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                                      الحمد                                                           التّونسيّة  لجمهوريّةا
  المنافـسة  مجلـس 

  العامة  الجلسة    
  .املراكم الرصاصّية املستعملة  :القطاع

  
  172639  عدد  الرّأي

  المنافسة  مجلس  عن  الّصادر

  2017  جويلية 13 بتاريخ
  

  املنافسة، جملس إنّ       
واملرّسم بكتابة  2017 ماي 9 يف املؤرّخ التجارةالصناعة  وزير مكتوب على اإلّطالع بعد      

لس حتت عدد  لس  تضّمناملو  172639ا أمر حكومي يتعّلق بتنقيح مشروع حول طلب رأي ا
واخلاص بضبط شروط وطرق  2005ديسمرب  26املؤرّخ يف  2005لسنة  3395 وإمتام األمر عدد

لسنة  36من القانون عدد  11قا ألحكام الفصل طبمجع املراكم واحلاشدات املستعملة وذلك 
  .ملنافسة واألسعارعادة تنظيم ااملتعّلق و  2015سبتمرب  15 املؤرّخ يف 2015

واملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد  القانون على اإلّطالع وبعد      
  .واألسعارعادة تنظيم املنافسة 

 إجراءات بضبط واملتعّلق 2016 أوت 19 يف املؤرّخ 2016 لسنة 1148 عدد األمر وعلى      
  .الّرتتيبّيةالتشريعّية و  الّنصوص مشاريع حول املنافسة لس الوجوبّية االستشارة وصيغ
 الّتنظيم بضبط واملتعّلق 2006 فيفري 15 يف املؤرّخ 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى      

  .املنافسة جملس أعمال وسري واملايل اإلداري
لس أعضاء استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد        اخلميس يوم جللسة القانونّية الّصيغ وفق ا

  .2017جويلية  13
  .القانوين الّنصاب توّفر من التأّكد وبعد      
    .الكتايب هتقرير ملّخص ل تالوة يف اصر السيفاويالسّيد الن املقّرر إىل ستماعاال وبعد      
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  :يلي  ما  على  المنافسة  لمجلس  العاّمة  الجلسة  رأي  استقرّ   المداولة  وبعد
  

I. االستشاري  الملف  تقديم:  
 2005لسنة  3395 تنقيح وإمتام األمر عددمشروع األمر احلكومي املعروض إىل  هدفي      

وذلك واخلاص بضبط شروط وطرق مجع املراكم واحلاشدات املستعملة  2005ديسمرب  26املؤرّخ يف 
نظومة التصّرف يف املراكم الرصاصية املستعملة مبالنصوص الرتتيبية املتعّلقة بني  قصد حتقيق التالءم

  وإعادة تفعيلها. هاز اإلشكاليات اليت تعيق سري وجتاو 

المنظّم لمنظومة التصّرف في المراكم الرصاصيّة    والترتيبي  قـانونياإلطار ال  .1
 :المستعملة

الّنصوص القانونّية مجلة من إىل منظومة التصّرف يف املراكم الرصاصّية املستعملة ضع خت    
  :، نذكر من أّمههاوالرتتيبّية

ت ومبراقبة  1996جوان  10املؤرّخ يف  1996لسنة  41القانون عدد  - لنفا واملتعّلق 
  التصّرف فيها وإزالتها؛

واملتعّلق بنقل املواد اخلطرة عرب  1997جوان  2املؤرّخ يف  1997لسنة  37القانون عدد  -
  الطرقات؛

واملتعّلق بتبسيط اإلجراءات  2001جانفي  30املؤرّخ يف  2001لسنة  14القانون عدد  -
االت الراجعة هلا  لرتاخيص املسّلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الرتابّية يف ا اإلدارية اخلاصة 

  لنظر؛

ت يف  1985جانفي  2املؤرّخ يف  1985لسنة  56األمر عدد  - واملتعّلق بتصريف النفا
  احمليط؛

ت  2000أكتوبر  10 املؤرّخ يف 2000لسنة  2339األمر عدد  - واملتعّلق بضبط قائمة النفا
  اخلطرة؛

واملتعّلق بضبط شروط وطرق  2005ديسمرب  26املؤرّخ يف  2005لسنة  3395األمر عدد  -
  مجع املراكم واحلاشدات املستعملة؛
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حداث وكالة وطنّية  2005أوت  22املؤرّخ يف  2005لسنة  2317األمر عدد  - واملتعّلق 
ت وبضبط مهاّمها وتنظيمها اإلداري واملايل وكذلك طرق تسيريها؛ للتصّرف يف   النفا

القرار املشرتك من وزراء املالية والبيئة والتنمية املستدمية والتجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ  -
املراكم واملتعّلق بضبط شروط وقيمة اإليداع اإلجباري اخلاّص بنظام استعادة  2008أفريل  23يف 

  املستعملة يف وسائل النقل وألغراض صناعّية خمتلفة.

