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جملس               اجلمهورية التونسيـــة                                                      
 املنافســة       

اجللســــة العاّمـــة   
     

لّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعة. :القطاع     استخالص معاليم 
 

  

  
  172637 الّرأي عدد

  املنافسةالّصادر عن جملس 
  2017 ماي 4 بتاريخ

  

 
  إّن جملس املنافســة،

لس بتاريخ و  الّصناعة بعد االّطالع على مكتوب وزير  أفريل 12الّتجارة املرّسم بكتابة ا
متام األمر عدد مشروع أمر حكومي إبداء رأيه يف واملتضّمن طلب  2017 لسنة  2876يتعّلق 
لّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر  املتعّلق 2011أكتوبر  5املؤرّخ يف  2011 ستخالص معاليم 

  .القصعة
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد  املتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

 اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لطّريقة القانونّية جللسة يوم اخلميس  لس  وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2017 ماي 4
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

  تقريره الكتايب،  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف تالوة
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لس املنافسة على ما يلي:    وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

  
 

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

لس بتاريخ الّتجارةو  الّصناعة وزير طلبواألسعار،  أفريل  12، مبقتضى املكتوب املرّسم بكتابة ا
متام األمر عدد مشروع أمر حكومي إبداء رأيه يف جملس املنافسة من  ،2017 لسنة  2876يتعّلق 
لّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر  املتعّلق 2011أكتوبر  5املؤرّخ يف  2011 ستخالص معاليم 

  .القصعة
  :ستشارةالعام لال.اإلطار 1

  حسب وثيقة شرح األسباب فإّن:
 5املؤرّخ يف  2011لسنة  2876مشروع األمر احلكومي الرّاهن يهدف إىل تنقيح األمر عدد  -

لّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعة ويندرج هذا  2011أكتوبر  ستخالص معاليم  املتعّلق 
ذه الّسوق وحتسني ظروف العمل  الّتنقيح يف إطار الّسعي إىل حسن استغالل املواقع الّتجاريّة 

  ا.
لّسوق ذات املصلحة الوطنّية  2011لسنة  2876ضبط األمر عدد  - معاليم استغالل موقع بيع 

ببئر القصعة واملستحّقة لفائدة الّشركة التونسّية ألسواق اجلملة وهي تنقسم إىل صنفني: معاليم 
لّسوق ومعاليم قارّة تتمّثل يف الكراء. وقد نّص هذا األمر تستخلص يومّيا على قيمة البي وعات 

  ملائة. 5على أنّه يف صورة الّتجديد الّضمين لعقد الوكالة احلرّة ترفع معاليم الكراء سنوّ بنسبة 
دة الّسنويّة يف معلوم الكراء طرحت عّدة إشكالّيات عند الّتطبيق إذ رفض جّل وكالء البيع  - الّز

عتبار أّن العقود املربمة مع وكالء البيع  2011لسنة  2876اء عقودهم إثر صدور األمر عدد إمض
دة يف معاليم الكراء. 1984تعود إىل سنة    ومل يتّم الّتنصيص صلبها على ز

دة يف صورة تطبيقها على العقود املربمة قبل غرّة جانفي  -  2017املداخيل املتأتّية من هذه الّز
ملعاليم املستوجبة على أرقام املعامالت اليت تشّكل العنصر األساسي إليرادات تعّد هزي لة مقارنة 

  الّشركة التونسّية ألسواق اجلملة.
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عتبار كّل ذلك نّص مشروع األمر الرّاهن على إعفاء وكالء البيع املمارسني لنشاطهم  -
ملائة يف  5من الّرتفيع بنسبة  2017لّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعة قبل غرّة جانفي 

  صورة الّتجديد الّضمين لعقد الوكالة احلرّة.
  :.اإلطار الّتشريعي والّرتتييب2

لّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعةخيضع  إىل مجلة الّنصوص  استخالص معاليم 
  القانونّية والّرتتيبّية الّتالية:

املتعّلق مبسالك توزيع منتوجات  1994جويلية  23يف  خاملؤرّ  1994لسنة  86القانون عدد  -
لقانون عدد الفالحة والصّ  فيفري  7خ يف املؤرّ  2000لسنة  18يد البحري كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

2000،  
لشّ  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  94القانون عدد  - عاونية للخدمات ركات التّ املتعّلق 

  الفالحّية،
املنافسة عادة تنظيم املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عددالقانون  -

  .واألسعار
ملصادقة على املخطّ  1998أوت  10املؤرخ يف  1998لسنة  1629األمر عدد - ط املديري املتعّلق 

