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                                     الحمد                          ية                              ـمهورية التونسـالج

     لس المنافسةـمج    
    
  العامّـــة  الجلســــة

  
كراس شروط ممارسة نشاط جتميع حبوب اإلستهالك املنتجة   مشروع الفالحة::القطاع
  حملّيا.

  
  182700 الرأي عدد

  املنافسة جملس عن صادرال
  2019 جانفي 17 بتاريخ

  
 

  املنافســة،جملس  إنّ   
  

لس حتت عدد املرّسموزير التجارة  اإلّطالع على مكتوببعد   182700 بكتابة ا

لس طلب مبقتضاه والذي  2018نوفمرب  22 بتاريخ مشروع قرار إبداء الرأي حول من ا
مشرتك للمصادقة على مشروع كراس شروط ممارسة نشاط جتميع حبوب اإلستهالك املنتجة 

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  36من القانون عدد  11وفقا ملقتضيات الفصل حملّيا، 
أوت  19يف  خؤرّ امل 2016لسنة  1148كومي عدد احلمر األعادة تنظيم املنافسة واألسعار و 

لس املنافسة حول مشاريع واملت 2016 علق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
  .النصوص التشريعية والرتتيبية
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عادة تنظيم  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015 لسنة 36القانون عدد  وعلى املتعّلق 
  املنافسة واألسعار

املتعّلق بضبط التنظيم  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 عدد األمرو 
 ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلاإلداري 

علق بضبط واملت 2016أوت  19يف  خؤرّ امل 2016لسنة  1148كومي عدد احلمر األو 
لس املنافسة حول مشاريع النصوص  التشريعية إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 

  .والرتتيبية

لس وفق الصيغ القانونّية جللسة يوم  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2019 جانفي 17

  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،

  الكتايب.ا تقريره تالوةاملقّررة السّيدة كوثر الشايب يف  إىل االستماع وبعد
لس املنافسة على و         :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

  

I – :احملتوى املادي لإلسشارة  

ا من قبل اإلدارة لطلب هذه االستشارة يف: ئق املدىل    تتمّثل الو

 مشرتك من وزير الفالحة واملوارد املائّية والصيد البحري ووزير  مشروع قرار
ملصادقة على  مشروع  التنمية واإلستثمار والتعاون الدويل ووزير التجارة يتعلق  

يتضّمن ثالثة  كراس شروط ممارسة نشاط جتميع حبوب اإلستهالك املنتجة
 فصول.

  حيتوي  املنتجةشروط ممارسة نشاط جتميع حبوب اإلستهالك مشروع كراس
 على أربعة وثالثون فصال وعشرة مالحق.

 .وثيقة شرح األسباب ممضاة من وزير الفالحة واملوارد املالية والصيد البحري 

  حول املشروع الراهن. وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدويلمالحظات 

 .ترمجة مشروع القرار املشرتك 
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II -:اإلجراءات 

  يتعلق بطلب معطيات مّوجه للرئيس املدير العام لديوان احلبوب مرسم ّمت توجيه مكتوب
لس بتاريخ  .1227 ديسمرب حتت عدد 12 بكتابة ا

  إلتفاقية ّمت توجيه مكتوب يتعلق بطلب مّوجه للرئيس املدير العام لديوان اإلدالء 
لس بتاريخ  .1249 ديسمرب حتت عدد 19 احلبوب مرسم بكتابة ا

 III – ملشروع القرار املشرتك موضوع اإلستشارة الّراهنة اإلطار العام.  
املؤرّخ  2018 لسنة 417 يف إطار تطبيق مقتضيات الفصل الرابع من األمر احلكومي عدد   
صدار القائمة احلصرية لألنشطة اإلقتصادية اخلاضعة لرتخيص املتعلق و  2018 ماي 11 يف

إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها ّمت إعداد وقائمة الرتاخيص اإلدارية 
مشروع القرار املشرتك للمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط جتميع حبوب اإلستهالك 