  :الحكومي  المحتوى المادي لمشروع األمر  .2

املؤرّخ يف  2005لسنة  3395 تعّلق بتنقيح وإمتام األمر عددمشروع األمر احلكومي املتضّمن      
 تسعةواخلاص بضبط شروط وطرق مجع املراكم واحلاشدات املستعملة على  2005ديسمرب  26

بقيمة اإليداع اإلجباري، منهما األّول اجلدول فصول وملحق وحيد يتضّمن جدولني، يتعّلق ) 09(
لرصاص اخلاضعة لإليداع اإلجباري. يف حني خيّص الثاين قائمة املدّ  ئية    خرات الكهر

.II  :دراسة السوق  

  :مستعملةالمراكم الرصاصيّة التعريف   .1

واملتعّلق  2005ديسمرب  26املؤرّخ يف  2005لسنة  3395من األمر عدد  2يعّرف الفصل      
ا "أجهزة متّثل  بضبط شروط وطرق مجع املراكم واحلاشدات املستعملة املراكم الرصاصّية بكو
ئّية املوّلدة مباشرة من الطاقة الكيميائية وتتكّون هذه األجهزة من عنصر أو  مصدرا للطاقة الكهر

نويّة قابلة إلعادة الشحن، وتتمّثل هذه األجهزة خاّصة يف املراكم املستعملة بوسائل  عّدة عناصر 
جهزة اهلواتف احملمولة واملستعملة يف أغراض صناعّية خمتلفة".    النقل و

ميكن التمييز بني املراكم الرصاصّية القابلة إلعادة الشحن  ،واعتمادا على هذا التعريف القانوين     
ّي حال من األحوال إعادة شحنها لتايل  ،واحلاشدات اليت ال ميكن  تعترب أّي حاشدة قابلة و

  للشحن مركما رصاصّيا. 

ألساس على مجلة العناصر الكيميائّية املكّونة      هلا، وذلك   ويعتمد تصنيف املراكم الرصاصّية 
  حسب التقسيم التايل:

املراكم املتكّونة من ماّدة "النيكال كادمييوم"واليت تنقسم بدورها إىل صنفني، حيث يشمل  -
ئّية أو   3املراكم اليت تزن أقّل من الصنف األّول  كلغ مثل تلك املستعملة يف املكنسة الكهر
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كلغ مثل تلك اليت يتّم استعماهلا   3الثاقبات، بينما يتضّمن الصنف الثاين املراكم اليت تزن أكثر من 
ئّية؛ ت الكهر   يف النقل اجلّوي والعر

  ور"؛املراكم املتكّونة من ماّدة "النيكال ميتال ايدر  -

ألساس يف وسائل النقل وأجهزة اهلواتف  - املراكم املتكّونة من ماّدة "الرصاص" واليت تستعمل 
  احملمولة ويف أغراض صناعّية خمتلفة؛ 

  املراكم املتكّونة من ماّدة "الليتيوم".  -

ت خطرة        ئّية املستعملة نفا  2339األمر عدد  على معىنوتصّنف املراكم أو املّدخرات الكهر
ت اخلطرة.  2000أكتوبر  10املؤرّخ يف  2000لسنة    املتعّلق بضبط قائمة النفا

وعلى هذا األساس تعترب املراكم الرصاصّية املستعملة يف األغراض املخّصصة هلا مصدرا هاّما       
ت اخلطرة وضوابط عاّمة ّمت  وهو ما جيعل عملّية تصريفها يف احمليط البيئي ختضع إىل شروط ،للنفا

املتعّلق  1985جانفي  2املؤرّخ يف  1985لسنة  56من األمر عدد  3التنصيص عليها يف الفصل 
ألمر عدد  ت يف احمليط مثلما ّمت تنقيحه   25املؤرّخ يف  1990لسنة  2273بتنظيم تصريف النفا

 للوكالة الوطنّية حلماية املتعّلق بضبط النظام األساسي للخرباء املرقبني التابعني 1990ديسمرب 
  احمليط. 

