
1 
 

  احلمــد                                                                اجلمهوريّة الّتونسّية 
  جملـس املنافـسة
  اجللسة العاّمة

 احلرف والصناعات التقليديّةالقطاع: 

  
  162615الّرأي عدد    

  2017مارس  30بتاريخ  الّصادر عن جملس املنافسة
  

  املنافسة،إّن جملس 

لس بتاريخ وزير التجارة والصناعة  بعد إّطالعه على مكتوب  2016أوت  09املرسّم بكتابة ا
لس لرأيه واملتضّمن طلب  بضبط شروط وإجراءات تنظيم مناظرة خبصوص مشروع قرار يتعّلق إبداء ا

لنسبة إىل املصوغ من الذهب والبالتني   .طابع العرف 
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  املتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط  2016أوت  19مؤرخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر احلكومي عدد 

لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية   والرتتيبية. إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم 
  .2017مارس  30اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

 الكتايب. ايف تالوة تقريره مرمي الرتيكي ةالسّيد ةوبعد االستماع إىل املقّرر 

  

لس املنافسة على ما يلي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة ال   عامة 
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  تقدمي امللفّ  .1
  اإلطار العاّم لإلستشارة .1.1

ربّر م هو، و دون ذلكحاجزا إعتماد املناظرة ملمارسة املهنة يُعّد و  ،املبدأ يف املنافسة هو احلريّة
لكفاءة الّالزمة ملزاولة حرفة صناعة املصوغ من الّذهب والبالتني،  بطبيعة املهنة اليت تفرتض متّتع املهين 

حاطها املشرّع أبـ"الّنفيسة"  2005لسنة  17تعامل احلريف مع معادن يصّنفها القانون عدد  فضال عن
  .بنظام قانوين خاصّ 

ملصوغ املصنوع  ا العمل يف جمال احلرف املتعّلقة  وإستنادا إىل النصوص التشريعّية اجلاري 
ا قجمموعة من الشروط املشرّع  فقد ضبطمن الذهب والبالتني،  حتّصل احلريف على  بلاليت يتعّني مراعا

لّنشاط لدى مكت ،طابع العرف لتعاطي نشاطه يداع التصريح  ب مراقبة وذلك بعد أن يقوم 
ملؤّسسات الفرديّة.األداءات أو لدى املخاطب الوحيد ف   يما يتعّلق 

لنجاح  لنسبة للمصوغ من الذهب والبالتني مشروط  كما أّن احلصول على طابع العرف 
يف إجتياز املناظرة املخّصصة يف الغرض واليت يقع ضبط شروط وإجراءات تنظيمها مبقتضى قرار من 

لّصناعات التقليديّة.    الوزير املكّلف 
لذ ن األّولّيتان ويُعترب طابع العرف شرطا أساسّيا للحريف للتزّود  هب والبالتني (ومها املاّد

  الّالزمتان ملزاولة النشاط) من البنك املركزي التونسي.
لنسبة إىل ضبط ويهدف مشروع القرار املتعّلق ب شروط وإجراءات تنظيم مناظرة طابع العرف 

إلستثمار املصوغ من الذهب والبالتني إىل مزيد النهوض بقطاع حرفّيي املصوغ من خالل دفع نسق ا
خاّصة بعد توّقف تنظيم هذه  ،والتشغيل ومتكني احلرفّيني من ممارسة نشاطهم يف هذا اإلختصاص

  حيث مل يتمّكن احلرفيون يف القطاع من اإلندماج.  ،2001املناظرة منذ سنة 
كما سيمّكن هذا القرار من ضبط كافّة الرتاتيب واإلجراءات القانونّية اليت متّكن من تنظيم 

ؤّسسات وخاّصة دفع نسق املناظرة يف إطار الشفافّية ممّا سيساعد احلرفّيني على اإلنتصاب وإحداث امل
ال.اإلنتاج و    اإلبتكار يف هذا ا

 . اإلطار اخلاّص لإلستشارة2.1
يف هذا اإلطار على أّن التشريع اجلاري به العمل يف جمال املعادن النفيسة يفرض  التأكيد يتجه

لذا وجب  ،أنواع من الّطوابع : طابع العرف موضوع اإلستشارة الرّاهنة، طابع التعيري وطابع املطابقة 3
  التمييز بينهم.