  املنتجة وذلك تعويضا لرتخيص ممارسة هذا النشاط.
 ّمت وينّص الفصل الرابع املذكور أعاله على أنّه:"تضبط قائمة األنشطة اإلقتصادية اليت  

مللحق عدد  من هذا األمر احلكومي على أن تبقى خاضعة  2حذف تراخيص ممارستها 
ريخ دخوله حّيز  ريخ صدوره ملّدة أقصاها ستة أشهر من  ا العمل يف  للرتاخيص اجلاري 

  النفاذ.
ميكن للوزارات والسلط اإلدارية املختصة يف أجل أقصاه سّتة أشهر املذكور أعاله  أن ختضع 

مللحق عدد األ من هذا األمر احلكومي إىل كراسات  2نشطة اإلقتصادية املنصوص عليها 
إلستثمار".   شروط يتّم إصدارها بقرار مشرتك من السلطة املعنية والوزير املكّلف 

IV -:اإلطار التشريعي والرتتييب املنّظم للقطاع  
  تيبّية اآلتية الذكر:شريعّية والرتّ ختضع ممارسة نشاط جتميع احلبوب إىل مجلة النصوص التّ 

حداث ديوان  1962أفريل  3املؤرخ يف  1962لسنة  10املرسوم عدد  - واملتعّلق 
ملرسوم عدد  احلبوب والبقول الغذائّية وغريها من املنتوجات الفالحّية واملنّقح واملتّمم 

لقانون ع 1970سبتمرب  26املؤرّخ يف  1970لسنة  7 لسنة  18 ددواملصادق عليهما 
 20املؤرّخ يف  1970لسنة  47والقانون عدد  1962ماي  4- 2املؤرّخ يف  1962
لقانون  1970نوفمرب   .1986جويلية  16املؤرّخ يف  1986لسنة  67عددواملنّقح 
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واملتعّلق حبماية  1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -
 املستهلك.

واملتعّلق بنظام حماسبة  1996ديسمرب  30املؤرخ يف  1996لسنة  112القانون عدد  -
 املؤّسسات.

ملرتولوجيا القانونية   1999ماي  10املؤرخ يف  1999لسنة  40القانون عدد  - واملتعلق 
لقانون عدد   .2008فيفري  11املؤرخ يف  2008لسنة  12كما هو منّقح ومتّمم 

  .تجارة التوزيعبواملتعّلق  2009أوت  12 املؤرّخ يف 2009لسنة  69القانون عدد  -

عادة تنظيم واملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -
 .املنافسة واألسعار

واملتعلق بقانون  2016سبتمرب  30املؤرخ يف  2016 لسنة 71القانون عدد  -
 اإلستثمار.

واملتعّلق بقمع الغش يف جتارة البضاعات يف املواد  1919أكتوبر  10األمر املؤرخ يف  -
 .الغذائّية واملنتوجات الفالحّية والطبيعّية

واملتعّلق بتنظيم نشاط  1990جوان  26املؤرخ يف  1990لسنة  1083 عدداألمر  -
 جمّمعي احلبوب.

واملتعلق بصلوحية احملل  2004أوت  11املؤرخ يف  2004لسنة  1876األمر عدد  -
 وشهادة الوقاية.

واملتعلق بضبط سلم تعيري  2007جوان  18املؤرّخ يف  2007لسنة  1401األمر عدد  -
بيع والشراء املعّدان لإلستهالك البشري كما هو القمح الصلب والقمح اللّني عند ال

ألمر عدد   .2012جوان  13املؤرّخ يف  2012لسنة  621منّقح 

واملتعّلق بتعيني سعر  2018جويلية  11املؤرّخ يف  2018لسنة  602 األمر عدد -
لنسبة إىل موسم  ا وإحالتها  ا وخز  .2018-2017احلبوب وبكيفّية دفع أمثا

V- :دراسة السوق  
  *حتديد السوق املرجعّية:

  .تتعلق السوق املرجعية بسوق جتميع احلبوب
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 :القطاع الوطني للحبوب  - 
مني األمن الغذائي     يعترب قطاع احلبوب قطاعا إسرتاتيجّيا من حيث مسامهته يف 