ت املتأتّية من املراكم         1996لسنة  41القانون عدد  املستعملة إىلالرصاصّية كما ختضع النفا
ت ومبراقبة التصّرف فيها وإزالتها كما ّمت تنقيحه وإمتامه  1996جوان  10املؤرّخ يف  لنفا املتعّلق 

 31و  9و  4 عدد وخاّصة الفصول 2001جانفي  30املؤرّخ يف  2001لسنة  14لقانون عدد 

ت تسليمها وفقا خلصوص  تأوجبواليت مكّرر منه  31(جديد) و  على كّل شخص حبوزته نفا
جلمع أو إىل مؤّسسة للطرق اليت حتّددها الس لط املختّصة إىل هيكل عمومي أو خاّص مكّلف 

ذا  ذه العملّيات وفقا للشروط املضبوطة  تقوم بعملّيات اإلزالة أو التثمني أو أن يقوم بنفسه 
  القانون. 

  

 

  :أهّم خصائص منظومة استعادة المراكم الرصاصيّة المستعملة  .2
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ت ومبراقبة  1996جوان  10املؤرّخ يف  1996لسنة  41كّرس القانون عدد       لنفا املتعّلق 
التصّرف فيها وإزالتها ضمن أحكامه مبدأين أساسّيني ترتكز عليهما خمتلف الربامج العمومّية 

ت و    مقاومة التلّوث وحتسني حميط العيش، مها على التوايل:إلحكام التصّرف يف النفا

  ّث على من قام به كلفة التلوّ   الذي حيّملث: مبدأ العهدة على امللو)principe 

pollueur payeur( . 

  ّمبدأ املنتج املسرتد )principe du producteur récupérateur( والذي حيّمل 
ت الناجتة بصفة مباشرة أو بصفة غري مباشرة عن املنتجات عني مسؤولية مجع املنتجني واملوزّ  النفا

ا و يوزّ  ا.اليت يصنعو  عو

بعض للتصّرف يف  عمومّية إحداث منظوماتوتطبيقا ألحكام القانون سالف الذكر، فقد ّمت       
ت اخلاصة  ت"  –النفا ات مبقتضاها وضع آليّ  يتمّ  -مثل "ايكو لف" و "ايكو زيت" وايكو بطار

ت ومعاجلتها وتثمينها. تالوكالة الوطنيّ وتضطلع  وبرامج جلمع هذه النفا  ة للتصرف يف النفا
يف حني تضطلع الوكالة الوطنّية  ،ةاملنظومات اخلصوصيّ مبهاّم اإلشراف والتصّرف واملتابعة هلذه 

مسامهات عرب ة أو ل هذه املنظومات عن طريق املعاليم البيئيّ يمتو كما يتّم   .حمليط مبهاّم املراقبةحلماية ا
   .ملنظومةاملنخرطني 

ت"  يفو     هذا اإلطار، ّمت إحداث املنظومة العمومّية الستعادة املراكم املستعملة "ايكو بطار
واملتعّلق بضبط شروط وطرق  2005 ديسمرب 26املؤرّخ يف  2005لسنة  3395مبقتضى األمر عدد 

منه على أنّه : "حيدث نظام الستعادة  5مجع املراكم واحلاشدات املستعملة والذي ينّص الفصل 
املراكم املستعملة يعتمد على قاعدة اإليداع اإلجباري للمراكم تتوّىل الوكالة الوطنّية للتصّرف يف 
لتفصيل عند اقتناء املراكم اجلديدة يتّم  ت متابعته، يدفع مبقتضاه املشرتي مبلغا مالّيا للموزّع  النفا

املستعمل وال يسرتّد مبلغ اإليداع عند تعويض املركم املستعمل مبركم  اسرتداده عند إرجاع املركم
  جديد".  

