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  الحمــد                                               ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  املبيدات املعّدة لإلستعمال الفالحيالقطاع: 

  

   172638أي عدد  رّ ال
  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2017  جوان 8بتاريخ  
  املنافسة،إّن جملس 

 2017أفريل  14املؤرّخ يف  الّصناعة والّتجارةبعد اإلّطالع على مكتوب وزير 
لس  ملصادقة على كرّاس  املتعّلقنيقرارين ال يمشروعيف واملتضّمن طلب رأي ا

ملصادقة على   لّتفصيل و شروط تنظيم بيع املبيدات املعّدة لإلستعمال الفالحي 
كراس شروط تنظيم صنع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وتوريدها وحتضريها 

ا وتوزيعها من قانون إعادة تنظيم  11وذلك طبقا ألحكام الفصل  ،وتكييفها وخز
  املنافسة واألسعار.

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 2015   واملتعّلق 

 2016 أوت 19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر احلكومي عدد 
لس املنافسة حول مشاريع بضبط إجراءات واملتعّلق  وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 

  .الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية
واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،



 
2 

لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2017جوان  8جللسة يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
  ،الكتايب السّيدة مجيلة اخلبثاين يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل املقّررة

لس املنافسة على ما يلي:  وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

I- :تقدمي امللف  

  اإلطار العام لالستشارة: .1
  

ت اليت تشوب كرّاس يندرج مشروع  األمر يف إطار جتاوز النقائص والّصعو
املتعّلق بصنع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وتوريدها وحتضريها الّشروط 

ا وبيعها وتوزيعها املصادق عليه قرار وزير الفالحة والبيئة واملوارد ب وتكييفها وخز
ت غري مصادق عليها أو اومن بينها عرض مبيد 2003ماي  5خ يف املائية املؤرّ 

منتهية الّصلوحّية وعدم اإللتزام بشرط تواجد فّين خمتّص طبقا ألحكام كرّاس 
  الّشروط بصفة مستمرّة ودائمة مبحّل بيع وتوزيع املبيدات.

  واّجتهت مراجعة الكرّاس حنو:
فصل األنشطة املتعّلقة بصنع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي  -

ا وتوزيعها عن األنشطة املتعّلقة ببيع وتوريدها وحتضريها وتكي يفها وخز
لّتفصيل وإدراجهما يف كرّاسي شروط منفصلني.  املبيدات 

 إلزامّية احلصول على بطاقة مهنّية قبل الّشروع يف ممارسة الّنشاط. -
ا العمل مع  - لّتعاقد ضمن الّصيغ القانونّية اجلاري  جري الفّين  شرط 

 م الّتغطية اإلجتماعّية.إجباريّة اخنراطه يف نظا
ال الفالحي فقط. -  شرط أن يكون الفّين من ذوي اإلختصاص يف ا
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حتديد الّسلطة املخّول هلا غلق حمّل الّنشاط أو إعادة استئنافه وإصدار  -
 القرارات يف الغرض.

  منح فرتة انتقالّية للّناشطني يف القطاع لإلمتثال للّرتاتيب اجلديدة. -
كما جتدر اإلشارة إىل أنّه سبق للمجلس أن أبدى رأيه يف استشارة وردت 
عليه من وزير الّتجارة حول وضعّية املنافسة يف قطاع املبيدات ذات اإلستعمال 

  .2009ماي  21الّصادر بتاريخ  82237الفالحي وذلك مبقتضى الرّأي عدد 
  
 
  

  :املبيدات ذات اإلستعمال الفالحياملنّظم اإلطار التشريعي والرتتييب  .2
  

واملتعلّـــــــق  1992أوت  3املـــــــؤرّخ يف  1992لســـــــنة  72القـــــــانون عـــــــدد  -
لقانون عـدد ت املتمم  املـؤرّخ يف  1999لسـنة  5بتحوير التشريع اخلاّص حبماية النبا

لقــــانو  1999جــــانفي  11 مــــارس  19املــــؤرّخ يف  2001لســــنة  28عــــدد  نواملــــنّقح 
2001. 