عدد املساحات يف و  تهفع من مردوديّ للسّكان،وتسعى الدولة للنهوض به من خالل الرّ 
  :املخّصصة لزراعة احلبوب وذلك وفقا ملا يربزه اجلدول التايل

 املوسم الفالحي
  املساحة املبذورة

 هكتار)(ألف 

  اإلنتاج
 (ألف قنطار)

  مردودية اهلكتارمعدل 
لقنطار للهكتار) ) 

2015/2016 1127 12878 11,43 

2016/2017 1230 16039 13,04 

2017/2018 1154 14101 12,22 

 12,25 14339 1170 املعّدل

 

ويالحظ من خالل اجلدول املشار إليه أعاله أّن تطّور اإلنتاج الوطين ال يتأثّر  فقط بتطّور 
عدد املساحات املبذورة بقدر ما يرتبط بعامل مردودية اهلكتار الّذي يرتبط بدوره بنوعّية 

  وجودة املدخالت الفالحّية املستعملة كالبذور واألمسدة واملبيدات، 
تّدخل الدولة يف قطاع احلبوب ال يقتصر فقط على حلقة اإلنتاج إذ  وجتدر اإلشارة إىل أنّ 

نتاج وإستهالك منتوج  تتّدخل الدولة أيضا يف حلقات جتميع وحتديد األسعار اخلاّصة 
  جماالت تّدخل الدولة يف قطاع احلبوب:حوصلة ألهّم  احلبوب وفيما يلي 

  
 
 
  :حتديد أسعار اإلنتاج* 

تتّدخل الدولة يف حتديد أسعار إنتاج احلبوب و ترتكز سياسة األسعار املّتبعة من قبل الدولة 
عتماد  أسعار تطورت قد و  .مبدإ مراجعة األسعارعلى حتديد أسعار احلبوب عند اإلنتاج 

جلدول التايل:كما األخرية  سنوات الثالث احلبوب خالل    هو مبّني 
  الوحدة:دينار/قنطار                                                   

 الفـالحي  مــــالمـوس المواد  
2015/2016 2016/2017 2017/2018 
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 58 53 53 قمح صلب

 44 42 42 نقمح ليّ 

 38 36 36 شعير

 38 36 36 ترييتيكال

  املصدر:ديوان احلبوب                                                  

يعكس تطّور أسعار اإلنتاج سعي الدولة إىل تشجيع الفّالحني على اإلقبال على زراعة 
ال مراعاة تطّور مجلة من تكاليف اإلنتاج   مع احلبوب دف سياسة الدولة يف هذا ا كما 

لّتايل من العبء احملمول على ميزانية إىل حتقيق أعلى نسبة من  اإلكتفاء الذايت والتخفيف 
  الدولة اليت تتدّخل يف جمال حتديد أسعار احلبوب بواسطة آليات صندوق الّتعويض.

و ميكن  سعر تّدخل عر احملّدد ملاّدة الشعري هووجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أّن السّ 
لسعر الذي حتّدده قاعدة للمنتجني بيع الشعري لغري ديوان احل ت التجميع  بوب وتعاضد

  العرض والطلب.
جلدول أعاله  احلبوب ق عند اإلنتاج على تطبّ  ةأسعارا أساسيّ ومتّثل األسعار املشار إليها 

أي على احلبوب اليت تتّوفر فيها اخلصائص احملّددة  اراحلة لإلجتّ ليمة واخلالصة والصّ السّ 
ا وإحالتها ة دفعة املتعّلقة بتعيني سعر احلبوب وبكيفيّ مبالحق األوامر املومسيّ  ا وخز    .أمثا

  أسعار بعض املدخالت الفالحّية كالبذور:حتديد  -
رغم حترير أسعار العديد من املدخالت الفالحّية كاملبيدات واألمسدة مازالت الدولة تتّدخل 

  يف حتديد أسعار البذور املستعملة يف زراعة احلبوب.