نّه: " نظام يدفع مبقتضاه املشرتي عند  2ويعّرف الفصل     من نفس األمر اإليداع اإلجباري 
لتفصيل مبلغا مالّيا يسرتّده عند إرجاع املركم املستعمل، كما خيّول للمشرت  ي شراء مركم لدى املوزّع 

  تعويض مركم قدمي مبركم جديد بدون دفع مبلغ اإليداع". 
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كما خيضع نظام اإليداع اإلجباري ملقتضيات القرار املشرتك من وزراء املالية والبيئة املستدمية     
واملتعّلق بضبط شروط وقيمة اإليداع  2008أفريل  23والتجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف 

م استعادة املراكم املستعملة يف وسائل النقل وألغراض صناعّية خمتلفة والذي اإلجباري اخلاص بنظا
لسوق الداخلّية وذلك على  1حّدد فصله  قيمة اإليداع اإلجباري ملختلف أصناف املراكم املرّوجة 
  النحو التايل:

ا أو  15 الصنف األّول: - دينارا ملراكم االنطالق من صنف حامض الرصاص اليت يساوي وز
 ؛ كلغ 30 قل عني

ا 30 الصنف الثاين: -  30 دينار ملراكم االنطالق من صنف حامض الرصاص اليت يفوق وز

 ؛  كلغ 60كلغ وال يتجاوز 

لنسبة للمراكم املستعملة  450 الصنف الثالث: حسب الوزن وحبساب - مليم للكلغ الواحد 
   يف أغراض صناعّية خمتلفة.

أّما املراكم اجلديدة املعّدة للتصدير وكذلك املراكم املخّصصة للتجهيز األّول لوسائل النقل   
  اجلديدة الصنع فقد ّمت إعفائها من نظام اإليداع اإلجباري. 

هذا، ويهدف نظام اإليداع اإلجباري إىل بلوغ أكرب نسبة ممكنة لتجميع مثل هذا الصنف من    
ملراكم املستعملة والعمل على تثمينها  ت اخلطرة واالستفادة من كمّيات الرصاص املتواجدة  النفا

ص حتتوي كّل وإعادة استعماهلا لإلنتاج احملّلي خاّصة وأّن مراكم االنطالق من نوعّية حامض الرصا
ا اجلملي على ماّدة الرصاص.   % 80إىل  70وحدة منها بني    من وز

حية أخرى، يبّني الرسم البياين التايل    كيفّية عمل منظومة التصّرف يف املراكم الرصاصّية   1ومن 
  املستعملة: 

  

  

 

                                                            
ت يف املصدر   1 لوكالة الوطنية للتصرف يف النفا املنتدى اإلقليمي اخلامس حول إدارة املخلفات لشبكة : مداخلة د. حممد التومي رئيس مديريّة 
ت”    .2012  يناي -قتصادية الواملالية وا“ سويب 
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  السوق ذات الصلة:  .3

بسوق املراكم الرصاصّية املستعملة اليت يلتقي فيها العرض النابع من  الستشارة الراهنةاتتعّلق       
اليت و املنتجني احملّليني واملوّردين هلذه املراكم مع الطلب الصادر عن وحدات الرسكلة املرّخص هلا 

ت من املراكم الرصاصّية املستعملة. لتصّرف يف مثل هذه النفا   تقوم 

 العرض:هيكلة    .أ

يف السوق ذات ترتكز عملّية حتديد مستوى أو حجم العرض من املراكم الرصاصّية املستعملة       
ألساس  خرى جديدة واليت ميكن من خالهلا حتديد الصلة  على آلية تعويض املراكم املستعملة 

ستعملة الذي يتساوى تقريبا مع حجم العرض من املراكم املو حجم الطلب من املراكم اجلديدة 
    . نفس السنةخالل 

مثل مراكم االنطالق واملراكم ذات الرصاصّية اجلديدة يتّم تلبية الطلب على املراكم و       
يف حني تتّم تغطية  ،%  80 االستعمال الصناعي عن طريق اإلنتاج احملّلي بنسبة تصل إىل حدود

نسبة الطلب املتبّقي عرب التوريد. أّما الطلب على املراكم األخرى املتكّونة من عناصر كيميائّية غري 
حامض الرصاص فيتّم تغطيته كلّيا عرب اللجوء إىل التوريد نظرا لعدم وجود منتجني حمّليني ملثل هذا 

  الصنف من املراكم. 

