإلنتاجو استنادا إلى دراسة السوق یتجھ  العمل على تحریر أسعار الجعة عند 

  ألن:
 سعارالمبدأ العام ھو حریة األ -1

لسنة  36حیث أن المبدأ العام ھو حریة األسعار كما ورد بالفصل الثاني القانون عدد 
 المتعلق بإعادة تنظیم المنافسة واألسعار وال یمكن أن یقع 2015سبتمبر  15المؤّرخ في  2015

 والخدمات والمنتوجات استثناء مادة ما من ھذا المبدأ العام بصفة دائمة إذا كانت المواد
 إما األسعار محدودة بواسطة المنافسة فیھا تكون مناطق أو المتعلقة بقطاعات أو األساسیة

 أو تشریعیة أحكام بفعل أو في التموین متواصلة صعوبات أو للسوق احتكار حالة بسبب
ترتیبیة  أو بصفة وقتیّة ال تتجاوز مدّتھا ستّة أشھر بعد تدخّل الوزیر المكلّف بالتجارة عن 
طریق اتخاذ قرار في تحدید أسعار المواد الحّرة تبّررھا حالة أزمة أو جائحة طبیعیّة أو 
ظروف استثنائیة أو وضعیّة سوق حالتھا غیر العادیّة بارزة في قطاع معیّن وذلك بھدف 

خاصة  وھما الشرطان اللذان ال یتحققان في حالة الجعةالّزیادة المشّطة في األسعـار. مقاومة
منذ   SFBTبعد زوال وضعیة المحتكر الوحید التي كانت علیھا الشركة التونسیة للمشروبات 

 . للنشاط بالسوق SONOBRA تاریخ دخول الشركة الجدیدة للجعة  2008سنة 
التأطیر في حین أنّھا تخضع في لى إالجعة  إخضاع أسعارمواصلة  ستقیمنّھ ال یأكما 

نفس الوقت إلى معالیم  جبائیة مجحفة وھو ما یؤثر على أسعارھا نحو االرتفاع في حین أن 
  الغایة الرئیسیة المنشودة من التأطیر ھي المحافظة على استقرار األسعار.

درة تصنیع كافیة تمكن من ة اإلنتاج مقارنة بالطلب وامتالك المنجیین لقروف -2
  امتصاص أي ارتفاع محتمل للطلب.

تلبیة الطلب الذي یبقى  یمكنھ بالسوق أّن العرض حیث یستنتج من دراسة السوق  
منتجین امتالك ال عالوة على  بالرغم من تطوره المستمر خالل السنوات األخیرةدائما دونھ 

المتصاص أي ارتفاع للطلب عى الجعة  بالنظر إلى طاقة االنتاجیة  محترمةلقدرة  
الجعة المعبئة   إلنتاجخطوط  الشركة التونسیة للمشروبات ثالثةلمصنعیھما إذ تمتلك مثال 

في حین تمكن الطاقة  ساعة 24/ 24 تشتغللف علبة أ 30000ـفي  العلب المعدنیة تقدر ب
صل  للشركة الجدیدة للمشروبات من إنتاج  24علب اإلنتاجیة القصوى للجعة المعبئة في 

  ألف ھیكتولتر.  30000
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العالمات التجاریة العرض من حیث  فيكبیر  تنوعوجود كما تجدر اإلشارة إلى 
 32صل،  25صل،  24( سعةمن حیث الووالبالغ عددھا ثماني عالمات تجاریة  جةالمروّ 

(قواریر قابلة لالسترجاع او غیر قابلة نوعیة العلبمن حیث و صل...)   65صل، 
من حیث و(خفیفة أو قویة التركیز)نسبة تركز الكحول من حیث و لالسترجاع علب معدنیة)

 .(سمراء وبیضاء) المذاق
  بامتیاز  سوق انتاج الجعة ھي سوق تنافسیة -3

 ھاكیف على أنّ شدیدة التركز إذ ت سوقاتعدّ الجعة صناعة سوق  على الرغم من أنّ   
تنافسیة إلى حد  تعتبر سوقا فإنّھا بھافقط ن حیث تنشط شركتا ق االحتكار الثنائياسومن أ

المنتوج  لىعمعتمدتان في ذلك  حادةن تنتھجان سیاسة تنافسیة االشركت اكلت كبیر ذلك أنّ 
 نافسةن  ّإلى المیناحیة  األولى تسعى كلتا الشركتالاألسعار.فمن  لىالمعروض بالسوق وع

لى إجدیدة  أجنبیةعالمات  خالإدوبعبر تنویع العرض بطرح ماركات جدیدة من الجعة 
ز الكحول یالجعة المعروضة من حیث نسبة ترك صنافأالتنویع في بالسوق التونسیة و