واملتعلّـق  1992ديسـمرب  28املـؤرّخ يف  1992لسـنة  2246 األمر عـدد -
بضــــبط طــــرق وشــــروط احلصــــول علــــى املصــــادقة اإلداريّــــة والرتاخــــيص الوقتيّــــة يف بيــــع 
املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وكذلك الرتاخيص يف صنعها وتوريـدها وحتضـريها 

ألمـر عـدد ومجيـع الّنصـوص الـيت نّقحتـه أو متّمتـه وخاّصـة عهـا وتكييفها وبيعها وتوزي
 .2010نوفمرب  15واملؤرّخ يف  2010لسنة  2973

واملتعّلــق  2008نــوفمرب  21املــؤرخ يف  2008 لســنة 3615األمــر عــدد  -
ـــق بضـــبط  1993مـــاي  17املـــؤرخ يف  1993لســـنة  1145بتنقـــيح األمـــر عـــدد  املتعّل

املســـامهة الّناجتـــة عـــن عمليـــات املراقبـــة الّصـــحية النباتيـــة مقـــدار وشـــروط اســـتخالص 
 والتحاليل واملصادقات اإلدارية والّرتاخيص املؤقّتة يف بيع املبيدات.
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ـــر الفالحـــة املـــؤرّخ يف  - ـــق بضـــبط قائمـــة  1992أوت  18قـــرار وزي واملتعّل
 املخابر املرجعّية املتخّصصة يف حتليل املبيدات.

 2003مـــــاي  5واملـــــوارد املائيـــــة املـــــؤرخ يف قـــــرار وزيـــــر الفالحـــــة والبيئـــــة  -

ملصــــادقة علــــى كــــراس الّشــــروط املتعّلــــق بصــــنع املبيــــدات ذات اإلســــتعمال  واملتعّلــــق 
ا وبيعها وتوزيعها.  الفالحي وتوريدها وحتضريها وتكييفها وخز

 2003أكتـــوبر  16قــرار وزيـــر الفالحـــة والبيئـــة واملـــوارد املائيّـــة املـــؤرّخ يف  -

ـــق برتكي ـــة املكّلفـــة بدراســـة املبيـــدات ذات اإلســـتعمال الفالحـــي واملتعّل بـــة الّلجنـــة الفنّي
 قصد املصادقة عليها.

ـــة املـــؤرّخ يف  - ـــر الفالحـــة واملـــوارد املائي واملتعلّـــق  2008جـــوان  4قـــرار وزي
بتصنيف املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وضبط قائمة املبيدات ذات اإلستعمال 

  الفالحي شديدة اخلطورة.
    

  : موضوعي اإلستشارة ينلقرار لاحملتوى املاّدي  .3
قرار وزير الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحري املتعّلق حيتوي مشروع 

ملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم بيع املبيدات املعّدة لإلستعمال 
لّتفصيل   ة إرشادات ثالثة فصول وبطاق على اهنةموضوع االستشارة الرّ الفالحي 

على  أبواب مخسةضمن  اّمت إدراجه فصال 18وكرّاس شروط ملحق حيتوي على 
  : الّنحو الّتايل

  

  عاّمةالحكام األالباب األّول: 
شروط ممارسة نشاط بيع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي الباب الثاين: 

  لّتفصيل.
  القسم األّول: الّشروط اإلداريّة.            
  القسم الثّاين: الّشروط الفنّية للمحّالت.            
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  جمال تدّخل اإلدارة. الباب الثالث:
  الباب الرّابع: األحكام اإلنتقالّية.

ت.   الباب اخلامس: املخالفات والعقو
الّصيد البحري املتعّلق قرار وزير الفالحة واملوارد املائّية و حيتوي مشروع كما 

ملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق بصنع املبيدات املعّدة لإلستعمال الفالحي 
ا وتوزيعها  ثالثة  على اهنةموضوع االستشارة الرّ وتوريدها وحتضريها وتكييفها وخز

 اّمت إدراجه فصال 21فصول وبطاقة إرشادات وكرّاس شروط ملحق حيتوي على 
  : على الّنحو الّتايل وابأب مخسةضمن 

  

  عاّمةالحكام األالباب األّول: 
شروط ممارسة نشاط صنع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي الباب الثاين: 

ا وتوزيعها.   وتوريدها وحتضريها وتكييفها وخز
  القسم األّول: الّشروط اإلداريّة.            
  القسم الثّاين: الّشروط الفنّية للمحّالت.            

  جمال تدّخل اإلدارة. الباب الثالث:
  الباب الرّابع: األحكام اإلنتقالّية.