  %   5أداء بیئي 
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 لسوق التونسّية سوى شركتان منتجتان للمراكم الرصاصّية ومها  اإلنتاج احملّلي: تتواجد 
 % 60 و 55 بنيترتاوح اللتان تتقامسان السوق احمللّية حبصص متقاربة  "نور"وشركة  "أسد"شركة 

. ويقّدر احلجم اجلملي لإلنتاج احملّلي للمراكم الرصاصّية "نور"لشركة  % 45 إىل 40و "أسد"لشركة 
 وحدة. 400000بنحو 

 وحدة. ويتّم توريد املراكم  120000 التوريد: بلغ احلجم اجلملي لتوريد املراكم الرصاصّية
لنسبة  85072 والتعريفة الديوانّية 85071 الرصاصّية مثل مراكم االنطالق حتت التعريفة الديوانّية

اىل املراكم ذات االستعمال الصناعي. أّما املراكم األخرى املتكّونة من عناصر كيميائّية غري حامض 
 لنسبة ملراكم "النيكال كادمييوم" و 85073 الرصاص فيتّم توريدها حتت التعريفات الديوانّية

ومتّثل الواردات من  لنسبة للمراكم األخرى. 85078 لنسبة ملراكم "النيكال حديد" و 85074
 مراكم االنطالق نسبة هاّمة من الواردات اجلملّية من املّدخرات الرصاصّية.

 من األمر عدد 7 لمراكم الرصاصّية املستعملة وجب الرجوع إىل الفصللتحديد أهّم عارض لو      

الذي ألزمت أحكامه كّل شخص حبوزته حاشدات  2005 ديسمرب 26املؤرّخ يف  2005 لسنة 3395
ت أخرى منزلّية أو غريها  أو مراكم مستعملة بتجّنب إلقائها يف احمليط وبعدم دجمها مع نفا

لفصل  ت املشار إليها  يداعها لغاية التخّلص منها يف احلاو لنسبة  3و من نفس األمر 
لتفصيل    لنسبة للمراكم املستعملة. للحاشدات املستعملة ولدى حمّالت البيع 

ت مهما كان صنفها أو ألجهزة       ويعترب املستعملون اخلواص للسيارات أو املالكون للعر
اهلواتف اجلّوالة أو لألجهزة املنزلّية أو الذوات املعنويّة املالكة هلذه األجهزة أو بعض اهلياكل 

 رضي املراكم الرصاصّية املستعملة.  العمومّية يف إطار اجناز عملّيات الصيانة من أهّم عا

 خصائص الطلب:    .ب
ت املرّخص هلا    يصدر الطلب على املراكم الرصاصّية املستعملة من وحدات التصّرف يف النفا

   وحدات منها وحدتني خمتّصتني يف اجلمع والنقل فقط. )09(و تسعة واليت يقّدر عددها بنح

وخيضع إحداث هذه الوحدات إىل ترخيص مسّبق من وزير الشؤون احمللّية والبيئة بعد أخذ   
ت  ت من املراكم املستعملة ّمت تصنيفها كنفا عتبار أّن مثل هذه النفا رأي جلنة إسناد الرتاخيص 

ل 1996 جوان 10املؤرّخ يف  1996 لسنة 41 خطرة، وذلك مبقتضى القانون عدد ت واملتعّلق  نفا
مكّرر منه على أنّه: " ختضع إىل ترخيص  31 ومبراقبة التصّرف فيها وإزالتها، والذي ينّص الفصل
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ت  لبيئة كّل مؤّسسة أو منشأة تقوم بنشاط، واحد أو أكثر، مجع النفا مسّبق من الوزير املكّلف 
ا ومعاجلتها وتثمينها وإزالتها...وال يسند هذ ا الرتخيص إّال بعد إمتام اخلطرة وفرزها ونقلها وخز

إجراءات املصادقة على دراسة املؤثّرات...وميكن أن يسند الرتخيص ملّدة معّينة وأن يكون قابال 
  للتجديد وأن يكون مصحو بشروط والتزامات".   