من حیث و) %6.9إلى فیھا نسبة التركیز وقویة تصل  %5و %3.5(خفیفة التركیز بین 
حجم القواریر )ومن مذاق الشعیر ومذاق الفواكھ ( مذاقھاخصائص تركیباتھا الغذائیة و

 .لتر...) 5صل والبرمیل ذو  32 صل 25صل و 24(حجم والعلب المعدنیة

 - بعد اضمحالل حالة ھیمنة المحتكر الوحید  - السوق التونسیة یعتبر المتابعون أنّ و
 أنواع إطالقعلى  ویتسابقان كل من المتنافسین یتناوبانإذ ما فتئ "حرب الجعة"اآلن  تشھد
 خاصة في ظّل اعتماد المتصنّع الحدیث الشركة الجدیدة لل جدیدة من الجعة ف اصنأأو 

الدعم و بنقاط البیع د على اإلشھارمعلى سیاسة تجاریة وتسویقة حادة تعت  SONOBRAللجعة
الفتاك نصیب من السوق التي كانت عدد من األحداث و التخفیضات والخصومات المالي لل

 أنّھ أبرز مثال على ذلكلعّل و  SFBT.بید المصنع التاریخي الشركة التونسیة للمشروبات 
والتي  berber لمنتوجھا الجدید بربر  2012وعلى إثر إطالق الشركة الجدیدة للجعة سنة 

ملیم أي بسعر أقل  1100وذلك بسعر  %100التونسیة  بالسوقالمروجة تعتبر الجعة الثانیة  
المروجة من قبل منافستھا الشركة التونسیة seltia ملیم من منافستھا الرئیسیة سلتیا 200بـ

 Stella Goldاألخیرة وبعد فترة وجیزة بإطالق منتوج جدید  قامت ھاتھ SFBTللمشروبات 
أنّھ وعلى  ھو كذلك سیاقھاالتي یمكن  األخرى مثلةومن األملیم فقط. 890ستیال الذھبیة بسعر 

وإطالقھا للعالمة الشھیرة  2008سنة  SONOBRAإثر إطالق نشاط الشركة الجدیدة للجعة
  اتفاقیةبإمضاء  SFBTبالسوق التونسیة قامت الشركة التونسیة للمشروبات  Heinekenھینیكان 

إلنتاج الماركة األلمانیة   InBev البرازیلي البلجیكي إن بیف شراكة مع المجمع العالمي 
    Beck's.األكثر تسویقا عالمیا باكس 

 خلقتمكّن على األغلب من ال وضعیة المنافسة  الحالیة بالسوق  یستنتج أنّ  وعلیھ 
أقل تقدیر  ىللترفیع في أسعار الجعة أو عل مكتوب بالسوق أووضعیة اتفاق ضمني 

وضعیات المضاربة االحتكاریة الجنح إلى أو  المحافظة على نفس المستوى من األسعار
تقاسم جغرافي لألسواق خاّصة  عن طریق ادخال اضطراب في الكمیات المسوقة أو بالسوق

  .كلم  60وأّن مراكز انتاج كال  الشركتان تقع في نفس المنطقة وال یبعدان عن بعضھما سوى 
منطقیا الشركتان المتنافستان بالشمال یعتبر  اتركّز مصنعالجدیر بالمالحظة أّن و

المتركزة الشعیر بالشمال الغربي والشرقي والعنب نتاج اعتبارا لعامل القرب من مناطق إ
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مناطق االستھالك ذات الكثافة السكانیة والقدرة القرب من  و %80بوالیة نابل بنسبة تفوق 
  الحمامات وجھة الساحل. -ھم المناطق السیاحیة بتونس العاصمة ونابلأالشرائیة العالیة و

 
 في األسعار عند اإلنتاج فرضیة ضعیفة للترفیع -4

  لألسباب التالیة:وفي نفس السیاق تعتبر فرضیة  الترفیع  في األسعار غیر واردة 
  أوال الرتفاع المعالیم الموظفة على مادة الجعة وبالتالي فإّن أیّة نیة

 للترفیع في أسعارھا سوف تنتج زیادة مضاعفة.
  سینعكس سلبا على الطلب   تشھدهسنظرا ألّن أي ارتفاع ثانیا

الحساس جدا الرتفاع األسعار وھي الوضعیة التي یشتكي منھا اآلن 
الزیادة المالحظة حالیا خارجة عن إرادتھما بل  أنّ المنتجان رغم 

بموجب  2015في المعالیم الموظفة على الجعة سنة  ھي نتاج الترفیع 
المتعلّق بجبایة   2015نوفمبر  10المؤرخ في  1768عدد  األمر 

من تعریفة المعالیم  22.08إلى  22.03المنتوجات المدرجة باألعداد 
 .الدیوانیة

  ثالثا أنّھ من شأن انتھاج  مثل ھاتھ السیاسة أن یوجھ الطلب نحو
أسعارھا "substituable" منافسة وبدیلة  منتوجات كحولیة أخرى 

والمواد الروحیة كالخمور   نحو االنخفاض التدریجيتنحوا ومحّررة 
  والكحولیة القویّة.

