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ّ                                           اجلمهورية الّتونسية   احلمد 
  جملس املنافسة

***************  
    اجللسة العاّمة

  الكيميائية املعّدة لإلستعمال الفالحياألمسدة القطاع: 
  
 

 162597 الّرأي عدد

  الّصادر عن جملس املنافسة
 2016 جوان 30 بتاريخ        

  
  

  جملس املنافسة،إّن 

لس حتت عدد وزير التجارة بعد اّطالعه على مكتوب  أفريل 6 بتاريخ 162597 املرّسم بكتابة ا
بتنظيم اإلّجتار يف األمسدة الكيميائية انون يتعّلق ق مشروعحول  واملتضّمن طلب إبداء الرأي 2016

عادة تنظيم  11 طبقا ألحكام الفصل املعّدة لإلستعمال الفالحي املنافسة من القانون املتعّلق 
  .واألسعار

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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 جوان 30لس وفق الّصيغ القانونية جللسة يوم وبعد 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
وعمليات  االحتكاريةإطار السعي إىل احلّد من املمارسات  يف الراهن القانونمشروع  يتننّزل

على  الكيميائية يف السنوات األخرية واليت كان هلا األثر السليب األمسدةقطاع التهريب اليت شهدها 
كاهل الدولة من حيث مصاريف الدعم، خاّصة وأّن هذه املواّد   التزويد يف الّسوق وأثقلعمليات 

مدعمة وموّجهة للفالحة الوطنية للحّد من ارتفاع تكلفة اإلنتاج. كما يهدف مشروع القانون إىل 
يف األمسدة الكيميائية عرب متابعة مجيع العمليات من بيع وشراء ونقل وخزن من مزيد إحكام التصّرف 

ميكن أن تنجم عن استعمال بعض من هذه املواّد  ليتخمتلف السلط املختّصة وذلك نظرا لألخطار ا
  خاّصة ماّدة األمونيرت يف األغراض غري املخّصصة هلا.

  وقد جاء مشروع القانون موضوع اإلستشارة الراهنة جبملة من اإلجراءات اجلديدة واملتمثّلة يف:
 إخضاع نشاط توزيع األمسدة الكيميائية لرتخيص مسبق. -
 القيام ببحث أمين قبل كّل عملّية إسناد ترخيص. -
ين أمونيا الفسفاطإخضاع عمليات الت -  إىل شهادة تزّود. زّود مباّدة 
جلملة تزّود جتا - ستثناء اهلياكل املهنية ر التوزيع  مع الكيميائي التونسي  دون سواهم من ا

 والشركات التعاونية واملنشآت العمومية ذات الصبغة الفالحية.
م السنوية من خمتلف األمسدة الكيميائية. -  تقدمي األطراف املتدخلة يف القطاع حلاجيا
ألمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال الفالحي ومنع وجوب ختصيص حمالت لتعاطي جتارة توزيع ا -

مليدان الفالحي.  استغالهلا يف أنشطة ال صلة هلا 
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مسك دفرت مرّقم وخمتوم من طرف املصاحل املختّصة يقع حتيينه عند كّل عملّية شراء أو بيع لألمسدة  -
 الكيميائية.

الفالحي يف أكياس خمّصصة للغرض وذات استعمال  تعبئة األمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال -
 وحيد.

 منع فتح أكياس األمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال الفالحي وبيعها سائبة. -
ت اإلجبارية. -  شري لّف األمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال الفالحي مبجموعة البيا

 

  احملتوى املاّدي ملشروع القانون. 2
أهداف القانون وأهّم  تلّخص بوثيقة شرح األسباب امشفوعفصال  40مشروع القانون على  حيتوي

  أبواب منتظمة كاآليت: تسعةاألحكام الواردة به. وتوّزعت الفصول املذكورة على 

  :حكام عاّمة وتعاريف ويتضّمن  الباب األّول  فصول. 6يتعّلق 

  :خيّص شروط وإجراءات منح ترخيص ملمارسة نشاط جتارة توزيع األمسدة الكيميائية  الباب الثاين

 .فصلنيوحيتوي على املعّدة لإلستعمال الفالحي 

  :ثالثة فصول من املذكور ويتكّون يتعّلق حباالت وإجراءات سحب الرتخيص الباب الثالث. 