 ويربز اجلدول اآليت املؤّسسات املرخص هلا من قبل وزير الشؤون احمللّية والبيئة للتصّرف يف املراكم   
  الرصاصّية املستعملة: 

  
ت  طبيعة النشاط  وحدات الرسكلة ت  عدد الرتخيص واملّدة   طبيعة النفا   كمّية النفا

Batteries Tunisiennes 
Assad 

نقل وخزن و  مجع
  ورسكلة

ت من حامض  البطار
ت  الرصاص : بطار

االنطالق وذات 
  االستعمال الصناعي 

 2001/001عدد 
جويلية  05بتاريخ 
بدون مّدة  2001

  حمّددة

اليوم =  /طن  40
  السنة /طن 10000

TACALU  
مجع ونقل 

  ومعاجلة وتثمني
ت املستعملة   البطار

بتاريخ  2013/01عدد 
 2013جانفي  22

جانفي  21صاحل إىل 
2018  

  السنة /طن6000 

Société BRS 
Technologie 

مجع ونقل 
  ومعاجلة وتثمني

ت املستعملة   البطار

بتاريخ  2013/08عدد 
 2013ديسمرب  16

ديسمرب  15صاحل إىل 
2018  

  الشهر /طن 100

Société Eco Metal 
Trading  

مجع ونقل 
  ورسكلة

ت املستعملة   البطار

بتاريخ  2013/09عدد 
 2013ديسمرب  24

ديسمرب  23صاحل إىل 
2018  

  السنة /طن 1800

Société Eco Waste 
Management  مجع ونقل  

ت املستعملة  البطار
وزيوت التشحيم 

املستعملة ومرشحات 
  الزيوت املستعملة

بتاريخ  2014/09عدد 
 2014سبتمرب  24

سبتمرب  23صاحل إىل 
2019 

  السنة /طن 480

La Nouvelle Société 
des Batteries NOUR  

مجع ونقل 
  ورسكلة

ت املستعملة   البطار

بتاريخ  2015/07عدد 
 2015مارس  24

مارس  23صاحل إىل 
2020  

  السنة /طن 6000
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Société Tunisienne 
Turc des Métaux Non 

Ferreurs STIM  
ت املستعملة  مجع ونقل   البطار

بتاريخ  2015/08عدد 
 2015مارس  24

مارس  23صاحل إىل 
2020  

  السنة /طن 200

ECONEBRAS  
مجع ونقل 

  ورسكلة وتثمني
ت املستعملة    البطار

بتاريخ  2015/15عدد 
صاحل  2015أوت  24

 2020أوت  23إىل 
  السنة /طن 5616

METAL BLANC 
TUNISIE 

مجع ونقل 
ورسكلة املواد 
املعدنية غري 
  احلديدية 

ت املستعملة  البطار
واملواد املعدنّية غري 
احلديدية املصّنفة 

ت خطرة   نفا

بتاريخ  2017/02عدد 
 2017مارس  21

مارس  20صاحل إىل 
2022 

  السنة /طن 612

  

أهّم العراقيل والصعوبات التي تواجه حسن سير منظومة التصّرف في المراكم  .  4
  :الرصاصيّة المستعملة  

تواجه املنظومة العمومّية للتصّرف يف املراكم الرصاصّية املستعملة مجلة من اإلشكاليات املرتبطة      
لسلوك السليب ملنتجي وموّردي هذه املراكم جتاه تطبيق نظام اإلي داع اإلجباري وعدم أساسا 

وهو ما يقف حائال دون حتقيق األهداف املرجّوة من إحداث  ،تقّيدهم مبسالك التسويق القانونّية
خلصوص:   مثل هذه املنظومات. ومن بني هذه اإلشكالّيات والعراقيل نذكر 

 امتناع عدد هاّم من الشركات املوّردة للمراكم الرصاصّية عن االخنراط يف النظام العمومي -
عتبارها منتوجات ختضع لنظام احلريّة عند التوريد وذلك  الستعادة املراكم الرصاصّية املستعملة 

املتعّلق بضبط طرق القيام  1994 أوت 29 املؤرّخ يف 1994 لسنة 1734 طبقا ألحكام األمر عدد
ألمر عدد  ؛ 2006 أكتوبر 2 املؤرّخ يف 2006 لسنة 2619 بعملّيات التجارة اخلارجّية كما ّمت تنقيحه 

خضوع املراكم الرصاصّية املوّردة إىل نظام حريّة التجارة اخلارجّية الذي ال ينّص على  -
االخنراط الوجويب يف املنظومة العمومّية الستعادة املراكم الرصاصّية املستعملة كشرط للتسريح 

ذا  من الشركات املوّردة ملثل هذه اهامّ  االديواين، ممّا جعل عدد املنتوجات متتنع عن االخنراط 
 النظام ؛ 

