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  احلمــد                                                                اجلمهوريّة الّتونسّية 
  جملـس املنافـسة
  اجللسة العاّمة

 .املعادن النفيسةالقطاع: 

  
  264917الّرأي عدد    

  2017 أكتوبر  25بتاريخ  الّصادر عن جملس املنافسة
  

  إّن جملس املنافسة،

لس بتاريخ وزير التجارة والصناعة  إّطالعه على مكتوببعد   جويلية 4املرسّم بكتابة ا
لسنة  17قانون يتعّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  مشروعخبصوص  الرّأيإبداء واملتضّمن طلب  2017
ملعادن النفيسة 2005املؤرّخ يف غرّة مارس  2005   .املتعّلق 

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
  عادة 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  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم 
  .2017 أكتوبر 25 األربعاء

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

 وبعد االستماع إىل املقّررة السّيدة مرمي الرتيكي يف تالوة تقريرها الكتايب.

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

لس حتت عدد  لس مكتوب من وزير التجارة مرّسم بكتابة ا بتاريخ  172649أحيل على ا
لسنة  17قانون يتعّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد مشروع حول  هطلب رأي يتضّمن 2017 جويلية 4
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ملعادن النفيسة 2005املؤرّخ يف غرّة مارس  2005 من القانون  11طبقا ألحكام الفصل  ،املتعّلق 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  35عدد     واملتعّلق 

 لإلستشارةاإلطار العاّم  ) 1

عرف قطاع املعادن النفيسة على املستوى العاملي يف السنوات األخرية إرتفاعا هاّما يف أسعار 
إذ متّثل هذه األخرية توظيفا آمنا للمستثمرين، كما عرفت الّسوق العاملّية متركز بلدان  ،املواّد األّولّية

لقيام  جديدة يف أعلى املراتب العاملّية لتصدير املصنوعات من املعادن النفيسة ممّا يفرض اإلسراع 
القطاع من آفاق واعدة تعود للموروث  إلصالحات الّالزمة بغاية مسايرة خيار اإلنفتاح نظرا ملا هلذا

  الثري واملتنوّع الذي ميّيز خمتلف جهات البالد.

ت اليت يواجهها القطاع  .أ   الّصعو

 مصوغ لصنع السيليكون غرار على أخرى ومبعادن واحلديد لنحاس الذهب خلط يُعترب
 الربجمة وحدة أكدته ما وفق املراقبة أعوان عنها يكشف اليت الغش عمليات من للعموم للبيع يعرض

 املعروضة املصوغ قطع جتذبه الذي فاملستهلك .لالداءات العامة الدارة االداري والصلح والتنسيق
، يكتشف احملالت، واجهات يف مغرية بطريقة . نفيسا يكون أن من أبعد املعدن أن فرتة، وبعد أحيا

 .محايتها ما يستوجبوهو  الرهان يف ومسعة الّسوق احمللّية صورة ممّا جيعل

ا اليت والتشجيعات اختاذها مت اليت االجراءات، من كل لّرغم  املهنيني ملساعدة الدولة أقر
 عاجزة أحيا نفسها الدولة وجتد تزيد فتئت ما التجاوزات نّ إف املصاعب لتخطي القطاع يف العاملني

 وعمليات السرقات مقاومة يف هذا اإلطار قصد وهو ما يستدعي تكاتف اجلهود عن التصّدي هلا
ال هذا يف املسجلة الغش  .دةاملورّ  الذهب كميات  إرتفاع ظلّ  يف 2011بعد  خاصة ا

ميكنه إالّ  ال املعادن النفيسة وخاّصة ماّدة الذهب سوق ويف هذا اإلطار يعترب البعض أّن حترير
اجلبائي  التهرب مضاعفة أيضا ولكن الذهب عيار وتزوير الغشّ  ال فقط على لقطاع ويشّجع اإلضرار