  يد البحري.ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصّ 
ملصادقة على كراس شروط  1998أوت  10خ يف املؤرّ  1998لسنة  1630األمر عدد  - املتعّلق 

  يد البحري. يضبط طرق تنظيم وسري أسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصّ 
املتعّلق بضبط مشموالت وزارة  2001ديسمرب  20املؤرّخ يف  2001لسنة  2965األمر عدد  -

  الّتجارة.
  املتعّلق بتنظيم وزارة الّتجارة. 2001ديسمرب  20املؤرّخ يف  2001لسنة  2966األمر عدد  -
لّسوق  2011أكتوبر  5املؤرّخ يف  2011لسنة  2876األمر عدد  - ستخالص معاليم  املتعّلق 

  ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعة.
حداث  1998نوفمرب  17القرار املشرتك لوزراء الّداخلّية والّتجارة والفالحة املؤرّخ يف  - املتعّلق 

  أسواق إنتاج وأسواق مجلة ملنتوجات الفالحة والّصيد البحري.
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  :مللّف االستشارةاحملتوى املاّدي .3
  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:

ضافة فقرة أخرية إىل الفصل األّول من األمر عدد  - لسنة  2876فصالن: يتعّلق الفصل األّول 
لّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر  2011أكتوبر  5املؤرّخ يف  2011 ستخالص معاليم  املتعّلق 

لّتنفيذ   .القصعة، يف ما يتعّلق الفصل الثّاين 
  .وثيقة شرح األسباب -

 

III. الّتحليل القانوين:  
مشروع األمر احلكومي الرّاهن إضافة فقرة أخرية إىل الفصل األّول من األمر  ّمت مبوجب

لّسوق ذات  2011أكتوبر  5املؤرّخ يف  2011لسنة  2876عدد  ستخالص معاليم  املتعّلق 
  على ما يلي: تنصّ  املصلحة الوطنّية ببئر القصعة

لّسوق ذات املصلحة الوطنّية ببئر القصعة قبل غرّة "يعفى وكالء البيع املمارسني ل نشاطهم 
ملائة يف صورة الّتجديد الّضمين لعقد الوكالة احلرّة املنصوص  5من الّرتفيع بنسبة  2017جانفي 

لفقرة ب من الّنقطة    من هذا الفصل". 2عليها 
لّتذكري أّن وقبل اخلوض يف مشروع األمر احلكومي موضوع االستشارة، فإنّه حرّي 

ألسواق ذات املصلحة الوطنّية نّص  1984أوت  6املؤرّخ يف  1984لسنة  69القانون عدد  املتعّلق 
قرتاح  يف فصله األّول على أنّه ميكن إحداث أسواق ذات مصلحة وطنّية مبقتضى أوامر تصدر 

أكد أنّه تضبط  5من وزير االقتصاد الوطين وبعد االّطالع على رأي الوزراء املعنّيني، ويف فصله 
  ذات املصلحة الوطنّية.مر املعاليم والّنظام املايل لألسواق 

ّمت إحداث سوق ذات مصلحة وطنّية  1985جانفي  25املؤرّخ يف  125ومبقتضى األمر عدد 
ذه الّسوق وذلك وفقا ألحكام األمر  ببئر القصعة، ّمث إثر ذلك ّمت حتديد املعاليم املستخلصة 

  :وذلك على الّنحو الّتايل 1986جويلية  18املؤرّخ يف  1986لسنة  697عدد 
ملائة على  4ملائة على الغالل واخلضر و 2معاليم تستخلص على قيمة البيوعات تتمّثل يف  -

لّنسبة للوكالء وشركاء الوكالء، و ملائة على األمساك  2ملائة على اخلصر والغالل و 1األمساك 
ت اخلدمات الفالحّية واملنتجني.   لّنسبة لتعاضدّ
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لّنسبة للخضر والغالل و 30اء حمّددة بـ معاليم قارّة متّثل الكر  -  40دينارا يف الّسنة للمرت املرّبع 
لّنسبة لألمساك.   دينارا يف الّسنة للمرت املربّع 

ألمر عدد  أكتوبر  5املؤرّخ يف  2011لسنة  2876وّمت يف ما بعد إلغاء هذا األمر وتعويضه 
لّسوق ذات املصلح 2011 ستخالص معاليم  ة الوطنّية ببئر القصعة والذي نّص على ما املتعّلق 
  يلي:

لّسوق وذلك يف حدود: -   معاليم تستخلص يومّيا على قيمة البيوعات 
 1  لّنسبة للمنتجني وجتّمعات  3وملائة على اخلضر والغالل ملائة على األمساك 

املنتجني والّشركات الّتعاونّية للخدمات الفالحّية واملشرتين على رؤوس األشجار وجمّمعي 
 اإلنتاج ووحدات الّتكييف.