 بنيعدم امتثال عدد هاّم من الشركات املوّردة للمراكم الرصاصّية ملقتضيات القرار املشرتك  -
يف  خلصوص 2008 أفريل 23 وزراء املالية والبيئة املستدمية والتجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف
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ما يتعّلق بتقدمي التقارير والتصاريح املستوجبة اليت تبّني كمّيات املراكم املرّوجة وكمّيات املراكم 
لنسبة للسنة املنقضي ا ورسكلتها  ممّا أّدى إىل صعوبة متابعة ومراقبة  ،ةاملستعملة اليت ّمتت استعاد

 سري منظومة التصّرف يف املراكم الرصاصّية املستعملة ؛ 
ت حول صعوبة حصول اهلياكل املعنّية على  - الكمّيات املوّردة عن طريق التصاريح بيا

ت  التدقيق يف الديوانّية من قبل مصاحل الديوانة كي يتسّىن للوكالة الوطنّية للتصّرف يف النفا
ا يف التقارير الواردة عليها، خاّصة وأّن نسبة هاّمة من املراكم  لكمّيات املصرّح  صحّتها ومقارنتها 
ت قطع الغيار (ذات محولة  الرصاصّية املوّردة يتّم نقلها وإدخاهلا إىل الرتاب التونسي يف حاو

 لرقابة الديوانّية واجلبائّية ؛خمتلطة) كوسيلة تنتهجها هذه الشركات املوّردة للتهّرب من ا
التسويق العشوائي للمراكم اجلديدة من قبل منتجي وموّردي املراكم ذات االستعمال  -

جباريّة اسرتجاع املراكم املستعملة ؛      الصناعي دون االلتزام 
رجاعها إىل نقاط البيع والتصّرف فيها  - عدم التزام بعض احلائزين على املراكم املستعملة 

مثان مرتفعة لوحدات بط عادة بيعها  رق عشوائّية أو بيعها لتّجار اخلردة الذين يقومون بدورهم 
  الرسكلة أو خارج إطار منظومة التصّرف يف املراكم واحلاشدات املستعملة. 

III.   المجلس:عن   

العتماد على املعطيات املتحّصل عليها  ،بعد االّطالع على حمتوى مشروع األمر احلكومي      و
 أّي إشكال املنافسة لسشروع املذكور ال يثري من جانب جممن دراسة السوق ذات الصلة، فإّن امل

ملنافسة، لكّنه يستدعي  جّدي   ة:  املالحظات العامة واخلاصة التاليفقط إبداء بعض يتعّلق 

  المالحظات العاّمة:  . 1

ألساس إىل جتاوز       دف  يعترب اّختاذ األمر احلكومي موضوع استشارة احلال خطوة اجيابّية 
الغموض والتداخل والتكرار بني النصوص الرتتيبّية املتعّلقة بسري املنظومة العمومّية للتصّرف يف 

تبقى يف واقع األمر غري كافية لتحقيق  غري أّن هذه اخلطوة األوىل ،املراكم الرصاصّية املستعملة
األهداف البيئّية واالقتصاديّة املرجّوة من إحداث مثل هذه املنظومات العمومّية للتصّرف يف 

لضرورة  ت، وتستدعي  لتنسيق أن تليها النفا خطوات إصالحّية أخرى وعاجلة يتوّجب اّختاذها 
خلصوصالنصوص القانو ملراجعة املعنّية واملتداخلة بني خمتلف اهلياكل   نّية والرتتيبّية املتعّلقة 

بعملّيات التجارة اخلارجّية واملراقبة اإلداريّة والفنّية عند التوريد، وذلك قصد جتاوز معضلة التضارب 
تستغّلها  ميكن أناحلاصل يف النصوص القانونية والرتتيبّية وما ينجّر عنه من تعّدد الثغرات اليت 
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ا  جتاه متطّلبات االخنراط بعض الشركات املوّردة للمراكم الرصاصّية اجلديدة للتنّصل من التزاما
لكمّيات احلقيقّية املوّردة من املراكم و التهّرب من الرقابة الديوانّية واجلبائّية و الوجويب  عدم التصريح 

مثل نقل هذا الصنف من املنتوجات وإدخاهلا إىل الرتاب غري قانونّية أساليب توريد  دعتماإلأو 
على سلبّية  انعكاساتمضرّة مببادئ املنافسة وهلا تبقى ، وهي سلوكّيات بطرق غري شرعّيةالتونسي 