  يتمحور حول قواعد التعامل بني األطراف املتدّخلة يف قطاع األمسدة الكيميائية : الباب الرابع

 .مخسة فصولحيتوي على و  املعّدة لإلستعمال الفالحي
 لتزامات األطراف املتدّخلة يف قطاع األمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال يتعّلق  :الباب اخلامس

 .يتكّون من مخسة فصولو  الفالحي
  وكّيفية مسكها وتعبئتها مبا حيفظ الّصحة  جودة األمسدة الكيميائيةخيّص  :السادسالباب

 ويتكّون من أربعة فصول.والسالمة 
  :يهّم معاينة املخالفات وحيتوي على ثالثة فصول.الباب السابع  

 ت وعدد فصولهالثامن:  الباب لعقو  .11 يشتمل على أحكام تتعّلق 

 أحكاما انتقالية ويتكّون من فصل واحد. يتضّمن باب التاسع:لا    
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  دراسة الّسوق .3

  معطيات عاّمة حول األمسدة الكيميائية. 1.3

ت اليت تضاف إىل الرتبة  الكيميائية  تعترب األمسدة مصدرا هاّما من املصادر اإلضافية لتغذية النبا
سيوم واليت ال ميكن أن تنتجها  لتوفري العناصر اليت غالبا ما تفتقر إليها مثل األزوط والفسفور والبو

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

 منها:عّدة أصناف نذكر  املعّدة لإلستعمال الفالحي إىل الكيميائية وتنقسم األمسدة 

 سفاطيةاألمسدة الف  .أ

 ويضّم كّل من: كعنصر أساسي يف تركيبتها "phosphore (P)" وحيتوي هذا الّنوع على الفسفور

   ين أمونيوم الفسفاط)DAP(  
 

جلدول عدد  ين أمونيوم الفسفاطمساد  يتكّون أن  وجيب 1من العناصر الكيميائية املبّينة 
على األقّل  من حبّيباته %94 أن يرتاوح حجميستجيب هذا السماد إىل مجلة من اخلصائص أّمهها 

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
  من الوزن على األقلّ  %46   اجلملي 5O2P ين أوكسيد الفوسفور 

ن يف سرتات األمونيوم املعّدل 5O2P ين أوكسيد الفوسفور   من الوزن على األقلّ  %46  القابل للذو
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ن يف املاء 5O2P ين أوكسيد الفوسفور   من الوزن على األقلّ  %43  القابل للذو
  من الوزن على األقلّ  %18  زوت اجلمليألا

  من الوزن على أقصى حدّ  %1.7  الرطوبة
  جزء من املليون على أقصى حدّ  50  الكادميوم
  جزء من املليون على أقصى حدّ  5  الرصاص
  جزء من املليون على أقصى حدّ  5  الزرنيخ

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

   ثالثي الفسفاط الرفيع)TSP( 
  

جلدول عدد  يتكّون وجيب أن  2مساد ثالثي الفسفاط الرفيع من 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 
الرفيع مباّدة مغّلفة مالئمة متّكن من جتّنب كّل ظواهر التجّمع أو تكوين  حبيبات ثالثي الفسفاط

 الكتل.

: أحادي الفسفاط الرفيع وفوسفاط سفاطيةاألمسدة الف كذلك ميكن أن نذكر كأصناف أخرى من  

كربيتات فسفاط األمونيا وحملول واألمونيا الثنائي وفوسفاط األمونيا الثالثي ونرتات فسفاط األمونيا 

  سفاط األمونيوم.ف
  
  
  
   

 ثالثي الفسفاط الرفيع.: الرتكيبة الكيميائية ل2جدول 

  النسبة  العنصر الكيميائي
  من الوزن على األقلّ  %47   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  %4  القابل للذو
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  من الوزن على األقلّ  %18  زوت اجلمليألا
  من الوزن على أقصى حدّ  %1.7  الرطوبة

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

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

  

 ية أو النرتوجينية تاألمسدة األزو   .ب

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

 حبيباتهمن  %80 هذا السماد إىل مجلة من اخلصائص أّمهها أن يرتاوح حجميستجيب 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 
األمونيوم واليور وميكن أن كربيتات األزوتية:   األمسدة كذلك ميكن أن نذكر كأصناف أخرى من

 (NO)تكون هذه األمسدة على شكل حملول ممدد لألمونيا أو على شكل أحادي أكسيد النيرتوجني 
ملاء، كما يوجد تشكيل محض النرتيك الذي (NO2)أو على شكل ثنائي أكسيد النيرتوجني   ينحّل 

(HNO3) وكربيتات األمونيوم ونرتات الكالسيوم ونرتات الصوديوم. 
  
  
  
 

 .: الرتكيبة الكيميائية لألمونيرتات3جدول 

  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 

  أقصى حدّ من الوزن على  %0.20  املواد القابلة لإلشتعال
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  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  كعنصر أساسي يف تركيبته وينضوي على   Potassium (K)حيتوي هذا السماد على البو

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

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

سيوم ونسب صغرية من النيرتوجني ويوّضح اجلدول  %90إىل  80%معظمها من  من الفسفاط والبو
مجلة من اخلصائص  املرّكبة األمسدةيف  تتوّفروجيب أن  .اخلاصيات الكيميائية هلذه األمسدة 4عدد 

امن  %97 أّمهها أن يرتاوح حجم وحتفظ عن طريق تغليفها مباّدة  مم 4مم و 2على األقّل بني  حبيبا
ومن بني أنواع األمسدة  املرّكبة نذكر:  مغّلفة مالئمة لتجّنب كّل ظواهر التجّمع أو تكوين الكتل.
سيوم فسفاط ومونو أمونيوم فس سيوم ومونو بو فاط ونرتات كربيتات األمونيوم وسلفاط نرتات البو

 الكلسيوم.