 .املطابقة طابع تزوير يف كبريا  إشكاال حاليا يعرف القطاع خاّصة وأنّ 

 ذا احلرفيون يتمّسك حني يف املصوغ سوق وحترير املطابقة طابع لغاء املصوغ ّجتار ويطالب
 من احلرفّيون وحّذر الوطين، واالقتصاد املستهلك ومحاية املنتوج جلودة الوحيد الّضامن عتباره الطابع

 .منهم للصغار لنسبة قاتال والغش التهريب يكون أن
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لذّكر  اجلرمية مالّية هاّمة إضافة إىل الّسجن للتصّدي هلذه عقوبة أّن املشرّع أورد واجلدير 
 والتحّيل والغش الفساد مقاومة يف أمهيته عن فضال املهنة إلستمرار ضامنا ميثل الطابع أنّ  عتبار

 .1لعيار يتعلق فيما خاّصة املصوغ جودة من متسّ  أخرى وممارسات

 قطعة خصائص نتتضمّ  لةمفصّ  بفاتورة يتسلح أن احلريف أو التاجر على نفسه وحلماية
 املالية، وزارة مصاحل طرف من تذييله يتم للموادّ  حماسيب وبدفرت والبيع... ) والعيار الوزن( املصوغ
 .يومي وبشكل النفيسة ملعادن املتعلقة العملّيات كلّ   ضمنه تسّجل

 قطعة صنع الذي احلريف هوية دحيدّ  الذي العرف طابع وهي طوابع ثالثة بتونس ويوجد
 .املطابقة وطابع) 24 أو 18 أو 9 عيار(العيار وطابع املصوغ

 الذي الوحيد الطرف هي ولةالدّ  تكون أن فيجب النفيس، املعدن على حلصول يتعّلق وفيما
 .وتقنينه القطاع تنظيم دف وذلك املهنيني دتزوّ  عملية بتنظيم يقوم

 من أساسا اخلالص الذهب توريد عملّية وتتمّ  للذهب، املنتجة غري األطراف من تونس وتعدّ 
 .التوريد بعملّية املؤهلة للقيام اهلياكل أو التونسي املركزي البنك قبل

ت إىل وقد تعّرضت الّدولة  لألزمة تبعا لذهب لتزود يتعّلق فيما 2011 سنة منذ صعو
 .الواحد للحريف لنسبة الشهر يف غرام 200ـــ ب تقدر التزّود حّصة أنّ  ويذكر .االقتصادية

 تقوم الذي والّذهب املوّرد لّذهب تتعّلق تزّود مصادر ثالثة على املركزي البنك ويعتمد
 ويصبح سنوات 8 تتجاوز ملدة املالية القباضات لدى رهنه يتمّ  الذي الذهب أو حبجزه الديوانة مصاحل
 .للدولة ملكا القانون بفعل

 وموجهة املطابقة طابع حتمل واليت الثورة، قبل ما جتميعها، يتم اليت الكميات، وكانت
 يف ملحوظ إرتفاع مقابل 2011 سنة منذ الكمّيات هذه وتراجعت .طن 1،5 إىل تصل" للتكسري"

                                                            
لسنة  17من القانون عدد  20فھو الذي یمّكن من معرفة كمیّة الذھب الموجودة بالمصوغ وقد أوجب الفصل طابع العیار . 1 

باألرقام إلى جانب والمتعلّق بالمعادن النفیسة على كّل صانع مصوغ أن "یضع طابع عیار  2005المؤّرخ في غّرة مارس  2005
من القانون سابق الذكر ف"العیار ھو كمیّة المعدن الخالص  3طابعھ على مصنوعاتھ من المعادن النفیسة". وإستنادا ألحكام الفصل 

  الذي تحتویھ المصنوعات ویُعبّر عنھ بالجزء الواحد من األلف.
  والعیارات القانونیّة ھي:

 بالنسبة للبالتین:  )أ
 جزء من األلف. 950عیار وحید  -

 بالنسبة للذّھب:   )ب
 جزء من األلف، 840العیار األّول  -
 جزء من األلف، 750العیار الثاني  -
 جزء من األلف، 583العیار الثالث  -
  جزء من األلف." 375العیار الرابع  -
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 املصادر ومن املوازية األسواق من أساسا الكمّيات هذه وتتأتى .الطابع نفس حيمل ال الذي الذهب،
 .املعلنة غري

 وجتذب فأكثر أكثر تنتعش املوازية األسواق فإنّ  املراقبة وعمليات احلمالت كل  ورغم
 الكلفة فخ يف ويسقطون املنتوج مبصدر وأحيا التزوير خبطر الواعني غري التونسيني من املستهلكني

 .املطابقة ملواد مقارنة أقلّ  يكون أن الطبيعي من الذي

 شرعي غري بشكل تداوهلا يتمّ  اليت الّذهب، كمّيات  جتميع اإلطار هذا يف الّدولة وحتاول
 فضّ  على القدرة دون ومؤقتة إستثنائية إجراءات خالل من اإلقتصادية الّدورة يف إدماجها دف

  .2اإلشكال

  أهداف مشروع مراجعة قانون املعادن النفيسة  .ب

ويهدف مشروع مراجعة قانون املعادن النفيسة إيل السعي ملزيد دفع نسق اإلستثمار من 
جلودة  واإلبتكار والتجديد يف القطاع من جهة أخرى. هذا فضال عن كونه يؤّسس جهة، والّنهوض 

  إضافة إىل مسامهته يف دفع حركة التصدير.    ،ملرحلة جديدة تدّعم قدرة القطاع على توفري فرص شغلٍ 

لتخّلي عن  ويتضّمن مشروع مراجعة قانون املعادن النفيسة أحكاما جديدة تتعّلق خاّصة 
وحترير إستعمال آالت صّب املعادن مع الرتكيز على تدعيم حقوق مجيع األطراف نظام ضمان الدولة 

  املتدّخلة من حرفّيني وّجتار ومستهلكني واحلفاظ على مكانة مكاتب الضمان.

 التخلي عن نظام ضمان الّدولة وإرساء نظام املصادقة الذاتيّة: -

مسؤولّية ضمان جودة يندرج هذا اإلجراء يف إطار السعي املتواصل لتحميل املصّنع 
املصنوعات ومطابقتها للمقتضيات واملتطّلبات القانونّية. هذا التمّشي معمول به يف الدول املتقّدمة يف 

لّرقابة الّالحقة عوضا عن الّرقابة املسّبقة.   أغلب قطاعات اإلنتاج حيث تتعّهد مصاحل الّدولة 

  ويف هذا اإلطار سيتّم :

  الّضمان،إلغاء العمل بطابع 

  لزامّية لنسبة للمصنوعات احمللّية وذلك من خالل مواصلة العمل  إرساء املصادقة الّذاتية 
وطابع العيار على جممل املصنوعات حريف من املعادن النفيسة، مع إقرار  3وضع طابع العرف

                                                            
، متوفّر على الّرابط التّالي : 2016دیسمبر  25اإلدارة الجبائیّة، تحریر سوق المصوغ ال یطرح حلوال لمشاكل المھنیین،  . 2
-de-article-babnet-nous/275-de-parle-ont-v.tn/index.php/fr/ilshttp://www.impots.finances.go

presse   
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عيارات مبدأ إختياريّة التدقيق يف عيارات املصنوعات من املعادن النفيسة ومدى مطابقتها لل
ال أمام  القانونّية لدى مكتب الّضمان واحلصول على شهادة يف الغرض. كما سيتّم فسح ا
القطاع العام واخلاّص عن طريق "اهلياكل املؤّهلة واملعتمدة" للقيام بعملّية التدقيق يف مدى 

فاءات عيارات املصنوعات من املعادن النفيسة للعيارات القانونّية وذلك حتفيزا للك 4مطابقة
 العلمّية وتشجيعا للمبادرة اخلاّصة.