  .النظام االقتصادي العام

  المالحظات الخاّصة:  . 2

على أنّه : " تضاف من مشروع األمر احلكومي  2أحكام الفصل  نصّ ت :2الفصل  بخصوص      
 2005ديسمرب  26املؤرّخ يف  2005لسنة  3395من األمر املشار اليه أعاله عدد  2إىل الفصل 

  مطّة جديدة كما يلي:

 املنتج: كّل شخص يرّوج ويصنع مراكم رصاصّية يف السوق الداخلّية."" -

ويالحظ أّن املطّة اجلديدة املزمع إضافتها هلذا الفصل عّرفت "املنتج" بكونه كّل "شخص يرّوج     
لسنة  3395عدد من األمر  3يف حني أّن الفصل  ،ويصنع مراكم رصاصّية يف السوق الداخلّية"

األمر  املقرتح طي مشروع اإللغاءوالذي مل يشمله التنقيح أو  2005ديسمرب  26املؤرّخ يف  2005
بتنصيصه على ما يلي" كّل منتج وكّل مرّوج للحاشدات  "املرّوج"وعبارة  "املنتج"فصل بني عبارة 

لسوق الداخلّية..." وكذلك احلال يف الفصل  (مكّرر) من مشروع األمر احلكومي  5اجلديدة 
  ي ومرّوجي املراكم الرصاصّية ". الذي اعتمد عبارة "منتج

يعترب التعريف جمانبا للصواب وال يؤّدي معناه كما أنّه ال يتالءم مع ضرورة توحيد املصطلحات و     
  والتعاريف املعتمدة يف خمتلف النصوص القانونّية والرتتيبّية. 

يتالءم مع مقتضيات أو إعادة صياغتها على النحو الذي لذا يقرتح إلغاء هذه املطّة اجلديدة     
واملتعّلق بتجارة  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد  7و  1الفصلني 

  التوزيع.

عتماد عبارة "الرتكيب األّويل"  : (جديد) 6لفصل  بخصوص ا     يثري هذا الفصل مسألة تتعّلق 
لرتكيب األّويل للمراكم الرصاصّية اجلديدة مثل  من دون حتديد ماهّية وطبيعة الوسائل املعنّية 

  وسائل النقل اجلديدة الصنع وغريها من الوسائل واألجهزة األخرى. 
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ويل هذا اللبس والغموض  إشكالوجتّنبا لكّل لذا      فانّه يقرتح مزيد يف التطبيق قد ينشأ عن 
  توضيح وحتديد جماالت الرتكيب األّويل.

اعرتت أحكام هذا الفصل بعض األخطاء اللغويّة اليت جيب إصالحها وتالفيها، وهي   كما     
  كاآليت:

من هذا الفصل لتصبح إضافة " األلف" و "الالم" لعبارة "مستعمل" الواردة يف املطة األوىل  -
 اجلملة الواردة " تسليم املركم الرصاصي املستعمل عند اقتناء املركم الرصاصي اجلديد" ؛  

إضافة " األلف" و "الالم" لعباريت "مراكم رصاصّية" الواردة يف املطة الثانية من نفس  -
  للرتكيب األّويل".الفصل لتصبح اجلملة الواردة " املراكم الرصاصّية املعدة للتصدير أو 

تتضّمن هذه النسخة أحكام  مل بخصوص النسخة الفرنسيّة لمشروع األمر الحكومي:    
  .ضافتهاتدارك األمر ملشروع هذا األمر املعتمدة، لذا يتوّجب  الواردة يف النسخة العربّية 2الفصل 

سة 2017 جويلية 13 بتاريخ املنافسة لس العاّمة اجللسة عن الرأي هذا وصدر      بر
ن حمّمد العّيادي وعمر التونكيت و  والّسادة اتالسّيد وعضويّةرضا بن حممود  السّيد رمي بوزّ

لسعود وخالد وحمّمد بن فرج واهلادي بن مراد  اخلموسي بوعبيديو  ومعّز العبيدي وسامل 
نبيل  السّيد اجللسةري القابسي وكاتب بححبضور املقّرر العام السّيد حممد الو  السّالمي
  .السمايت
                             

    .الـرئيــس                                                                      
 

 