ت.   الباب اخلامس: املخالفات والعقو
II. :قطاع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي  

ت املخّصصـة املبيدا وهي غريتعّرف املبيدات املخّصصة لإلستعمال الفالحي 
ملبيـدات ذات اإلسـتعمال الصـناعي علـى  لإلستعمال الّصـناعي واملنـزيل والـيت تعـرف 

واملتعلّـق  1992أوت  3املـؤرّخ يف  1992لسـنة  72من القـانون عـدد  2معىن الفصل 
لقانون عـدد ت املتمم  يف  املـؤرّخ 1999لسـنة  5بتحوير التشريع اخلاّص حبماية النبا

لقــــانو  1999جــــانفي  11 مــــارس  19املــــؤرّخ يف  2001لســــنة  28عــــدد  نواملــــنّقح 
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ّــــا  "كــــّل املــــواد الــــيت تنطبــــق عليهــــا  2001 املبيــــدات ذات اإلســــتعمال الفالحــــي 
  و مجيعها: إحدى التعاريف الّتالية أ

ت  - املواد واملستحضرات بصفتها عوامل نشـيطة يف مقاومـة آفـات الّنبـا
  أو املنتوجات الّنباتية.

املواد واملستحضرات املعّدة للمقاومة والقضاء على احلشـرات املتواجـدة  -
ت. تعلى أجسام احليوا لنبا  وكذلك الكائنات والفريوسات الّضارّة 

 ."املواد األخرى املعّدة لتحسني مفعول املستحضرات اآلنفة الذكر -
  

  وتصّنف املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وفقا لعّدة معايري ومن أّمهها:
  اخلطورة: درجة  -

ــاتصــّنف املبيــدات ذات اإلســتعمال الفالحــي  ، إذ نــّص وفقــا لدرجــة خطور
واملتعلّـق  2008جـوان  4الفصل األّول من قرار وزير الفالحـة واملـوارد املائيـة املـؤرّخ يف 

بتصنيف املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وضبط قائمة املبيدات ذات اإلستعمال 
ّنف املبيــدات ذات اإلســتعمال الفالحــي الفالحــي شــديدة اخلطــورة علــى أنّــه: " تصــ

عتمـــاد اجلرعـــة القاتلـــة  جلرعـــة القاتلـــة 50حســـب درجـــة مسوميتهـــا  : 50. ويقصـــد 
ملائة مـن جممـوع حّصـة حيـوان  50اجلرعة من املرّكب الكيمياوي اليت حتدث املوت لـ

ملليغــرام يف الكيلــوغرام مــن الــوزن للحيــوان حي".ويشــتمل تصــنيف  التجــارب وحتــّدد 
مـــن  ذات القــــرار املشـــار إليــــه  2املبيـــدات ذات اإلســـتعمال الفالحــــي وفقـــا للفصــــل 

  أعاله على األقسام التالية:
  

  القسم
  
  

عرب  )ملغ / كلغ من الوزن احلي(لنسبة للفأر  50اجلرعة القاتلة 
  الفم

  سائل  صلب
  ملغ/كلغ20إىل حد   ملغ/كلغ 5إىل حد   شديدة اخلطورة
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  ملغ/كلغ 200إىل  20من   ملغ/كلغ 50إىل  5من   عايل اخلطورة
  ملغ/كلغ2000إىل 200من   ملغ/كلغ100إىل  50من   ط اخلطورةمتوسّ 

  ملغ/كلغ 1000أكثر من   ملغ/كلغ 500أكثر من   قليل اخلطورة

  
يف إطـــار أعمـــال  مرجعـــا هلياكـــل املراقبـــةوميثّـــل الّتصـــنيف وفقـــا لدرجـــة اخلطـــورة 

ــة املكّلفــة بدراســة املبيــدات ذات اإلســتعمال  لنظــر وللجــان الفنّي املراقبــة الراجعــة هلــا 
لّتايل  الفالحي.كما يساعد هذا الّتصنيف الفالح  على معرفة درجة خطورة املبيد و

  توخي احلذر عند إستعماله.
  حسب نوعّية اآلفة املقاومة:الّتصنيف  -

اإلســــــتعمال الفالحــــــي حســــــب أجنــــــاس الكائنــــــات تصــــــّنف املبيــــــدات ذات 
ا إىل  د   التالّية: األنواع الرئيسيةاملقصود إ

  :Herbicides الضارّة  املبيدات املقاومة  لألعشاب* 
دة أو منـع  تتألف مبيدات األعشاب الضارّة عـاّدة مـن مـواد كيمائيـة غايتهـا إ

ت  ا والنبا ت غري املرغوب    الضارّة.منو النبا
      Insecticides املبيدات املقاومة للحشرات *
ت*     Fongicides  املبيدات املقاومة للفطر

مع اإلشارة إىل أّن  الّتصنيف وفقا لنوعّية اآلفة الّزراعّية املقاومة هـو الّتصـنيف 
  .)من الّتصنيفة الّديوانية 38القسم عدد (املعتمد يف نظام الّتوريد  

  
األطراف املتّدخلة يف قطاع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وذلك د تتعدّ و 

وتتكـــــّون  نظـــــرا ألمهيـــــة إنعكاســـــات إســـــتعمال هـــــذا املنتـــــوج علـــــى اإلنتـــــاج الفالحـــــي
ــة ومؤّسســات خاّصــة تتــدّخل علــى  األطــراف املتدّخلــة يف القطــاع مــن هياكــل عمومّي

  مستوى العرض والطّلب وعلى مستوى الّرقابة.