 2  لّنسبة لوكالء البيع سواء كانوا  4وملائة على اخلضر والغالل ملائة على األمساك 
سواء كانوا أشخاصا طبيعّيني  أشخاصا طبيعّيني أو ذوات معنويّة وّجتار اجلملة واملوّردين

  أو ذوات معنويّة.
  جزء تقديري يشتمل املعاليم القارّة املتمثّلة يف الكراء وذلك على الّنحو الّتايل: -

 30  ملائة يف  5للمرت املربّع يف ما خيّص اخلضر والغالل ترّفع سنوّ بنسبة دينارا يف الّسنة
لّنسبة للمنتجني وجتّمعات املنتجني  صورة الّتجديد الّضمين لعقد الوكالة احلرّة، وذلك

والّشركات الّتعاونّية للخدمات الفالحّية واملشرتين على رؤوس األشجار وجمّمعي اإلنتاج 
كالء البيع سواء كانوا أشخاصا طبيعّيني أو ذوات معنويّة وّجتار ووحدات الّتكييف وو 

 سواء كانوا أشخاصا طبيعّيني أو ذوات معنويّة. اجلملة واملوّردين
 40 ملائة يف  5يف الّسنة للمرت املربّع يف ما خيّص اخلصر والغالل ترّفع سنوّ بنسبة  دينارا

سواء   لتّجار اجلملة واملوّردين لّنسبة وذلك صورة الّتجديد الّضمين لعقد الوكالة احلرّة،
 كانوا أشخاصا طبيعّيني أو ذوات معنويّة.

 40 ملائة يف صورة  5يف الّسنة للمرت املربّع يف ما خيّص األمساك ترّفع سنوّ بنسبة  دينارا
ووكالء البيع سواء كانوا أشخاصا  لّنسبة الّتجديد الّضمين لعقد الوكالة احلرّة، وذلك

سواء كانوا أشخاصا طبيعّيني أو ذوات  طبيعّيني أو ذوات معنويّة وّجتار اجلملة واملوّردين
  معنويّة.
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 1984لسنة  69لقانون عدد ّمت إلغاء ا 1995غري أنّه جتدر اإلشارة إىل أنّه منذ غرّة جانفي 
ألسواق ذات املصلحة الوطنّية ودخل حّيز الّتطبيق القانون عدد  1984أوت  6املؤرّخ يف  املتعّلق 

املتعّلق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والّصيد  1994جويلية  23املؤرّخ يف  1994لسنة  86
  البحري والذي مبقتضاه:

مر. ترّكز أسواق اإلنتاج وأسواق اجلم - لة حسب خمّطط مديري ألسواق اجلملة يصادق عليه 
وحتدث هذه األسواق مبقتضى قرار مشرتك من وزير الّدولة ووزير الّداخلّية والوزيرين املكّلفني 

  لّتجارة والفالحة بعد أخذ رأي وزيري الصّحة العمومّية والبيئة والّتهيئة الّرتابّية.
اج وأسواق اجلملة مبقتضى كرّاس شروط يصادق عليه تضبط طرق تنظيم وسري أسواق اإلنت -

لس الوطين للّتجارة. لّتجارة بعد أخذ رأي ا قرتاح من الوزير املكّلف    مر يّتخذ 
ملصادقة على  1998أوت  10املؤرّخ يف  1998لسنة  1692وحسب األمر عدد  املتعّلق 

املخّطط املديري ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والّصيد البحري ترّكز أسواق مجلة ذات 
مصلحة وطنّية للخضر والغالل ومنتوجات الّصيد البحري بكّل من جهات تونس الكربى 

صوص عليها والّشمال الّشرقي والّشمال الغريب والوسط واجلنوب على أن تستجيب للّشروط املن
  ملخّطط املديري.