  لزام املوّرد بضرورة مطابقة ضبط طرق التثّبت من مطابقة عيارات املصنوعات املوّردة وذلك 
 ، ا يف بالد عيارات املصنوعات من املعادن النفيسة اليت يوّردها للعيارات القانونّية املعمول 

خضاع وارداته من املعاد ن النفيسة للتثبت يف العيارات من قبل مكتب وإلزامه كذلك 
  الّضمان دون سواه. ويتوّىل هذا األخري وضع طابع العيار على هذه الواردات.

 تكريس التمشي التحّرري: -

 وذلك من خالل حترير إستعمال وسائل اإلنتاج أي آالت صّب معادن.

 مراجعة مفهوم "املصنوعات املعّدة للتكسري": -

دراج املصنوع ا عند وذلك  ات املوّردة يف إطار اإلستعمال الّشخصي مع ضرورة التصريح 
م من  7توريدها واحلصول على وصل مقابل ذلك وتعيريها لدى مكتب الضمان يف أجل ال يتجاوز  ّ أ

ريخ دخوهلا تراب البالد، وذلك على غرار املعمول به يف شأن التصريح ومبادلة العملة الّصعبة 
  لعملة الوطنّية.

وتضبط بقرار كمّية املصنوعات من املعادن النفيسة املسموح بتوريدها يف إطار اإلستعمال 
سعار  سعار مقبولة مقارنة  الّشخصي، وهو ما من شأنه أن يوّفر املزيد من املاّدة األّولّية للحرفّيني 

دراج  لّذهب اخلالص إضافة إىل تكريس وترسيخ الّشفافّية يف القطاع  هذه املقتنيات بدفرت التزّود 
خمّصص للذهب املعّد للتكسري. كما أّن هذه الطريقة ستساعد على ضمان محاية حقوق املستهلك 

                                                                                                                                                                       
سنة والذین  23الذي یُسند إلى األشخاص الطبیعیین المعنیین ومن بینھم أولئك الذّین ال تقّل أعمارھم عن  لطابع العرف. بالنسبة 2 

 1247من األمر عدد  5ون طبقا لما نّص علیھ الفصل إجتازوا بنجاح مناظرة طابع العرف، فھو الذي یحّدد ھویّة الحرفي ویك
 2005مارس  01المؤّرخ في  2005لسنة  17المتعلّق بتطبیق أحكام القانون عدد  2006ماي  02المؤّرخ في  2006لسنة 

  منھ :" على شكل معیّن یحتوي على : 22و 20و 16و 8و 5المتعلّق بالمعادن النفیسة وخاّصة الفصول 
األولى من إسم ولقب صانع المصوغ من الذھب والبالتین بالنسبة لألشخاص الطبیعیین أو األحرف األولى من األحرف  -

 إسم ولقب الممثّل القانوني أو المسؤول الفنّي بالنسبة لألشخاص المعنویّین،
 الرقم المسند من قبل مكتب الضمان في سلسلة منتظمة وغیر منقطعة. -

ھب والبالتین أو الممثّل القانوني أو المسؤول الفنّي بالنسبة لألشخاص المعنویّین، أن یودع قبل ویجب على صانع المصوغ من الذ
  عملیّة بدء النّشاط أثر طابع العرف على صفیحة من النحاس لدى مكتب الضمان.

 ویسلّم مكتب الضمان لصانع المصوغ شھادة في الغرض."
من قانون المعادن النفیسة.  20عملیّة التعییر إستنادا لما ینّص علیھ الفصل فیضعھ مكتب الضمان وذلك بعد  طابع المطابقة. 3 

  ویُعتبر الّضامن الوحید لجودة المنتوج وحمایة المستھلك واالقتصاد الوطني والحّد من التھریب
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سعار متعارف عليها على ضوء العيار  بتمكينه حسب رغبته من التفويت يف مقتنياته بكّل شفافّية و
شريفة من خالل منع تداول  الذي أثبته تدقيق مكتب الضمان وجيّنب املنتوج احملّلي منافسة غري

املصنوعات من املعادن النفيسة املوّردة يف إطار اإلستعمال الشخصي واليت مل ختضع لتعيري مكتب 
  الضمان.