 
8 

ال مـن كـّل مـن الفّالحـني اخلـواّص واهلياكـل العموميّـة وينبع الطّلب  يف هذا ا
ديوان احلبوب والـّديوان الـوطين للزيـت وخمتلـف التجّمعـات املهنيّـة الفالحيّـة  الـيت  من

تتدّخل يف هذا القطاع من خالل طلبـات عـروض موضـوعها احلصـول علـى املبيـدات 
نشطتها الفالحّية.   ذات الصّلة 

وريد ونقاط الّتوزيع والّشركات املختّصة يف معاجلـة املنتوجـات وتقوم شركات التّ 
ت    SONAPROVالزراعّيــة جــّوا واملتمثّلــة يف كــّل مــن الشــركة الوطنّيــة حلمايــة النبــا

بتلبيــــة  AIR AGRICULTUREواجلّويــــة الفالحيّــــة  TUNISAVIAوالّشــــركة اجلويّــــة 
ال.   خمتلف الطّلبات يف ا

لفالحـة تـوزّع ويف هذا اإلطار ووفقا لل معطيات املسـتمّدة مـن الـوزارة املكّلفـة 
ملنــدوبّيات اجلهويّــة للّتنميــة الفالحيّــة  نقــاط بيــع املبيــدات ذات اإلســتعمال الفالحــي 

  وفقا للجدول اآليت بيانه:
  عدد نقاط بيع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي  املندوبّيات

  19  زغوان
  28  سوسة
  18  قبلي
  21  مدنني

  37  صفاقس
  30  املهدية

  48  سيدي بوزيد
  46  املنستري
  40  جندوبة
  7  تطاوين
  33  القصرين

  104  بل
نة   10  أر

  77  القريوان
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  12  توزر
  45  جة

  28  الكاف
  4  تونس
  32  سليانة
  14  قفصة
  44  بنزرت
  26  منوبة

  16  بن عروس
نة   13  أر

موع   752  ا
  

ــــــدات ذات     ــــــع املبي ــــــي للّناشــــــطني يف ســــــوق توزي وقــــــد تطــــــّور العــــــدد اجلمل
ت اجلمهوريــة يف  573اإلســتعمال الفالحــي مــن  نقطــة بيــع موّزعــة علــى خمتلــف وال

   .2017إىل غاية فيفري  752إىل  2009سنة 
وتتفاوت أمهّية عدد نقاط بيع املبيدات وفقا ألمهيّـة الـدور الـذي يلعبـه القطـاع 
جلـدول  الفالحي يف الّدورة اإلقتصادية للوالية، إذ أنّـه يـربز مـن خـالل األرقـام املبّينـة 

خاّصـة أعاله أّن العدد اهلام من نقاط بيع املبيـدات ذات اإلسـتعمال الفالحـي يرتّكـز 
بل والقري  ت    سيدي بوزيد.وان و بوال

وجتــدر اإلشــارة إىل أّن تلبيــة الطّلــب مــن املبيــدات ذات اإلســتعمال الفالحــي 
لّســوق الوطنّيــة  مــن  دةمــورّ تــتّم حصــرّ مــن خــالل الــواردت إذ كــّل املبيــدات املوّزعــة 

بلـــدان أجنبيّـــة خمتلفـــة وخاّصـــة مـــن فرنســـا وإســـبانيا وأملانيـــا وبلجيكيـــا إذ بلغـــت نســـبة 
مـــن جممـــوع قيمـــة  % 58أكثـــر مـــن  2015ّردة مـــن هـــذه البلـــدان لســـنة املبيـــدات املـــو 

  واردات تلك الّسنة. 
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ويعود غيـاب إنتـاج وطـين هلـذه املـواد رغـم أّن ممارسـة نشـاط إنتـاج املبيـدات ال 
الشروط املصادق عليـه بقـرار يستوجب من الّناشط إّال اإلمتثال إىل مقتضيات كرّاس 

ــة املــؤرّخ يف وزيــر الفالحــة والبيئــة واملــوارد ا إىل إرتفــاع كلفــة إنتــاج   2003مــاي  5ملائّي
لّسوق الوطنّية علـى  مثل هذه املواد، فضال على ضرورة حصول املنتوج قبل تسويقه 