نهم أولئك الّذين الذي ُيسند إىل األشخاص الطبيعيني املعنيني ومن بي لطابع العرفبالنسبة ف
سنة والذين إجتازوا بنجاح مناظرة طابع العرف، فهو الذي حيّدد هويّة احلريف  23ال تقّل أعمارهم عن 

 2006ماي  02املؤرّخ يف  2006لسنة  1247من األمر عدد  5يكون طبقا ملا نّص عليه الفصل هو و 
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ملعادن النفيسة  2005مارس  01املؤرّخ يف  2005لسنة  17املتعّلق بتطبيق أحكام القانون عدد  املتعّلق 
  " على شكل معّني حيتوي على :منه  22و 20و 16و 8و 5وخاّصة الفصول 

لنسبة  - األحرف األوىل من إسم ولقب صانع املصوغ من الذهب والبالتني 
وىل من إسم ولقب املمّثل القانوين أو املسؤول الفّين لألشخاص الطبيعيني أو األحرف األ

 لنسبة لألشخاص املعنوّيني،
 الرقم املسند من قبل مكتب الضمان يف سلسلة منتظمة وغري منقطعة. -

لنسبة  وجيب على صانع املصوغ من الذهب والبالتني أو املمّثل القانوين أو املسؤول الفّين 
ل عملّية بدء الّنشاط أثر طابع العرف على صفيحة من النحاس لدى لألشخاص املعنوّيني، أن يودع قب

  مكتب الضمان.
  ويسّلم مكتب الضمان لصانع املصوغ شهادة يف الغرض."

ملصوغطابع العيار أّما  وقد أوجب  ،فهو الذي ميّكن من معرفة كمّية الذهب املوجودة 
ملعادن النفيسة على   2005املؤرّخ يف غرّة مارس  2005لسنة  17من القانون عدد  20الفصل  واملتعّلق 

ألرقام إىل جانب طابعه على مصنوعاته من املعادن  كّل صانع مصوغ أن "يضع طابع عيار 
"العيار هو كمّية املعدن اخلالص الذي من القانون سابق الذكر  3النفيسة". وإستنادا ألحكام الفصل 

جلزء الواحد من األلف.حتتويه املصنوعات ويُعّرب ع   نه 
  والعيارات القانونّية هي:

 لنسبة للبالتني:  )أ
 جزء من األلف. 950عيار وحيد  -

 لنسبة للّذهب:   )ب
 جزء من األلف، 840العيار األّول  -
 جزء من األلف، 750العيار الثاين  -
 جزء من األلف، 583العيار الثالث  -
  جزء من األلف." 375العيار الرابع  -

فيضعه مكتب الضمان وذلك بعد عملّية التعيري إستنادا ملا ينّص عليه  طابع املطابقةأّما 
يُعترب الّضامن الوحيد جلودة املنتوج ومحاية املستهلك هو من قانون املعادن النفيسة. و  20الفصل 

  واالقتصاد الوطين واحلّد من التهريب.
 عّدة إختالفات 2016خالل سنة  أّن هذا القطاع عرف إىل جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار

تضارب يف املواقف بني الغرفة الوطنية لتّجار املصوغ اليت تدعو إىل إلغاء طابع املطابقة للمصوغ و 
) وذلك 750وحترير الّسوق الداخلية واإلبقاء فقط على طابع العرف (الطابع احلريف) وطابع التعيري(
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ب يف كما أّكدت الغرفة أن إلزامية وجود الطابع قد تسبّ .والتدليس بني خمتلف العياراتتفاد للغش 
حال مبا الت احلديثة بسبب طابع املطابقة ضعف اإلنتاج واإلبتكار بسبب عدم إمكانية إستغالل اآل

  .ةدسواق خارجية جديدون البحث عن أ
متّسكها بطابع املطابقة وإعتربت أّن ورّدا على ذلك عّربت الغرفة النقابّية لصانعي املصوغ عن 

 وآلّية حتدّ ميّثل ضامنا لدميومة القطاع  فهو ،إلغائه ميكن أن يكون له إنعكاسات وخيمة على القطاع
لقانون فضال عن كونه حيافظ على قيمة قطع املصوغ من حيث  ،من الفساد واملمارسات املخّلة 

 العيار.
  القرار. احملتوى املاّدي ملشروع 3.1

إىل جمموعة الشروط اليت جيب  افصال، ّمت التطّرق من خالهل 21مشروع القرار على حيتوي 
لنسبة إىل املصوغ من الذهب والبالتني وسريها منذ توّفرها يف املرتّشحني إلجتياز مناظرة  طابع العرف 

لصناعات التقليديّة، مرورا مبخ تلف مراحلها وصوال إىل فتحها مبقتضى قرار من قبل الوزير املكّلف 
 ختمها وإسناد الشهادات للناجحني.

 . اإلطار التشريعي والرتتييب لإلستشارة4.1
 خيضع مشروع القرار الرّاهن إىل جمموعة النصوص التشريعّية والرتتيبّية الّتالية:

  :القوانني  .أ
الّصادر يف إحداث ديوان قومي  1959أكتوبر  15املؤرّخ يف  1959لسنة  113القانون عدد  -

ملرسوم عدد   ،1965فيفري  15املؤرّخ يف  1965لسنة  1للّصناعات التقليديّة كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
  املتعّلق بتنظيم قطاع احلرف، 2005فيفري  16املؤرّخ يف  2005لسنة  15القانون عدد  -
ملعادن النفيسة، 2005مارس  01املؤرّخ يف  2015لسنة  17القانون عدد  -   املتعّلق 
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2005لسنة  36القانون عدد  - املتعّلق 

 واألسعار،
املتعّلق بضبط النظام األساسي للبنك  2016أفريل  25املؤرخ يف  2016لسنة  35عدد  القانون -