دف إضفاء اجلانب الشرعي على الواردات املندرجة يف إطار اإلستعمال الشخصي، ّمت  و
ا يف الغرض مبجليت ال ديوانة والصرف والتجارة اخلارجية. التنصيص صراحة على األحكام املعمول 

لفصل  من الباب املخّصص للتصدير من قانون املعادن  13علما وأّن نفس التمّشي ّمت إعتماده 
. وتبعا لذلك ّمت إلغاء خمالفة مسك احلرفّيني أو التّجار املؤهلني لتجميع الذهب 2005النفيسة لسنة 

غري متضّمنة للطوابع القانونّية شريطة أن تندرج يف إطار املعّد للتكسري ملصنوعات من املعادن النفيسة 
ريخ  م من  ّ ا وتعيريها لدى مكتب الضمان يف أجل ال يتجاوز سبعة أ واردات شخصّية ّمت التصريح 

  دخول تراب البالد. 

 تدعيم حقوق املستهلك: -

نع وذلك من خالل متكني املستهلك من حّقه يف احلصول على شهادة ضمان يصدرها صا
املصوغ من املعادن النفيسة. ويتّم تداول هذه الشهادة بتداول هذه املصنوعات. ويف الغرض، يضبط 
ت الوجوبّية وحمتوى  لصناعات التقليديّة البيا ملالّية والوزير املكّلف  قرار مشرتك من الوزير املكّلف 

  هذه الشهادة.

ات من املعادن النفيسة للتدقيق من كما أّن حقوق املستهلك حمفوظة عن طريق إخضاع الوارد
قبل مكتب الضمان دون سواه وتعيريها على ضوء النتائج املتحّصل عليها، إضافة إىل متكني املستهلك 
من حّق املطالبة بعرض مقتنياته من املصنوعات احمللّية من املعادن النفيسة على اإلختبار والتدقيق من 

واملعتمدة" يف الغرض. كما جيب أن يقوم احلريف و/أو التاجر قبل مكتب الضمان أو "اهلياكل املؤهلة 
 بتوفري شهادة ضمان ملعروضاته من املعادن النفيسة لغاية توفري مقومات الطمأنينة للمستهلك.

 مكانة مكتب الضمان يف إجناح عملّية التحرير:   -

انة مكاتب احملافظة على مك إىل 2005يهدف مشروع مراجعة قانون املعادن النفيسة لسنة 
ال عتبار اخلربة املكتسبة يف ا لتدقيق عند الطلب من احلريف أو التاجر ، حيث الضمان  ّمت تكليفها 

سناد شهادة  أو املستهلك يف مطابقة املصنوعات من املعادن النفيسة حملّية الّصنع للعيارات القانونّية و
عادن النفيسة املوّردة للعيارات القانونّية ووضع مطابقة يف الغرض، التدقيق يف عيارات املصنوعات من امل
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ت للمستهلك واملهنيني من حرفّيني  طابع العيار عليها. ويندرج هذا التمّشي يف إطار توفري ضما
  وّجتار.

دف دعم ثقة املستهلك يف القطاع من منضار حتّرري حبتٍ  عتبار ثوابت األدوار يف  ،و و
لنسبة املنظومة ّمت تثمني ودعم املراق ؤّمنة من طرف مكاتب الّضمان يف القطاع 

ُ
بة الّالحقة امل

  للمصنوعات حملّية الّصنع وتكريس املراقبة املسّبقة للمصنوعات املوّردة (تدقيق العيارات).