  املصادقة اإلداريّة واليت  يستغرق احلصول عليها سنتني فأكثر. 
لســوق الوطنيّــة مــن مبيــدات أصــلّية ومــن مبيــدات  وتتكــّون املبيــدات املــورّدة 

  جنيسة.
ـــدات وال ميكـــن علـــى مســـتوى ا لّتوريـــد التفرقـــة بـــني الكّميـــات املـــّوردة مـــن املبي

عتبار أّن خمتلف هذه املواد ختضع إىل نفس التعريفـة  اجلنيسة واملبيدات غري اجلنيسة 
  الديوانّية.

وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنّه مل تـتم اإلشـارة صـراحة علـى املسـتوى 
شــريعي إىل مفهــوم مبيــدات أصــلّية ومبيــدات جنيســة بــل متــت التفرقــة بــني الصــنفني التّ 

لنسبة للمبيدات األصلّية ومبيد حسـب دراسـة امللـف  عتماد مصطلح مبيد جديد 
لنســبة للمبيــدات اجلنيســة وذلــك وفقــا ملــا مــا نّصــت عليــه  مماثــل ملــاّدة مــرّخص فيهــا 

املتعّلـــق بضـــبط  1993مـــاي  17خ يف املـــؤرّ  1993لســـنة  1145أحكـــام األمـــر عـــدد 
مقـــدار وشـــروط اســـتخالص املســـامهة الناجتـــة عـــن عمليـــات املراقبـــة الصـــّحية الّنباتيـــة 

  والّتحاليل واملصادقات اإلدارية والرتاخيص املؤقّتة يف بيع املبيدات.
شــركة  40وينشــط يف ســوق توريــد املبيــدات ذات اإلســتعمال الفالحــي حــوايل 

ـــة والّصـــيد البحـــري منهـــا وفقـــا للمعطيـــات املســـتم ّدة مـــن وزارة الفالحـــة واملـــوارد املائّي
تسعة شركات فقط ّمت إحداثها مبقتضى ترخيص والباقي ّمت إحداثها بعـد إرسـاء نظـام  

  كرّاس الّشروط.
مـــن منتوجـــات املبيـــدات ذات اإلســـتعمال الوطنيّـــة الـــواردات  كميّـــةوفيمـــا يلـــي  

  :2016إىل سنة  2010الفالحي خالل الفرتة املمتّدة من سنة 
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  من املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي وارداتال كمّية
  الطنّ الوحدة:                                                                                          

أنواع 
  املبيدات

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

املبيدات 
املقاومة 
  للحشرات

938,799 1331,331 1338,776 957,951  1324,219 1163,862 1203,261 

املبيدات 
املقاومة 
ت   للفطر

1340,347 2221,018 3580,321 2166,05 1878,121 2355,16 3903,951 

املبيدات 
املقاومة 
  لألعشاب

824,356 815,565 1352,34  866,47 1599,227 1275,518 1463,481 

مبيدات 
  خمتلفة

33,58 218,558 153,887 123,492 480,912 205,162 91,278 

موع  6661,971 4999,702 5282,479 4113,963 6425,324 4586,472 3182,082  ا

 والّصيد البحري.وزارة الفالحة واملوارد املائّية املصدر:                                                                                  

ّن الكمّية اجلمليّـة ألصـناف املبيـدات  ويستنتج من اجلدول املشار إليه أعاله 
جلدول أعاله بلغـت خـالل الفـرتة املمتـّدة مـن سـنة  ذات اإلستعمال الفالحي املبّينة 

  تتوزّع حسب الّنسب التالية: طنّ  6661,971ما قيمته  2016إىل سنة  2010
  مبيدات مقاومة لألعشاب،  %  22

ت، % 58,6   مبيدات مقاومة للفطر
 مبيدات مقاومة للحشرات. % 18,61 

لّرجـــوع إىل منظومـــة الّتجـــارة اخلارجيّـــة يـــربز اجلـــدول التّـــايل قيمـــة الـــواردات  و
  :2015و 2010للفرتة املمتّدة بني سنة 
  قيمة الواردات حبساب الّدينار  الّسنة

2010  72,359,030  
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2011  67,239,654  
2012  85,195,087  
2013  72,877,735  
2014  95,212,593  
2015  67,184,289  

  
بذاتــــه ســــوقا  ميثّــــل وجتــــدر اإلشــــارة إىل أّن كــــّل صــــنف مــــن أصــــناف املبيــــدات