  
 :2017سنة  

  :البذور املمتازة
  :SC1 بذور ممتارة مثبتة من اجليل األول*

  د/ق 97قمح صلب:  - 
  د/ق 86قمح لني :  - 
  د/ق 80شعري وتريتيكال: - 



 

7 
 

  :SC2*بذور ممتارة مثبتة من اجليل الثاين 

  د/ق 95: قمح صلب -
  د/ق 84:  قمح لني -
  د/ق 78: شعري وتريتيكال -

 *بذور ممتارة استندار: 

  د/ق 93قمح صلب:  -
  د/ق 82قمح لني:  -
  د/ق 76شعري وتريتيكال:  -

  : البذور العادية املراقبة
لنسبة للشعري العادي املراقب:    د/ق 65أسعار البذور 

 :2018سنة  

  البذور املمتازة:
 : SC1*بذور ممتارة مثبتة من اجليل األول 

  د/ق 107قمح صلب:    -
  د/ق 91قمح لني :  - 
  د/ق 85شعري وتريتيكال:  -

 : SC2*بذور ممتارة مثبتة من اجليل الثاين 

  د/ق 105قمح صلب:    -
  د/ق 89قمح لني :  - 
  د/ق 83شعري وتريتيكال:  -

 *بذور ممتارة استندار: 

  د/ق 103قمح صلب:    -
  د/ق 87قمح لني :  - 
  د/ق 81شعري وتريتيكال:  -
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  العادية املراقبة:البذور 
  د/ق 65: أسعار بذور الشعري العادي املراقب

  على مستوى التجميع: -
الذي تراجع نشاطه منذ ديوان احلبوب تتّدخل الدولة يف نشاط التجميع من خالل 

افية من خالل حتديد معلوم منحة اإلحالة الصّ  كذلكبفعل خوصصة النشاط و  2005سنة 
  ومنحة اخلزن املسندة إىل مؤّسسات التجميع واخلزن.جميع املعروفة مبنحة التّ 

  اإلستهالك: أسعارحتديد  -
ولة يف حتديد أسعار جمموعة من املنتوجات املصّنعة من احلبوب ومن بني أهّم هذه تتّدخل الدّ 
ميد الغذائي املضّمنة بقائمة املنتوجات ذكر اخلبز املدعوم والفارينة والسّ ميكن املنتوجات 

ألمر عدد اضعة لنظام املصادقة اإلدارية لألسعار يف كّل املراحل واملشار واخلدمات اخل إليها 
ملوادو  1991ديسمرب  23املؤرّخ يف  1991لسنة  1996 واملنتوجات واخلدمات  املتعّلق 

طريها.املستثناة من نظام حريّ    ة األسعار وطرق 
ولة يف هذا القطاع أنّه رغم تطّور املعّدل العام إلنتاج احلبوب ورغم أمهّية تّدخل الدّ  إالّ 

غري قادر على تغطية نسبة هاّمة من حاجياتنا الوطنّية مازال اإلنتاج الوطين من احلبوب 
  وذلك نظرا ألمهّية إقبال املستهلك على ماّدة احلبوب يف خمتلف وجباته الغذائية.

  
  
 

 الك  ماّدة الحبوب على المستوى الوطني والتوّجه نحو  أهميّة إسته
 توريد الحبوب:

لوك تعّد تونس من أهّم البلدان املستهلكة ملاّدة احلبوب ويربز ذلك من خالل السّ 
ألساس على إستهالك املنتوجات املصّنعة من ماّدة احلبوب   الغذائي للمواطن الذي يرتكز 

  .  1كاخلبز والفرينة واملعّجنات

                                                 
1 La Tunisie occupe la troisième place, après l'Italie et le Vénézuela, dans la consommation de pâtes dans le 
monde. La consommation de pâtes d'un tunisien est de 11.7 kg par an alors que d'autres pays arrivent à un kilo de 
pâtes par habitant sur un an.. Source Article intitulé "Application de l'Algorithme Génétique pour 
l'homogénéisation de la qualité d'un mélange de céréales" – site web : www.setit.rnu.tn. 
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كما تعترب ماّدة احلبوب من أهّم  املواد اليت تقّدم يف العليقة العلفّية للحيوان سواء على 
   ب.عري والتريتيكال أو يف شكل علف مركّ حالتها الطبيعية كالشّ 