نوفمرب  17ومبقتضى القرار املشرتك الّصادر عن وزراء الّداخلّية والّتجارة والفالحة املؤرّخ يف 
  ّمت إحداث أسواق مجلة ذات مصلحة وطنّية كما يلي: 1998
 .سوق ذات مصلحة وطنّية بنب عروس 
 .سوق ذات مصلحة وطنّية ببنزرت  
  وطنّية بسوسة.سوق ذات مصلحة  
 .ملكنني   سوق ذات مصلحة وطنّية 
 .سوق ذات مصلحة وطنّية بصفاقس  
 .سوق ذات مصلحة وطنّية بقابس  
 .سوق ذات مصلحة وطنّية بباجة  
 .لقريوان  سوق ذات مصلحة وطنّية 
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ملصادقة على كرّاس  1998أوت  10املؤرّخ يف  1998لسنة  1630ونّص األمر عدد  املتعّلق 
 13ق تنظيم وسري أسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والّصيد البحري يف فصله شروط يضبط طر 

سواق اإلنتاج وأسواق اجلملة لبيع منتوجات الفالحة والّصيد  على أنّه "خيضع استغالل مواقع 
البحري ومواقع إلسداء خدمات ضروريّة أو لبيع مواّد أخرى غري منتوجات الفالحة والّصيد 

تغالل موقع" و"تنّص الّرخصة على شروط استغالل املوقع وخاّصة طبيعة البحري إىل رخصة اس
لّنظام الّداخلي للّسوق"، ويف هذا  الّرخصة ومّدة صلوحّيتها ومعاليم االستغالل كما هو مبّني 

املتعّلق  1994جويلية  23املؤرّخ يف  1994لسنة  86من القانون عدد  6اإلطار نّص الفصل 
مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والّصيد البحري عل أن "يتوّىل اجلهاز املسّري للّسوق سّن نظام 
داخلي طبقا لنظام منوذجي يضبط بقرار مشرتك من وزير الّدولة ووزير الّداخلّية والوزيرين املكّلفني 

لس الوطين للّتجارة".   لّتجارة والفالحة بعد أخذ رأي ا
  لخيص كّل ما سبق كما يلي:وميكن ت

  
  

  1995جانفي  1بعد   1995جانفي  1قبل   
إحداث 
أسواق 

مجلة ذات 
مصلحة 

  وطنّية

لسنة  69طبقا ملقتضيات القانون عدد 
حتدث أسواق ذات مصلحة وطنّية  1984

قرتاح من وزير  مبقتضى أوامر تصدر 
االقتصاد الوطين وبعد االّطالع على رأي 
الوزراء املعنّيني واجلماعات العمومّية احملّلية 
املعنّية. ويف هذا اإلطار ّمت إحداث سوق 
ذات مصلحة وطنّية ببئر القصعة مبقتضى 

  .1985لسنة  125األمر عدد 

ترّكز  1994لسنة  86كام القانون عدد طبقا ألح
أسواق اإلنتاج وأسواق اجلملة حسب خمّطط 
مر.  مديري ألسواق اجلملة يصادق عليه 
وحتدث هذه األسواق مبقتضى قرار مشرتك من 
وزير الّدولة ووزير الّداخلّية والوزيرين املكّلفني 
لّتجارة والفالحة بعد أخذ رأي وزيري الصّحة 

  بيئة والّتهيئة الّرتابّية.العمومّية وال
ويف هذا اإلطار ّمت إحداث أسواق ذات مصلحة 
وطنّية من بينها سوق ذات مصلحة وطنّية بنب 
عروس مبقتضى القرار املشرتك الّصادر عن وزراء 

نوفمرب  17الّداخلّية والّتجارة والفالحة املؤرّخ يف 
1998.  

 10املؤرّخ يف  1998لسنة  1630نّص األمر عدد  69من القانون عدد  5 حسب الفصلضبط 
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معاليم 
االستغالل 
ألسواق 

ذات 
املصلحة 

  طنّيةالو 

من األمر عدد  14والفصل  1984لسنة 
املتعّلق بتنظيم وتسيري  1985لسنة  537

األسواق ذات املصلحة الوطنّية فإّن املعاليم 
مر  والّنظام املايل هلذه األسواق تضبط 
قرتاح من وزير االقتصاد الوطين، ويف هذا 

 697اإلطار  نتحّدث على األمر عدد 
  .1986جويلية  18املؤرّخ يف  1986لسنة 

 

ملصادقة على كرّاس شروط  1998أوت  املتعّلق 
يضبط طرق تنظيم وسري أسواق اجلملة ملنتوجات 

على أنّه  13الفالحة والّصيد البحري يف فصله 
سواق اإلنتاج وأسواق  "خيضع استغالل مواقع 
اجلملة ... إىل رخصة استغالل موقع" و"تنّص 

وخاّصة  الّرخصة على شروط استغالل املوقع
طبيعة الّرخصة ومّدة صلوحّيتها ومعاليم 
لّنظام الّداخلي  االستغالل كما هو مبّني 