خــر كمــا ميكــن أن تتفــرّع هــذه الّســوق مرجعيّــة  عتبــار عــدم إمكانيّــة إســتبدال مبيــد 
علــى مســتوى اإلســتعمال  بــدورها  إىل أســواق مرجعيّــة أخــرى نظــرا لوجــود إختالفــات

  بني املبيدات املنتمية إىل نفس الّصنف.
وبتحليــــل ســـــوق توريــــد املبيـــــدات ذات اإلســـــتعمال الفالحــــي بصـــــفة إمجاليّـــــة 
إلستناد إىل منظومة الّتجارة اخلارجّية "دويت" يتبـّني حصـص خمتلـف املتـدّخلني مـن  و

  هذه الّسوق.
ويــــــربز اجلــــــدول التّــــــايل احلّصــــــة الّســــــوقّية ملــــــوّردي املبيــــــدات ذات اإلســــــتعمال 

ـــّديواين  2005الفالحـــي خـــالل ســـنة  لّنظـــر إىل قيمـــة  38089علـــى البنـــد ال وذلـــك 
  الواردات:

  )%احلّصة الّسوقّية (  الّشركة املوّردة
STE BIOPROTECTION  18.92  

STE ENGRAIS & PRDTS 
CHIMIQUES DE MEGRINE  11.06  

STE AGRIPROTEC  8.57  
STE TNE DES INTRANTS & MAT 

AGRICOLES 7.05  

AGRO SYSTEME 6.5  
STE ATLAS AGRICOLE S A 5.89  
EL MAWSEM AGRICOLE 4.4  

STE PROMOCHIMIE 3.87  
STE DE COOPERATION 

ECONOMIQUE 3.55  
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STE TNE D'ENGRAIS 
CHIMIQUES 3.39  

  
أوت  3املـــؤرّخ يف  1992لســـنة  72مـــن القـــانون عـــدد  16وحيّجـــر الفصـــل   

لقــانون عــدد 1992 ت املــتمم  لســنة  5املتعّلــق بتحــوير الّتشــريع اخلــاّص حبمايــة الّنبــا
لقــانو  1999جــانفي  11املــؤرّخ يف  1999 املــؤرّخ  2001لســنة  28عــدد  نواملــنّقح 

يـف ومسـك ونقـل وبيـع وتوزيـع أّي صناعة وتوريد وحتضري وتكي 2001مارس  19يف 
ماّدة من املبيدات تستعمل ملقاومة اآلفات إذا مل تتحّصل مسبقا على مصادقة إداريّة 
أو تــرخيص وقــيت يف ذلــك مــن طــرف وزيــر الفالحــة بعــد أخــذ رأي جلنــة فنّيــة تضــبط 

لّنسـبة إىل املبيـدا ت تركيبتها مبقـّرر مـن وزيـر الفالحـة. وتطبّـق هـذه املقتضـيات سـواء 
  اجلنيسة وغري اجلنيسة.

كمـا ّمت  1992ديسمرب  28املؤرّخ يف  1992لسنة  2246ويضبط األمر عدد 
ألمر عدد  طـرق وشـروط  2010نـوفمرب  15واملـؤرّخ يف  2010لسنة  2973تنقيحه 

احلصول علـى املصـادقة اإلداريّـة والرتاخـيص الوقتيّـة يف بيـع املبيـدات ذات اإلسـتعمال 
اخــــــيص يف صــــــنعها وتوريــــــدها وحتضــــــريها وتكييفهــــــا وبيعهــــــا الفالحــــــي وكــــــذلك الرت 

  وتوزيعها.
إلضافة إىل ما سبق فإنّه تطبيقـا ملقتضـيات الفصـل  مـن القـانون املتعلّـق  17و

ت سابق الذّكر، ومع مراعاة األحكـام الّتشـريعّية بتحوير الّتشريع اخلاّص حبم اية الّنبا
ا العمل، يتّم صنع املبيـدات الفالح يّـة أوتوريـدها أو حتضـريها أو تكييفهـا أو اجلاري 

بيعهـــا أو توزيعهـــا طبقـــا ألحكـــام كـــرّاس شـــروط تـــتّم املصـــادقة عليـــه بقـــرار مـــن وزيـــر 
   الفالحة. 