  :كاآليت  2ويتوزّع اإلستهالك الوطين للحبوب
  ،إستعماالت بشريّة 60% -
  علف حيواين 27% -

  .بذور 13% -
هذا اخلصوص إىل أّن اإلنتاج الوطين من احلبوب ال يغّطي حاجياتنا وجتدر اإلشارة يف 

  الوطنّية وهو ما يتبّني من اجلدول التايل:

 السنوات
  اإلستهالك

 )طنألف (

معة   الكمّيات ا
 )طنألف (

 التوريد

 )طنألف (

2014 2865 1089 2012 
2015 2985 698 2244 
2016 3164 691 2428 
2017 3001 816 2288 

 2243 823,3 3003 املعدل

  ديوان احلبوباملصدر:                                                                             
ووفقا للجدول املشار إليه أعاله فإّن معّدل حاجياتنا من احلبوب يتّم تلبيتها مبعّدل 

  . عن طريق اإلنتاج الوطين %35عن طريق التوريد ومبعّدل  65%
 نشاط تجميع وخزن الحبوب ودوره في تحقيق األمن الغذائي: 

أهّم حماصيل احلبوب املنتجة حملّيا من بني  مسألة حسن جتميع وخزنتشّكل حاليا 
ا املسامهة يف توفري حاجياتنا الداخلّية من هذه املواد واحلّد من عج ّ ز امليزان احللول اليت من شأ

  جاري من خالل تقليص قيمة وارداتنا من احلبوب.التّ 
قدمي وهو  نشاط  لفالحة اخلدمات املرتبطة  ويصّنف نشاط خزن وجتميع احلبوب ضمن

ر أثناء أعمال التنقيب اليت كانت جتريها  ّمتت ممارسته من قبل الفراعنة إذ متّكنت بعثة آ
  من العثور على سبع من الصوامع الكربى املستخدمة يف ختزين احلبوب.  مصربصعيد 

                                                 
 ".املصدر: تقرير اخباري حتت عنوان :" الرفع من القدرة التنافسية للقطاع الزراعي أهّمّ◌ حماور السياسة الزراعّية بتونس 2
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قائمة اإلستثمارات الفالحّية اخلاّصة  ويصّنف اإلستثمار يف جمال مجع وخزن احلبوب ضمن
ألف دينار وينتفع هذا الصنف من  150اليت تفوق قيمة اإلستثمار فيها  لصنف "ج"

لعديد من اإلمتيازات اجلبائّية املالّية ويتطّلب متوي يقّدر بنسبة  اذاتي الاإلستثمارات الفالحّية 
  لّنسبة للباعثني اجلدد.  %25و 30%

من اإلنتاج الوطين ومن إيصاله  على نسبة هاّمةويساهم نشاط جتميع احلبوب يف احملافظة 
خاّصة إذا ما علمنا أّن نسبة هاّمة من اإلنتاج  وبكمّيات هاّمة إىل املستهلك حبالة جّيدة

   :لف والفقدان لعديد األسباب من أّمههاالوطين معّرضة للتّ 
صغار الفالحني على توفري الظروف املالئمة لتجميع  وخزن احلبوب األمر  عدم قدرة -

خاّصة نتيجة تعّرضها ألمراض و الذي يؤّدي إىل تلف نسبة هاّمة من اإلنتاج الوطين 
  فطريّة،

تزايد ظاهرة اإلستهالك الذايت للحبوب من قبل الفالحّني من أجل البذر أو  -
 ستهالك.لإل

 ل بعض الفّالحني و اإلّجتار فيه بطرق غري مشروعة.إحتكار منتوج احلبوب من قب -

ّمعة من  خالل املواسم الفالحية  احلبوبوفيما يلي جدول بياين يربز نسبة الكميّات ا
 :2017و 2016و 2015و 2014