 املركزي التونسي،
 :األوامر  .ب

املتعّلق بضبط إجراءات  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد  -
لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعّية والرتتيبّية،  وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 

املتعّلق بضبط مشموالت وزارة  2005جويلية  27املؤرّخ يف  2005لسنة  2122األمر عدد  -
ألمر احلكومي لنصوص الّالحقة و خاّصة  لسنة  2761عدد  السياحة، كما ّمت تنقيحه و إمتامه 

 ،2015ديسمرب  31املؤرّخ يف  2015
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املتعّلق بتنظيم وزارة السياحة، كما  2005جويلية  27املؤرّخ يف  2005لسنة  2123األمر عدد  -
ألمر عدد    ،2010أفريل  20املؤرّخ يف  2010لسنة  794ّمت تنقيحه 

املتعّلق بضبط قائمة أنشطة احلرف  2005نوفمرب  29املؤرّخ يف  2005لسنة  3078األمر عدد  -
كما ّمت   لكفاءة املهنّيةالّصغرى والصناعات التقليدية وحتديد األنشطة اليت تستوجب ممارستها توفر ا

ألمر عدد    ،2009فيفري  16املؤرّخ يف  2009لسنة  439إمتامه 
لقانون عدد املتعّلق بتطبيق أحكام ا 2006ماي  02املؤرّخ يف  2006لسنة  1247األمر عدد  -

ملعادن النفيسة و خاّصة الفصول  2005مارس  01املؤرّخ يف  2005لسنة  17  16و 8و 5املتعّلق 
ألمر عدد  22و 20و و خاّصة  2014أكتوبر  03املؤرّخ يف  2014لسنة  3647منه، كما ّمت تنقيحه 

  منه، 4الفصل 
املتعّلق بضبط قواعد مسك سجّل  2006نوفمرب  20املؤرّخ يف  2006لسنة  3067األمر عدد  -

 للحرفيني واملؤّسسات احلرفّية وجمّمعات خدمات تزويد وترويج منتجات للحرفيني،
 :القرارات  .ج

املتعّلق بضبط إجراءات  2007أكتوبر  24قرار وزير التجارة والّصناعات التقليديّة املؤرّخ يف  -
دمات التزويد وترويج منتجات احلرفّيني التسجيل بسجّل احلرفّيني واملؤّسسات احلرفّية وجمّمعات خ

م. ت الوجوبّية املتعّلقة   وحتديد البيا
  . دراسة الّسوق2

حيظى قطاع املصوغ من الذهب والبالتني على املستوى الوطين مبكانة خاّصة لدى كافّة 
عتبار قيمة وأمهّية املاّدة األّولّية املتمثّلة يف الذهب اخلام. وتبّني عديد الّدراسات  األطراف واملتدّخلني 

بقى الثروة املضمونة يف األجنبّية أّن الذهب يبقى دوما مالذا آمنا يف أوقات اإلضطراب اإلقتصادي وي
ظّل عدم اليقني الذي ميّر به اإلقتصاد العاملي وعدم اإلستقرار يف أسواق الّصرف. كما أنّه من الثّابت 

  من معّدل اإلستهالك العاملي للّذهب يتّم إستغالهلا من قبل صانعي املصوغ. %50أّن 
وهو ينتمي  ،اعات التقليديّةعلى املستوى الوطين يُعّد قطاع املصوغ من أهّم قطاعات الّصنو 

ألمر عدد   2005نوفمرب  29املؤرّخ يف  2005لسنة  3078إىل جمموعة األنشطة املنصوص عليها 
املتعّلق بضبط قائمة أنشطة احلرف الّصغرى والّصناعات التقليديّة وحتديد األنشطة اليت تستوجب 

ألمر عد   .2009فيفري  16املؤرّخ يف  2009لسنة  439د ممارستها توفر الكفاءة املهنّية كما ّمت إمتامه 
طريقة الّصنع احلصول على املاّدة األّولّية و  وجتدر اإلشارة إىل أّن ممارسة الّنشاط وكيفّية

لقانون عدد  والتحويل والرتويج ملعادن  2005املؤرّخ يف غرّة مارس  2005لسنة  17منّظمة  املتعّلق 
  .النفيسة
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بل مصاحل البنك فإّن توريد الذهب اخلالص يتّم من ق ،من هذا القانون 11وإستنادا للفصل 
لفائدة حرفّيي قطاع الّصناعات التقليديّة الذين حتّصلوا على طابع العرف اخلاّص املركزي التونسي 

  ملصوغ من الّذهب والبالتني.
 مكانة القطاع يف التشغيل :

عدد احلرفّيني املتحّصلني على طابع العرف اخلاّص 
  ملصوغ من الذهب والبالتني

1283  

لقطاع   يد عاملة 15000  عدد املشتغلني 
  2016إحصائّيات سنة  -أ

جلودة -: الديوان الوطين للّصناعات التقليديّة  املصدر   إدارة الّنهوض 

  
الّرسم البياين أّن عدد احلرفّيني املتحّصلني على طابع العرف  يربز

ملصوغ من الذهب والبالتني ضئيل مقارنة بعدد املشتغلني  اخلاّص 
أمهّية اإلسراع بتنظيم املناظرة لتسهيل حصول  يؤّكدهو ما  لقطاع و