  :املالحظات
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لس و  عتبار ما جاء يف كرّاسي الّشروط يثري ا بناء على ما تقّدم و
  : الّتالية بدئّيةاملالحظة امل

من كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم بيع املبيدات املعّدة  10نّص الفصل 
لّتفصيل  على أنّه تسند لكّل راغب يف ممارسة هذا الّنشاط لإلستعمال الفالحي 

حّيتها بثالث سنوات وذلك بعد اإلستجابة جلميع الّشروط بطاقة مهنّية مّدة صال
ذا الكرّاس وال ميكنه الّشروع يف الّنشاط قبل احلصول على هذه البطاقة.  الواردة 

  وتسند البطاقة املهنّية من قبل املندوبّية اجلهويّة للّتنمية الفالحّية.
ذات  صنع املبيداتمن كرّاس الّشروط املتعّلق ب 10كما نّص الفصل 

ا وتوزيعها على ضرورة  اإلستعمال الفالحي وتوريدها وحتضريها وتكييفها وخز
احلصول على البطاقة املهنّية من قبل اإلدارة العاّمة حلماية ومراقبة جودة املنتجات 

  الفالحّية.
وتكّرس هذه الفصول من خالل البطاقة املهنّية مبدأ الّرتخيص املسبق ويف ذلك 

لسنة  28عدد مبقتضى القانون  2001خرق للّتوّجه الّتشريعي املكّرس منذ سنة 
الذي ألغى نظام الّرتخيص املسبق وعّوضه  2001مارس  19املؤرّخ يف  2001

  بكرّاس شروط.
يف مشروعي كرّاس الّشروط املعروضني يقرتح إعادة الّنظر  ذلكوبناء على 

وذلك إّما مع الّنصوص الّتشريعّية سابقة الذّكر  قصد ضمان تالؤمهمالإلستشارة 
أو وهو احلّل األيسر ضرورة احلصول على البطاقة املهنّية ب الّشرط املتعّلق حبذف

ت   دأ الّرتخيصمب قرارتنقيح القانون املتعّلق بتحوير الّتشريع اخلاّص حبماية الّنبا
ا: وذلك   ألخذ بعني اإلعتبار لبعض للمالحظات اآليت بيا

نّه املشغل  * عّرف الفصل الرّابع ضمن املّطة األخرية صاحب نقطة البيع 
عتبار غموض مصطلح  لّتفصيل، و للمحّل املزمع استغالله يف بيع املبيدات 
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لس إعادة الّصياغة يف  اّجتاه " هو مستغّل احملّل املعّد لبيع "املشغل" يقرتح ا
لّتفصيل"   .املبيدات 

* اقتضى الفصل الّسابع من كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم بيع املبيدات املعّدة 
لّتفصيل ضمن املطّة األخرية على ضرورة حصول املستغّل  لإلستعمال الفالحي 
اجلديد لنقطة البيع، يف حال تغيري امللكّية أو كراء نقطة البيع، على املوافقة اإلداريّة 

عتبار ما ميكن  املسبقة وبعدم الّشروع يف اإلستغالل والّنشاط قبل احلصول عليها. و
ال من متييز بني خمتلف املستغّلني فإنّه  أن ينجّر عن الّسلطة الّتقديريّة لإلدارة يف ا

  إسناد املوافقة اإلداريّة.يتأّكد حتديد إجراءات ومعايري مّدة 
تها كما يلي: كما يقرتح يف خصوص املطّة األوىل من هذا الفصل إعادة صياغ

  يف حالة الّتوّقف عن الّنشاط وغلق نقطة البيع...". –" 
من كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم  8من الفصل  2* يقرتح يف خصوص الّنقطة 

جري" عوضا عن  بيع املبيدات املعّدة لإلستعمال الفالحي اإلقتصار على مصطلح "
جري أو تشغيل".   " انتداب أو 

ة اخلامسة من نفس الفصل الّذات الطبيعّية من ضرورة كما استثنت الّنقط
لسجّل الّتجاري وهو ما يتعارض ومقتضيات القانون لسنة  44عدد  الّرتسيم 

ل  1995ماي  2املؤرخ يف  1995 لسنة  15قانون عدد كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
لسجاملتعلّ  2010أفريل  14مؤرخ يف  2010 لذا يقرتح اإلستغناء عن  جاريالتّ  لّ ق 

  هذا اإلستثناء.