  
  
  
 
 .: الرتكيبة الكيميائية لألمسدة املرّكبة4جدول 

  النسبة  العنصر الكيميائي
  من الوزن على األقلّ  %0.8   الرطوبة (األمسدة الصلبة) 

  جزء من مليون على أقصى حدّ  25  (*) الكادميوم
  حدّ جزء من مليون على أقصى  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
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 املصدر: كّراس الشروط املتعّلق بتنظيم جتارة توزيع األمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال الفالحي.
  

   ة. معطيات اقتصاديّة حول قطاع األمسدة الكيميائي2.3
من مصدرين  الفالحيلإلستعمال املعّدة  ةالكيميائي األمسدة املعّدةويتأتى العرض يف سوق 

لصناعة .والتوريد أساسيني ومها اإلنتاج احمللي ، تنشط وحسب املعطيات املستقاة من وكالة النهوض 
ّمع الكيميائي التونسي أهّم مصّنع يف هذه ي، و شركة 12يف سوق صناعة األمسدة الكيميائية  عترب ا

تراجع يف مستوى إنتاج األصناف  5جلدول عدد املعطيات املدرجة  ويّتضح من خالل .الّسوق
ّمع الكيميائي التونسييؤّمنها األمسدة الكيميائية اليت  الرئيسية من من خالل تسجيل نسب منّو  ا

 إلنتاج ماّدة احلامض الفسفوري بلغ معّدل النّمو السنوي حيث ،2015-2013سلبية خالل الفرتة 
لنسبة % 20.21-حوايل و  فسفاطال أمونيا ينلنسبة ملاّدة % 18.45-حوايل و  %13.94-حوايل 

  .ثالثي الفسفاط الرفيعملاّدة 
  

ّمع الكيميائي التونسي من األمسدة الكميائية خالل الفرتة 5جدول    (الوحدة: طّن). 2015-2013: تطّور إنتاج ا
حامض فسفوري   السنة

54% )5O2P(  
ثالثي الفسفاط   األمونيرت الزراعي  فسفاط ال أمونيا ين

  الرفيع
أحادي الفسفاط 

  الرفيع
2013  746 129 681 320  130 503  515 342  -  
2014  633 027  587 528  158 112  482 314  -  
2015  475 457  369 518  149 257  261 797  80 000  
  وزارة الطاقة واملناجم. املصدر:

إنتاجها من سّجل حيث  ،GRANUPHOSشركة إنتاج مستوى ونلمس هذا الرتاجع أيضا يف 
-وايل حب       قّدرت نسبته  2015- 2013 معّدل منّو سليب خالل الفرتة  NPKماّدة السماد الثالثي

تطّور إنتاج  6. ويوّضح اجلدول عدد G27الفسفاط احملّبب لنسبة ملاّدة % 30.81- حبوايلو  5.28%
 خالل الثالث سنوات األخرية.هلذه الشركة املاّدتني املذكورتني 

  

 (الوحدة: طّن). 2015-2013: تطّور إنتاج شركة من األمسدة الكيميائية خالل الفرتة 6جدول 

 G27 الفسفاط احملّبب NPKالسماد الثالثي   السنة
2013  11 380  17 620  
2014  21 920  7 527  
2015  9 670  5 836  

  املصدر: وزارة الطاقة واملناجم.
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قائمة األمسدة الكيميائية املعّدة للتصدير يف تونس حيث   TSPتتصدر ماّدةمن حيث التصدير، 
لرسم عدد  592أكثر من  2014بلغت الكمّيات املصّدرة سنة  تليها  1ألف طّن كما هو مبّني 

  ألف طّن من نفس السنة. 541حبجم تصدير بلغ أكثر من  األمسدة األزوتية

 

 
  .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   . 6، كما هو مبّني 
بطاقة توريد  املوّردة يائيةلكيماألمسدة امن أكثر تعترب األمسدة األزوتية واليور من حيث التوريد، 

ملقارنة مع حجم التوريد يف سنة  2014ألف طّن خالل سنة  60فاقت   2013مسّجلة تراجعا 
تطّور الواردات من األمسدة الكيميائية خالل الفرتة  2ويوّضح الرسم عدد ألف طّن.  90والذي فاق 

2010-2014.   

                                                            
  ، 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 

  
  

 املالحظات .4

ترخيص  إىل ممارسة نشاط جتارة توزيع األمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال الفالحيخضوع  يعدّ 
ا مزيد لّتجارة مسبق من الوزير املكّلف  من قبيل احلواجز القانونية للّدخول إىل الّسوق اليت من شأ

 تقليصالتضييق على الّناشطني فيها واحلّد من حريّة ممارسة هذا الّنشاط، ممّا ميكن أن يرتّتب عنه 
 .ملنافسة يف هذا القطاعا

  

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

  
   

                                                            
  ، وزارة الفالحة.2014الكتاب السنوي لإلحصاءات الفالحة لسنة : املعطيات صدرم  2
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