من  6للّسوق"، ويف هذا اإلطار نّص الفصل 
جويلية  23املؤرّخ يف  1994لسنة  86القانون عدد 

املتعّلق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة  1994
 والّصيد البحري عل أن "يتوّىل اجلهاز املسّري 
للّسوق سّن نظام داخلي طبقا لنظام منوذجي 
يضبط بقرار مشرتك من وزير الّدولة ووزير 
لّتجارة والفالحة  الّداخلّية والوزيرين املكّلفني 

لس الوطين للّتجارة".   بعد أخذ رأي ا
  

  :ويتبّني ممّا سبق أنّ 
املؤرّخ يف  1994لسنة  86عدد  حسب القانونيتّم  داث أسواق ذات مصلحة وطنّية أصبحإح -

املتعّلق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والّصيد البحري مبقتضى قرار مشرتك  1994جويلية  23
لّتجارة والفالحة بعد أخذ رأي وزيري الصّحة  من وزير الّدولة ووزير الّداخلّية والوزيرين املكّلفني 

  العمومّية والبيئة والّتهيئة الّرتابّية.
ألسواق ذات املصلحة الوطنّية، حسب القانوند يتّم حتدي - لسنة  86عدد  املعاليم املستوجبة 

منتوجات الفالحة والّصيد البحري املتعّلق مبسالك توزيع  1994جويلية  23املؤرّخ يف  1994
  مبقتضى الّنظام الّداخلي للّسوق.
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لسنة  2876األمر عدد  عند إصدار 1994الّتنقيح الّتشريعي لسنة مل تتّم مراعاة إّال أنّه 
جويلية  18املؤرّخ يف  1986لسنة  697لغاء وتعويض األمر عدد إل 2011أكتوبر  5املؤرّخ يف  2011
لّسوق ذا 1986 ستخالص معاليم    ت املصلحة الوطنّية ببئر القصعة.املتعّلق 

املعاليم  اإلطار الّرتتييب املنّظم لتحديد أن يكون ذكربناء على كّل ما تعّني واحلال و و 
ألسواق ذات املصلحة الوطنّية منسجما   86القانون عدد  مع مقتضياتومتالئما املستوجبة 

املتعّلق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والّصيد البحري  1994جويلية  23املؤرّخ يف  1994لسنة 
ملصادقة على املخّطط املديري  1998أوت  10املؤرّخ يف  1998لسنة  1692واألمر عدد  املتعّلق 

 10املؤرّخ يف  1998لسنة  1630ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والّصيد البحري واألمر عدد 
ملصادقة  1998أوت  على كرّاس شروط يضبط طرق تنظيم وسري أسواق اجلملة ملنتوجات املتعّلق 

نوفمرب  17الفالحة والّصيد البحري والقرار املشرتك لوزراء الّداخلّية والّتجارة والفالحة املؤرّخ يف 
حداث أسواق إنتاج وأسواق مجلة ملنتوجات الفالحة والّصيد البحري، أي أن يتّم  1998 املتعّلق 

م املستوجبة مبقتضى الّنظام الّداخلي للّسوق وفقا للّنظام الّنموذجي الذي يضبط حتديد املعالي
لّتجارة والفالحة بعد أخذ رأي  بقرار مشرتك من وزير الّدولة ووزير الّداخلّية والوزيرين املكّلفني 

لس الوطين للّتجارة.   ا
 األخذ بعني االعتباريف انتظار ، و ويعّد هذا األمر املعروض مواصلة يف ذات الّنهج الّسابق

املتعّلق مبسالك توزيع  1994جويلية  23املؤرّخ يف  1994لسنة  86القانون عدد  قتضياتمل
لس ال يرى مانعا يف إصدار األمر الرّاهن مع الّتوصية  منتوجات الفالحة والّصيد البحري، فإّن ا

  لضمان املساواة بني املتعاملني. 2017اقتصار اإلعفاء على العقود املمضاة قبل جانفي  بعدم
  

سة السيّ  2017 ماي 4 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ  رضا د بر
رمي ورجاء الشّواشي و  حمّمد العّيادي وعمر الّتونكيت والّسادة وعضويّة السّيدات بن حممود

وأكرم الباروين وخالد السّالمي واهلادي بن مراد وشكري املامغلي حمّمد بن فرج و  نبوزّ 
 ةوحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد البحري القابسي وكاتب وّمخوسي بوعبيدي وسامل بسعود

  .ميينة الّزيتوين ةاجللسة السّيد
  

       

  يسالّرئـ                                        
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  رضـا بن حممـود                                        
  

 