لّتفصيل واملّطة  12* استوجب الفصل  من كرّاس الّشروط املتعّلق بنشاط البيع 
من كرّاس الّشروط املتعّلق ببقّية  16واملّطة الرّابعة من الفصل  14األخرية من الفصل 

ريخ الّصنع إالّ األنشطة أن ال يتّم مسك مبيدات فاقت فرتة ختزينها الّسنتني من 
إلدارة العاّمة  بعد إخضاعها إىل الّتحاليل واحلصول من خمرب الّتحاليل الكيميائّية 
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حلماية ومراقبة جودة املنتجات الفالحّية وزارة الفالحة واملوارد املائّية والّصيد 
البحري، على شهادة حتليل سنوّ طوال مّدة اخلزن من بعد انتهاء فرتة الّسنتني 

مطابقة تلك املبيدات للمواصفات. ويقرتح يف هذا اإلطار إدراج الّنصوص  تثبت
القانونّية والّرتتيبّية املطّبقة يف جمال مّدة صلوحّية املبيدات واملواصفات الفنّية الواجب 

  توّفرها ضمن اّطالعات مشروع القرار.
من كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم بيع املبيدات املعّدة  15* أحال الفصل 

لّتفصيل إىل الفصل  ضمن  وهو فصل غري موجود 20لإلستعمال الفالحي 
  ، لذا يقرتح إصالح هذا اخلطأ.الكرّاس

ويقرتح يف خصوص الّنقطة األخرية من هذا الفصل إعادة صياغتها كما يلي: " 
  .حملّل للمخالفات املسّجلة عليه..."حجز املبيدات عند عدم تسوية صاحب ا

* ّمت إدراج األحكام اإلنتقالّية ضمن فصول كرّاسي الّشروط املعروضني على 
لس وبصفة خاّصة الفصل  لّتفصيل  16أنظار ا لبيع  من كرّاس الّشروط املتعّلق 

لصّنع والّتوريد والّتحضري والّتكييف  19والفصل  واخلزن من كرّاس الّشروط املتعّلق 
والّتوزيع وعادة ما تكون فصول كرّاس الّشروط هي التزامات حممولة على ممارس 
الّنشاط ال تدخل ضمنها األحكام اإلنتقالّية اليت عادة ما تدرج ضمن فصول قرار 

  املصادقة لذا يّتجه الّتعديل حنو إضافة فصل رابع لقرار املصادقة.
لّتفصيل على أن يكون  11* نّص الفصل  لبيع  من كرّاس الّشروط املتعّلق 

لصّحة والّتجارة واحلماية  موقع احملّل قد حظي مبوافقة الّسلطات اجلهويّة املكّلفة 
املدنّية والبيئة صلب جلنة جهويّة مشرتكة حتدث للغرض تتوّىل املعاينة امليدانّية. 

نونّية والّشروط املوضوعّية للمواقع اليت حتديد الّضوابط القاويقرتح يف هذا الّشأن 
ملوافقة و  ال ميكن أن حتظى  ضمن إدراج الّنصوص القانونّية والّرتتيبّية املنطبقة يف ا

لّلجنة اجلهويّة.اّطالعات القرار    وخاّصة تلك املتعّلقة 
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من كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم صنع املبيدات ذات  13* نّص الفصل 
ا وتوزيعها على ضرورة أن  االستعمال الفالحي وتوريدها وحتضريها وتكييفها وخز
ملناطق الّصناعّية املهّيأة وحتظى  يكون موقع احملّالت املعّدة لألنشطة سابقة الذّكر 

لوزارة املكّلفة ملوافقة املبدئّية من املصاحل الفنّية املختّصة  لّسالمة الّصناعّية 
لوكالة الوطنّية حلماية احمليط. ويقرتح يف هذا  لّصناعة ومن املصاحل الفنّية املختّصة 

ال إلضفاء  ضمن اّطالعات القرار اإلطار بيان الّنصوص القانونّية املنطبقة يف ا
  مزيد من الّشفافّية.

اس الّشروط املتعّلق بتنظيم بيع املبيدات كرّ من   18* يقرتح إعادة صياغة الفصل 
لّتفصيل كما يلي:" عند اإلخالل بشرط من شروط  املعّدة لإلستعمال الفالحي 
لفالحة أو من  هذا الكرّاس....يتّم إيقاف نشاطه مبقتضى قرار من الوزير املكّلف 

لفالحة طب قا للّتشريع الوايل ذي املرجع الّرتايب وذلك بتفويض من الوزير املكّلف 
  املتعّلق بتفويض الّسلطات...".

لس املنافسة بتاريخ   2016 جوان 8وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد  وعضويّة السّيدتني ماجدة بن جعفر ورجاء  رضا بن حممودبر

فرج واهلادي بن عمر الّتونكيت وحمّمد بن حمّمد العّيادي و الّشواشي والّسادة 

لّسعود وخالد السّالمي مراد  حبضور و وأكرم الباروين ومعّز العبيدي وسامل 

 اجللسة السّيد نبيل السمايت. املقّرر العام السّيد حمّمد البحري القابسي وكاتب 

 ـسالرئيـ                                                               

 