م.احل   رفيني على طابع العرف اخلاّص 
  

  عدد حمّالت بيع املصوغ من الّذهب والبالتني وتوزّعهم اجلغرايف:
  مكتب الّضمان بسوسة  مكتب الّضمان بصفاقس  مكتب الّضمان بتونس

ت الرّاجعة له  الوال
  لّنظر

لّنظر  عدد التّجار ت الرّاجعة له    الوال
عدد 
  التّجار

ت  الرّاجعة له الوال
  لّنظر

  عدد التّجار

  118  سوسة  30  سيدي بوزيد  279  تونس
نة   42  املنستري  183  صفاقس  32  أر

  46  املهديّة  17  قفصة  32  بن عروس
  52  القريوان  9  توزر  16  منوبة
      179  مدنني  64  بنزرت
      45  تطاوين  126  بل
      71  قابس  18  زغوان
      51  قبّلي  32  جة

          33  جندوبة
          25  الكاف
          18  سليانة

          40  القصرين
موع   258  585  715  ا

ت -ب   عدد جتّار املصوغ موزّعني حسب الوال
  : اإلدارة العاّمة لآلدءاتاملصدر

عدد 
المشتغلین 

; بالقطاع
15000

عدد الحرفیّین 
ابع المتحّصلین على ط
العرف الخاّص 

بالمصوغ من الذھب 
1283;      والبالتین
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لتفاوت الذي  لعدد ّجتار املصوغ من الّذهب و يتمّيز التوزّع اجلغرايفو  نالحظه بني البالتني 
ت حيث حتتكر  بل، صفاقس، مدنني وسوسة) أكثر من نصف إمجايل  5الوال ت (تونس،  وال

  احلرفّيني يف القطاع املعين، وبني مراكز الّضمان وذلك وفقا للّرسوم البيانّية الّتالية:
ت اليت يشرف ع يعودو  ليها  تفاوت عدد احلرفّيني بني مراكز الّضمان إىل تفاوت عدد الوال
ت اجلمهوريّة، مقابل  12حيث يشرف مركز الّضمان بتونس على  ،كّل مركز  4والية أي نصف وال

ت يشرف عليها مركز الّضمان بسوسة.   وال

  تطّور عدد احلرفّيني واملتخّرجني يف القطاع:

  عدد احلرفّيني  السنوات
2011  1268  
2012  1253  
2013  1268  
2014  1276  
2015  1280  

  1283  2016موّىف أوت إىل 
آلداء - ج   عدد احلرفّيني املرّمسني جبذاذة املطالبني 

  املصدر : اإلدارة العاّمة لآلداءات

  
  
  
  
  

  

48%
49%
50%
51%

والیات تونس، 
نابل، صفاقس، 
مدنین وسوسة

بقیّة الوالیات

تفاوت عدد حرفیّي المصوغ من الذھب 
والبالتین بین الوالیات 

والیات تونس، نابل، صفاقس، مدنین وسوسة بقیّة الوالیات

مركز 
الّضمان 

; بتونس
715

مركز 
الّضمان 
; بصفاقس
585

مركز 
الّضمان 

;  بسوسة
258

مانتفاوت عدد الحرفیّین بین مراكز الضّ 

1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290

2011 2012 2013 2014 2015 إلى موفّى 
2016أوت 

تطّور عدد الحرفیّین
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 2012املالحظ أّن نسق تطّور عدد احلرفيني مستقّر نسبّيا من سنة إىل أخرى، غري أّن سنة 
 شهدت تراجعا ملحوظا.

راة سنوّ وعدد املرتشحني وعدد الناجحني :   عدد املناظرات ا
مناظرات خاّصة بطابع العرف  5قامت مصاحل الّديوان الوطين للّصناعات التقليديّة بتنظيم 

  وذلك على النحو التايل : 2001آخرها سنة 
  
  عدد الناجحني  عدد املرتّشحني  

  203  1109  1993ماي 
  215  1026  1997أكتوبر 
  215  1054  1998نوفمرب 
  182  1090  2000ماي 
  163  712  2001ماي 

  
ستنتج من املعطيات املذكورة أعاله أّن يُ 

نسبة النجاح يف مناظرة طابع العرف 
لنسبة للمصوغ من الذهب والبالتني 

وهي نسبة قليلة  % 19.84تناهز تقريبا 
قد ُتربّر بضرورة إكتساب املرتّشح 

  ملهارات فنّية ومعرفّية خاّصة.
  