یمثّل بالنظر إلى تركیبة سعر بیع الجعة عند االنتاج كما یبرزھا الجدول أسفلھ و
في حدود  اتحریر األسعار على مستوى اإلنتاج تحفیز للمصنّعین على التّرفیع في إنتاجھم

سعار أكثر تنافسیّة القصوى للّضغط على التّكالیف القارة لإلنتاج وتقدیم أ اطاقة إنتاجھم
خاصة مع التراجع الكبیر في نسق الطلب الذي خلفھ ارتفاع أسعار الجعة بعد صدور األمر 

 .المذكور أعالهالحكومي 
 
  

  %100  سعر البیع
  %33  مواد أولیة والتعلیب واللّف الخارجي

  %9  المواد المكملّة
  %6  الطاقة

  %16  الید العاملة المباشرة وغیر المباشرة
  %8  االستھالكات

  %3  مصاریف تصنیع أخرى
  %75  السعر عند اإلنتاج

  %25  ھامش الربح
  .اإلنتاجركیبة سعر بیع الجعة عند متوسط ت .6الجدول عدد 

  
على شأن تحریر األسعار على مستوى اإلنتاج أن یحفّز نظریّا المصنعین  منو

ھامش %10مصاریف عامة و %15موزع بین ، %25بـ ةوالمحددالّضغط على ھوامش الّربح 
                                                     .ربح صافي، وتنمیة مبیعاتھم باعتبار أن الطلب عموما ھو طلب متنامي

 بدعم مباشر أو غیر مباشر من قبل الدولةعدم انتفاع أسعار الجعة  -5
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 أوال تحظى بدعم مباشر من ناحیة أنّھا  حریر أسعار إنتاج الجعة إشكاالتال یطرح 
 األساسیةالمواد االستھالكیة  قبیل  ال تعد منكذلك وھي  غیر مباشر من قبل خزینة الدولة

بفئة  أّن استھالكھا یبقى محصورا عالوة على....والمعجنات والزیوتكالخبز والفرینة 
عدد مستھلكي الخمور من  محدودة من السكان حیث تقدر منظمة الصحة العالمیة أنّ 

 .من عدد السكان% 17 ما یعادل تقریبا التونسیین بحوالي ملیون و سبعمائة ألف أي
 محررة عند التوزیع األسعار -6

تأطیر األسعار عند اإلنتاج في حین أنھا محررة من ھنا یطرح التساؤل حول جدوى 
عند التوزیع . وإذا ما نظرنا إلى ھیكلة سعر الجعة یالحظ ان ھامش الموزع ال یقل عن 

عند نقاط  %40و %32وھو ھامش یرتفع جدا حسب نقاط بیع حیث أنھ یكون ما بین   30%
على  %1000و%65لمساحات الكبرى و یرتفع إلى ما بین البیع التابعة لتجار الجملة وا

 مستوى الحانات والنزل والمطاعم.

 produit substituableالتي تعتبر مواد بدیلة أسعار المواد الكحولیة المنافسة -7
 ھي أسعار حّرة 

 produitتعتبر الخمور والمواد الكحولیة والروحیة القویة موادا بدیلة للجعة  
substituable  إذ أن قابلیة االستبدال بینھا عالیة جدا ویتمیز الطلب فیما بینھا

حیث وبالرغم من اختالف خصائصھما الغذائیة خصوصا   demande élastiqueبالمرونة
على مستوى التركیز الكحولي فإن  المستھلك  یمكنھ الحصول على نفس المفعول والفائدة 

fonction d'utilité  من خالل استھالك الجعة أو الخمور أو المشروبات الكحولیة القویة
  المستھلك . ویبقى عامل السعر ھو العامل المرجح والمحدد الختیار 

وحیث وإذا ما أخذنا بعین االعتبار أوال كون أسعار الخمور والمشروبات الكحولیة 
ھاتھ المواد  والروحیة القویة  ھي أسعار محرّرة عند جمیع المستویات  وثانیا تراجع أسعار
المؤرخ  1768الكحولیة على إثر التخفیض في المعلوم على االستھالك الذي أقره األمر عدد  