وّمت يف كّل هذا األخذ بعني اإلعتبار ما يتمّيز به إطارات وأعوان مكاتب الّضمان من إملام 
ر الطوابع ودراية مبختلف األطوار ا لناشطني وآ ا القطاع من حيث املعلومات ذات الّصلة  ليت مّر 

املودعة إىل جانب متّكنهم من حسن التصّرف يف املعّدات املتوّفرة لديهم من خزائن وودائع وحمجوزات 
 وغريها.

 حتميل مسؤولّية متوازنة ملختلف األطراف املتدّخلة يف القطاع: -

ؤولّية احلريف فيما يتعّلق بضرورة مطابقة عيارات مصنوعاته من ّمت يف هذا الصدد إقرار مس
عتباره مصّنعا. ويف ذات السياق، ّمت وضع آلّية مساندة للحرفّيني  املعادن النفيسة للعيارات القانونّية 
من خالل إمكانّية التوّجه ملكاتب الّضمان أو "اهلياكل املؤهلة واملعتمدة" للتثّبت يف عيارات 

ملتطّلبات املصنوعا ت منتهية الّصنع أو شبه منتهية الّصنع قبل عرضها أو بيعها توقيا من أّي إخالل 
القانونّية ومبقّومات اجلودة. إضافة إىل ذلك ّمت إقرار مسؤولّية التاجر جتاه املستهلك فيما يتعّلق بضمان 

األطراف املهنّية يف إرساء  مطابقة عيارات معروضاته للعيارات القانونّية وذلك تدعيما إلخنراط خمتلف
عتبار مكانة ّجتار املصوغ ضوابط اجلودة والنزاهة يف القطاع. هذا إىل جانب متكني ّجتار  وكذلك 

الّضمان و"اهلياكل املؤهلة واملعتمدة" من خالل  غرار احلرفّيني من آلّية مساندة مكاتبعلى  املصوغ
  إمكانّية احلصول على شهادة مطابقة للعيارات.

 التقدمي املاّدي: ) 2

مارس  1املؤرّخ يف  2005لسنة  17حيتوي مشروع القانون املتعّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد 
ملعادن النفيسة على قسمني: قسم أّول يتعّلق بتنقيح أحكام الفقرة األوىل من الفصل  2005 واملتعّلق 

من الفصل  1والفقرة  14من الفصل  1 والفقرة 12والفصل 10من الفصل  3و 2 وأحكام الفقرتني 8
من  1والفقرة  34من الفصل  1والفقرة  33و 31و 21و 20و 19و 18وأحكام الفصول  15

ن  35الفصل  من الفصل  1والفقرة  37من الفصل  1والفقرة  36واألخرية من الفصل  2و 1والفقر
، 34، 33، 32، 21، 14، 7لفصول فقرات جديدة  8. أّما القسم الثّاين حيتوي على إضافة 42
  فصول جديدة. 3مع إدراج  37و 35
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 املالحظات ) 3

 :يف الّشكل  - أ

من مشروع القانون  (جديد) 18لفصل الواردة "بقرار من وزير املالّية"  اتيُقرتح تعويض عبار 
ملالّية".بعبارات   "بقرار من الوزير املكّلف 

 :يف األصل  - ب

مارس  1املؤرّخ يف  2005لسنة  17ال يثري مشروع القانون املتعّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد 
ملعادن النفيسة مالحظات من جهة املنافسة. 2005   واملتعّلق 

لس املنافسة بتاريخ  سة  2017أكتوبر  25وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر
السّيد رضا بن حممود وعضويّة السّيدتني والّسادة حمّمد العّيادي وعمر التونكيت ورجاء الشواشي 
ن واخلموسي بوعبيدي ومعز العبيدي وشكري املامغلي وأكرم الباروين وأّمنت كتابة  رمي بوز

  اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.

الرئيس        
 رضا بن حممود      

 
 

 