  

لوا على طابع العرف يف املصوغ حريف حتصّ  1400حوايل للناشطني قد بلغ العدد اجلملي و 
لسنة  46ذلك طبقا ألحكام القانون عدد و  ،1993لون عليه قبل ماي متحصّ  منهم 400عتبار 

خاصة زيع وحتويل الذهب واإلجتار فيه و املتعلق برتتيب وتوريد وتو  1963ديسمرب  19خ يف املؤرّ  1963
لسنة  17هذا القانون مل يعد ساري املفعول بعد صدور القانون عدد  الفصل الثاين منه. علما أنّ 

2005.  
لذهب والبالتني وذلك  كما أنه مل يتم تنظيم مناظرات خاّصة بطابع العرف اخلاّص 

  لألسباب التالية:
ومعارضتها لنفاذ املزيد من حاملي  2005لسنة  17رفض املهنة ألحكام القانون عدد  -1

ا القطاع.طابع العرف للسّ  ت اليت مّر   وق نظرا للصعو
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عدد الناجحین
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املتعلق بتطبيق أحكام  2006ماي  2املؤرخ يف  2006لسنة  1247إصدار األمر عدد  -2
ملعادن النفيسة والذي أّكد على  2005مارس  1املؤرخ يف  2005لسنة  17القانون عدد  املتعلق 

العرف عن طريق مناظرة طابع العرف مع إضافة شرحية خرجيي مركز التكوين يف قطاع  إسناد طابع
وهرات وتقنيات الساعات بقمرت املتحصّ  لني على األقل على مؤهل التقين املهين بعد املصوغ وا
 قيامهم برتبص بسنتني لدى حريف حامل لطابع العرف.

اظرة وكيفية إسناد الشهادة واجلهة املؤهلة هذا األمر مل ينّص على طريقة تنظيم املن أنّ  غري
لتكوين املهين.إلسناد الشهادة خاصة بعد إحالة منظومة التكوين إىل الوزارة املكلّ    فة 

 2014لسنة  3647و على هذا األساس مت تنقيح األمر املذكور أعاله وإمتامه مبقتضى األمر عد
  منه. 4خاصة الفصل و  2014أكتوبر  3املؤرخ يف 
مقتضيات هذا األمر ستمّكن اإلدارة من فتح املناظرة بعد سنوات عديدة وإسناد طابع  إنّ 

العرف لشرحية هامة من احلرفيني ممّا سيساهم يف دفع نسق التشغيل واإلنتاج والّرفع من القدرة 
  التنافسية يف هذا اإلختصاص.

  الكمية السنوية للذهب والبالتني املتداولة يف السوق:
موىف أوت   2015سنة   2014سنة   2013سنة   2012سنة   2011سنة   

2016  
  276.6  420.9  327.5  173.2  245.8  25.8  البنك املركزي
  465.4  870.5  974.6  731.3  738.2  849  املخرب املركزي

موع   733  1291.4  1302.1  904.5  985  874.8  ا
  الكمّية حبساب الكغ املصدر : اإلدارة العاّمة لآلداءات - د

  

الحظ أّن املخرب املركزي يزّود الّسوق امل
لقدر األكرب من كمّية الّذهب والبالتني 
، وقد شهدت سنة  املتداولة يف السوق سنوّ

تراجعا كبريا لدور البنك املركزي يف تزويد  2011
لكميات الّالزمة نظرا ملا شهدته البالد  السوق 

ت إثر  ت على مجيع املستو   . رةثو المن إضطرا
  
  

حلصول على املعدن النفيس، فاألصل أن تكون الدولة هي الطرف الحظ أنّه املو  فيما يتعّلق 
دف تنظيم القطاع وتقنينه. به تزويد املهنينيالوحيد الذي يقوم بتنظيم عملية    وذلك 
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عملية توريد الذهب اخلالص أساسا من  وتعّد تونس من األطراف غري املنتجة للذهب، وتتمّ 
املؤرخ يف غرة  17قبل البنك املركزي التونسي أو اهلياكل املؤهلة حسب ما تقتضيه أحكام القانون عدد 

ملعادن النفيسة.  2005مارس    املتعلق 
الذهب املوّرد والذهب الذي تقوم  تتمّثل يفويعتمد البنك املركزي على ثالثة مصادر تزّود 

سنوات ويصبح  8رهنه لدى قباضات املالية ملدة تتجاوز  مصاحل الديوانة حبجزه أو الذهب الذي يتمّ 
يعها، قبل الثورة، واليت حتمل طابع املطابقة جتم وكانت الكميات، اليت يتمّ  .بفعل القانون ملكا للدولة

مقابل ارتفاع  2011وتراجعت هذه الكميات منذ سنة  .طن 1،5وموّجهة "للتكسري" تصل إىل 
 .ملحوظ يف الذهب، الذي ال حيمل نفس الطابع

  . املالحظات3
الرّد على طلب بعد اإلّطالع على حمتوى مشروع القرار وعلى مذّكرة شرح األسباب وعلى 

لس حتت عدد  لديوان الوطين للّصناعات  825املعطيات الوارد على ا جلودة  من قبل إدارة النهوض 
لس إىل املالحظات التالية:التقليديّة   ، انتهى ا