من  22.08إلى  22.03المتعلّق بجبایة  المنتوجات المدرجة باألعداد  2015نوفمبر  10 في
تعریفة المعالیم الدیوانیة فإن المنافسة بین ھاتھ المواد البدیلة فیما بینھا تعتبر غیر متكافئة 
وغیر عادلة وھو ما من شأنھ توجیھ الطلب نحو ھاتھ األخیرة على حساب الجعة ما یشكل 

  یرا للمصنعین.ضررا كب
 

صناعة الجعة ل تھدید ھ منانفتاح السوق على المنافسة الخارجیة ما یشكل -8
  الوطنیة

أسعارھا من جھة  ارتفاع سعر الجعة الوطنیة من جھة وتأطیر ما الشك فیھ أنّ 
أخرى یشكل عائقا ھاما للمنافسة أمام الجعة الموردة األقل سعرا وخاصة وأّن التورید 
یخضع حالیا لرخصة في التورید عن الوزیر المكلف بالتجارة  والتي تحصل غلى اآلن 

والمنتظر تحریره عند استكمال االتفاق الحّر بین تونس  MAGROSالفضاء التجاري  ماقرو 
  اد األوروبي.واالتح

  
IV. حول انعكاس تحریر سعر انتاج الجعة على أسعار البیع للعموم  

بناء على ما تقدم من دراسة فرضیة ارتفاع أسعار إنتاج الجعة بعد تحریرھا والتي 
توزیع الجعة یشھد تدّخل النّاقلین وھي  توصلت إلى عدم قیام ھاتھ الفرضیة ونظرا ألنّ 
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 الحّرة ار البیع للمستھلك عإذا ما أخذنا بعین االعتبار لحریة تحدید أس و خدمات أسعارھا حّرة
ھ من المحتمل أن تنتج عملیة تحریر أسعار الجعة عند اإلنتاج انخفاضا في أسعارھا فإنّ 

عتبر أحد أھم األعمدة التي تقوم علیھا المنافسة  السعر یخصوصا وأنّ بالنسبة للمستھلك 
  بالسوق.

كما یبیّنھ الجدول أسفلھ یمكن من  لتجار التوزیعالكبیر  الربحھامش كما أّن 
أّن اختیار سیاسة امتصاص أي ارتفاع محتمل في أسعار الجعة عند اإلنتاج عالوة على 

منافسة تقوم على التخفیض في األسعار من قبل المنتجین والموزعین واردة جدا وذلك للتأقلم 
لسنة  1768لطبیعي  قبل صدور االمر عدد مع  تغیر ھیكلة الطلب واستعادة  نسق نموه ا

وحتى تبقى الجعة كأكثر المنتوجات الكحولیة تنافسیة وجذبا للمستھلك لعامل السعر   2015
  الذي تتمتع بھ.

 
  
  

  
وذلك عند مستوى المساحات الكبرى  2015سنة  متوسط تركیبة سعر البیع  الجعة عند الستھلك خالل .3الرسم البیاني عدد 

  .وبائعي الجملة
  

قد ال  بما أنّھ على مستوى اإلنتاج ـألیفا على ما سبق  یقترح تحریر أسعار الجعةتو
تفعیل قواعد المنافسة  ن یساھمأیفضي إلى تعطیل المنافسة بالسوق بل بالعكس فمن شأنّھ 

سعار ما قد ینعكس إیجابا على أسعار البیع للعموم وذلك على خاصة عبر الضغط على األ
متابعة مستمرة لوضع المنافسة في الّسوق وتدّخل الھیآت المختّصة أن یواكب ھذا التحریر 

  كلّما تبیّن وجود خلل في مستوى تفعیل المنافسة.
  

 2016 أفریل 21وصدر ھذا الرأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاریخ 
برئاسة السیّد الحبیب جاء با وعضویّة السیدات و الّسادة   سلوى بن والي و 

وإیناس معطر حرم الوكیل وماجدة بن جعفر  وفوزي بن عثمان عماد الدرویش
  ومحمد بن فرج والھادي بن مراد.

  وأّمن  كتابة الجلسة  السیّد نبیل السماتي.
  

  الّرئیــس
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دنیة سعر بیع الجعة في علبة مع
صل 24سعة 

سعة  سعر بیع الجعة في قواریر
صل 32

28 19

23
27

12 11

37 43 ھامش ربح الموزع

المعلوم على القیمة المضافة

معلوم على اإلستھالك

السعر عند االنتاج
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  الحبیب جاء با      