 . املالحظات العاّمة1.3
  اإلستشارة الراهنة املالحظات العاّمة التالية:تثري 

 2016لسنة  35عدد  القانون مشروع القرار بتضمينها إّطالعاتإمتام قائمة  يتوّجب -
عتباره مزّودا ملاّدة  2016أفريل  25املؤرخ يف  املتعّلق بضبط النظام األساسي للبنك املركزي التونسي 

 وهي املاّدة األولّية األساسّية لتعاطي حرفة صنع املصوغ من الّذهب والبالتني. ،الذهب اخلالص
إلستشارةيّتجه  - تعويض الوجوبّية أمام جملس املنافسة و  حتيني النّص القانوين املتعّلق 

املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة  2006مارس  غرّةاملؤرّخ يف  2006لسنة  370عدد  األمر
ألمر احلكومي عدد  لس املنافسة حول مشاريع النصوص الرتتيبّية   2016لسنة  1148الوجوبّية 

لس املنافسة حول  املتعّلق بضبط إجراءات 2016أوت  19املؤرّخ يف  وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 
 .مشاريع النصوص التشريعّية والرتتيبّية

ألخطاء املاديّة:  فيما يتعّلق 
يّتجه تعويض عبارة "وزيرة السياحة والصناعات التقليديّة" بـــــ "الوزير املكّلف  .1

لفصول:    .18و 16، 15، 13، 12، 8، 7، 6، 2لصناعات التقليديّة" 
 من مشروع القرار 8الفصل من  ملطّة الثامنة يّتجه حذف عبارة "عدد" الواردة .2

 ظروف..." 03ظروف ..." بـــــــ " 03"عدد  عبارات تعويضو 
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بـــــ "واحلاملني  14لفصل  الواردة يّتجه تعويض عبارة "ذوي اإلعاقات اخلصوصّية" .3
لفصل  املشار إليه أو تعويض العبارتني بـــــ "ذوي  10إلعاقة" حىت تتالئم مع العبارة الواردة 

 اإلحتياجات اخلصوصّية".
اإلنتباه يف كامل النسخة إىل الفراغات املرتوكة بني  لنسبة للنسخة الفرنسّية : وجب .4

العبارات، إضافة إىل وجوب بدأ اجلمل والتسميات الّرمسّية املعتمدة لإلدارات املعنّية حبرف علوي 
(Lettre en majuscule)  : على غرارOffice National de l’Artisanat, 

Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat, Banque Centrale de la Tunisie…   

 التصحيح اخلطأ املاّدي 
اإل

 ّطالعات
Vu le décret…telle que 

modifié… 
Vu le décret…tel que 

modifié… 
الف

 2+  1صل 
Poinçon de maitre relative  Poinçon de maître relatif 

الف
 5صل 

Conditions mentionnés Conditions mentionnées 

الف
 6صل 

Union tunisien de 
l’industrie, du commerce et de 
l’artisanat 

Union Tunisienne de 
l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat 

الف
 7صل 

Chambre nationale des 
bijoutiers 

Chambre Nationale des 
Artisans-Bijoutiers 

الف
 8صل 

*Un comité d’organisation 
qui sera chargé du suivi logistique, 
administrative… 

*Fixer la composition des 
sous-comités techniques et les 
modalités de son 
fonctionnement… 

*Etablir le projet d’arrêté de 
l’ouverture du concours 
mentionné à l’article 2 du présent 
arrêté avant son approbation par le 
ministre du Tourisme et de 
l’Artisanat 

*Approuver les résultats 
définitives 

*Un comité d’organisation 
qui sera chargé du suivi logistique, 
administratif… 

*Fixer la composition des 
sous-comités techniques et les 
modalités de leur 
fonctionnement… 

*Etablir le projet d’arrêté 
de l’ouverture du concours 
mentionné à l’article 2 du présent 
arrêté avant son approbation par le 
ministre chargé de l’artisanat 

 
*Approuver les résultats 

définitifs 
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الف
 9صل 

Des opération d’alliages Des opérations d’alliage 

الف
 12صل 

*…confirmation de ce que 
lui est reproché et tous ce qui peut 
aider la prise de la décision adéquat 

 
* le ministre du Tourisme 

et de l’Artisanat 

*…confirmation de ce que 
lui est reproché et tout ce qui peut 
aider à prendre la décision 
adéquate 

* le ministre chargé de 
l’artisanat 

الف
 13صل 

*Des notes seront attribuées 
entre zéro (0) et cent (100) pour les 
épreuves pratiques. Des notes 
seront attribuées entre zéro (0) et 
vingt (20) pour les épreuves du 
titrage et écrites. 

*Cette liste sera validé par 
le ministre du Tourisme et de 
l’Artisanat. 

*L’annonce des 
résultats…sera publiée au site 
web… 

*Des notes seront 
attribuées entre zéro (0) et cent 
(100) pour les épreuves pratiques, 
et entre zéro (0) et vingt (20) pour 
les épreuves du titrage et écrites. 

 
* Cette liste sera validée par 

le ministre chargé de l’artisanat. 
*L’annonce des 

résultats…sera publiée sur le site 
web… 

الف
 14صل 

*Des Opération d’alliages 
*Ceux atteints des 

handicapes spéciaux 

*Des opérations d’alliage 
* Ceux atteints des 

handicaps spéciaux 
الف

 15صل 
Le comité national du 

concours procède au classement 
des candidats par ordre de mérite 

Le comité national du 
concours procède au classement 
des candidats par ordre de mérite 

الف
 16صل 

L’annonce de la liste 
provisoire des admis…se fera après 
son approbation …a travers sa 
publication au site web… 

L’annonce de la liste 
provisoire des admis…se fera après 
son approbation …à travers sa 
publication sur le site web… 

الف
 17صل 

*…délai de sept jours a 
partir… 

*Dans le cas ou le recours 
est refusé… 

*…délai de sept jours à 
partir… 

*Au cas où le recours est 
refusé… 
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الف
  18 صل

La liste définitive des admis 
au concours du poinçon de maître 
pour les bijoux en or et en platine 
sera fixé après étude des demandes 
de réclamations reçus dans les 
délais réglementaires cité à l’article 
ci dessus… 

La liste définitive des admis 
au concours du poinçon de maître 
pour les bijoux en or et en platine 
sera fixée après étude des 
demandes de réclamations reçues 
dans les délais réglementaires cités 
à l’article ci-dessus… 

  املالحظات اخلاّصة .2.3
ريخ التنصيص على القرار املذكور على  من مشروع 2الفصل  ّمت اإلقتصار صلب -

ريخ تعليق هذه القائمات.  غلق قائمات الرتّشح يف املطّة الثّانية دون 
يخ التعليق إعالم املرتّشحني بتار  فإنّه يكون من الضروريوبغية ترسيخ مبدأ الشفافّية والوضوح 

قائمات الرتّشح، لذا يُقرتح يف املطّة الثانية زمن اإلعالن على على بّينة من  ابصفة مسبقة حىت يكونو 
ريخ غلقها".  إضافة "و

آجال الطّعن يف القائمة يتّم إحتساب  أنّ  على من مشروع القرار 6الفصل  ينصّ  -
ملوقع اإللكرتوين الّرمسي للدّ  إىلإّال أّن هذه العبارة حتيل  ،ريخ نشرهابداية من  يوان ريخ الّنشر 

ريخأّن عملّية اإلحتساب جيب أن تبدأ  واحلالالوطين للّصناعات التقليديّة  تعليق القائمة مبقرّات   من 
ت  كّل من الّديوان الوطين للّصناعات التقليديّة وكافّة املندوبيات اجلهويّة للّديوان ومقرّات تعاضد

 نسي للّصناعة والّتجارة والّصناعات التقليديّة.و كاتب اجلهويّة لإلّحتاد التوامل املصوغ
لفقرة الثالثة من الفصل  اتجه تعويض عبار يتّ  لذا  ريخ نشرها" املنصوص عليها   6"من 

ريخ تعليقها".   ب "من 
 فقرة أوىل. 17وتنسحب نفس هذه املالحظة على أحكام الفصل 

فإّن املناظرة تشتمل على مرحلتني: مرحلة أوىل  القرار من مشروع 14لفصل ل طبقا -
يشرتط  على أندف إىل تقييم املهارات اليدويّة للمرتشح ويتّم خالهلا إسناد عدد من صفر إىل مائة، 

دف  60على احلصول املرتّشح  على نقطة على األقّل حىت يتمّكن من إجتياز املرحلة الثانية واليت 
لتشريع اجلاري به العمل اإلملام بدورها إىل تقييم معارف املتناظر يف عملّية احلساب والعيار إضافة إىل 

  الذي ينّظم هذه احلرفة.
موع العام  نقطة يف 75املالحظ يف هذا املستوى أّن النّص يشرتط حصول املرتشح على و  ا

حىت ينجح وذلك دون التطّرق إىل جمموع النقاط األدىن الذي جيب حتصيله يف املرحلة الثانية من 
نقطة يف  75ميكن للمرتشح النجاح يف املناظرة منذ املرحلة األوىل منها بتحصيل  وعليه فإنهاملناظرة. 
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لتايل  لن حيول دون التصريح صفر من النقاط يف املرحلة الثانية على حصوله  فإنّ اإلختبار التطبيقي و
 . بنجاحه

رهذه الوضعّية أن يكون هلا ومن شأن  على مستوى توازن املناظرة بتغليب  غري عاديّة آ
الذي تطّرق إىل أهداف املناظرة  9ا يتناقض مع أحكام الفصل مباجلانب التطبيقي على اجلانب املعريف 

 .الكفاءات املكتسبة لدى املرتشح واليت تؤهله للتعامل مع ماّدة الذهب والبالتنيتقييم إىل اليت تسعى 
وهذه الكفاءات تشمل عملّية التعيري مبزج املعادن النفيسة اليت ختّول احلصول على العيارات القانونّية 

ال يقّل أمهّية عن  التشريع اجلاري به العمل يف هذا امليدان. كما أّن اجلانب املعريف اإلملام إلضافة إىل
أّن خمالفة األحكام التشريعّية والرتتيبّية اليت تنّظم احلرفة تعّرض مرتكبها إىل  ضرورةاجلانب التطبيقي، 

ت ذات طابع زجري وهو ما يؤّكد ضرورة متّكن املرتّشح من احلّد األ دىن من املعرفة يف جماالت عقو
ت اليت ميكن أن ُتسّلط فضال عن  ومزج املعادن النفيسة من جهة، التعيريو  احلساب جسامة العقو

   عليه يف صورة خمالفة التشريع اجلاري به العمل.
 املتعّني وبناءا على ذلك وحرصا على إدخال التوازن بني اجلانبني التطبيقي والنظري، فإنّه من 

ختبار اجلانب  لةيتعّني احلصول عليه يف املرحالتنصيص على عدد أدىن  الثّانية من املناظرة املتعّلقة 
لنجاح النهائي يف املناظرة املعريف للمرتّشح   .قبل التصريح 

عفاء األميني وذوي اإلعاقات اخلصوصّية من اإلختبار الكتايب:  - فيما يتعّلق 
رص بني املتناظرين مبدأ تكافؤ الف ميّس مناملالحظ أّن هذا اإلعفاء يكّرس نوعا من التمييز السليب و ف

املشار إليه ينّص على  10إذ أّن الفصل  ،وإن إستند ذلك إىل خصوصّية احلالة لدى هؤالء املرتّشحني
ضرورة إّختاذ إجراءات خصوصّية ألصحاب اإلعاقة اخلصوصّية واألمّيني ومل يتطّرق إىل مسألة اإلعفاء 

 الكّلي من جزء من املناظرة. 
جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل وجود طرق أخرى إلختبار اجلانب املعريف لدى هذا و 

وضعيتهم كاللجوء مثال للطريقة الشفاهّية بطرح أسئلة  الصنف من املرتشحني تتالئم مع خصوصّية
ا. أو غري ذلك من الوسائل البصريّة والّسمعّية و طرح أسئلة متعّددة اخلياراتمباشرة عليهم أ   املعمول 
لنسبة حلاملي اإلعاقة  فإنّه يكون من الضرورياإلختبار عايري م يدوحتإطار ويف لذا 

لرتشح للمناظرةاإلعاقة اليت  ودرجةاخلصوصّية حتديد نوعّية  وال تتعارض مع املتطّلبات الّدنيا  تسمح 
  ملمارسة احلرفة.

املعايري التفاضلّية املعتمدة من قبل جلنة املناظرة  من مشروع القرار 15الفصل يتناول  -
حيث تكون األولويّة ملن حتّصل  ،املعّدل من النقاط يف حالة حصول مرتّشحان أو أكثر على نفس

ويف حالة التساوي تكون األولويّة ألكربهم سّنا، ويف صورة  أنّهو  على أعلى عدد يف اإلختبار التطبيقي،
 التساوي فإنه "يتّم الّرجوع إىل الوضعّية اإلجتماعّية للمرتّشح". 
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عتباره معيارا هذا املعيار  يطرحو  وال ميكن  ةموضوعيّ لل فتقديإشكاال من زاوية املنافسة 
كفاءة املرتّشح على   إىليف جوهرها  تستند اليتاإلعتداد به يف املناظرات اليت تعتمد على اإلختبارات 

جوع الرّ  ،ويف حدود ما يضبطه القانون ،خالف املناظرات حسب امللّفات واليت ميكن يف إطارها
  .للحالة اإلجتماعّية للمرتّشح
  التخّلي عن هذا املعيار أو تعويضه مبعيار موضوعي. لذا فإنّه من املتجه

على ضرورة إصدار حّوالة بريديّة لفائدة الّديوان الوطين للّصناعات  17ينّص الفصل  -
 دينار ال يتّم إسرتجاعه عند طعن املرتّشح يف نتائج اإلختبارات.  50التقليديّة مببلغ قدره 

ميّثل عنصرا غري مشّجع  قد يف شكل مقابل خدمة املعلومإشرتاط دفع هذا  ويف الواقع فإنّ 
اإلبقاء على شرط يّتجه  ،على تقدمي الطعون يف نتائج املناظرة، لذلك ويف إطار ترشيد اإلعرتاضات

 هذه ع مبلغا سرتجإمن لقبول إعرتاضه حظي على أن يتّم متكني كّل من  يّةإصدار احلّوالة الربيد
 ذلك. افيما عد هاإرجاعوعدم احلّوالة 

لس املنافسة بتاريخ  سة  2017مارس  30وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر
التونكيت وماجدة بن عمر حمّمد العّيادي و وعضويّة الّسادة والسيدات  رضا بن حممودالسّيد 

واهلادي بن مراد وشكري املامغلي وعادل املسعودي وسامل  جعفر ورجاء الشواشي وحممد بن فرج
ن واخلموسي بوعبيدي وخالد السالمي لسعود وحبضور املقّرر العام السّيد حممد  ورمي بوزّ

  البحري القابسي وكاتب اجللسة السيد نبيل السمايت.

  

ئيسالر                   
 رضا بن حممود      

 
 