  
إلنتاج املوسم الفالحي  ّمعةانسبة اإلنتاج غري  نسبة التجميع مقارنة 

2014       47 % 53 %  
2015       53% 47%   
2016  54 % 46 % 
2017  51 % 49 % 

 % 48,75 % 51,25  املعدل

  ديوان احلبوباملصدر:                                                                       

مّ  خالل الفرتة  عة من احلبوبويربز من اجلدول املشار إليه أعاله أّن الكميات ا
يف حني متّثل نسبة   %51,25بلغ معّدهلا نسبة  2017 إىل سنة 2014املمتّدة من سنة 

معة    وهي نسبة هاّمة تقارب نسبة وارداتنا من احلبوب.%  48,75الكميات غري ا
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  :تأهيل  المنظومة الوطنيّة لجمع وخزن الحبوب 
التابعة له دورا هاّما يف جمال جتميع وخزن لعب ديوان احلبوب والتعاضدّت املركزيّة 

ال وذلك نظرا ملا يكتسيه  املتّدخل الوحيدفرتة طويلة الّديوان ومنذ كان   احلبوب إذ يف هذا ا
احملافظة عليه من قبل الّسلط العمومّية. إّال أّن اقتصاديّة تستوجب  منتوج احلبوب من أمهّية

لرتّ ألزم الدّ  1986وق منذ سنة إعتماد تونس إقتصاد السّ  اجع تدرجييّا عن التدّخل يف ولة 
االت اإلقتصاديّة ذات الصّ    من بينها نشاط مجع وختزين احلبوب. و بغة التنافسّية العديد من ا

 1083وبرزت البوادر األوىل لتشريك اخلواص يف نشاط جتميع احلبوب منذ صدور األمر عدد 
جمّمعي احلبوب الذي نّص يف  واملتعّلق بتنظيم نشاط 1990جوان  26خ يف املؤرّ  1990لسنة 

مهّمة   اخلواصني أو املعنوينيياملادّ منه على أنّه : " ترّخص لألشخاص  الفصل األّول
سم ديوان احلبوب...."   .جتميع احلبوب بصفة منّوبني يعملون 

ى رخصة "وعالوة على ذلك فإّن ممارسة ممارسة نشاط جممع للحبوب خيضع إىل احلصول عل
  مسبقة صادرة عن وزير الفالحة بعد إستشارة جلنة خاّصة."

لفصل اخلامس من أن الرئيس املدير العام لديوان  املبّني أعاله  1083األمر عدد  كما جاء 
احلبوب يعرض كل طلب يصله على جلنة استشارية تتوىل دراسته و إبداء رأيها بشأنه و يف 
صورة املوافقة يسّلم الطالب موافقة مبدئية وأضاف الفصل السابع من األمر أن وزير الفالحة 

وان احلبوب وتوفري يسّلم الرتخيص النهائي بعد املصادقة على حمل التخزين من طرف دي
ئق الالزمة.   الو

 2000جويلية  18اجتمعت اللجنة االستشارية للرتخيص يف تعاطي نشاط جتميع احلبوب يوم 
ا بكراسات  تنفيذا لقرار رئيس اجلمهورية آنذاك القاضي بتعويض الرتاخيص اإلدارية املعمول 

فق أعضائها وفق ما جاء شروط والقيام مبا تستوجبه من مراجعة للنصوص القانونية ،وإت
اء مهامها وتعويض األمر  مر جديد وتنظيم النشاط  1083عددبنسخة احملضر على إ

معون نشاطهم بصفة منوبني يعملون حلساب ديوان احلبوب  بكراس شروط وممارسة ا
  د العالقة بني الطرفني.مبوجب إتفاقية حتدّ 
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إنطلقت جتربة  2003جويلية  4دة بتاريخ إستنادا ملا سبق وجللسة العمل الوزارية املنعقو 

وذلك بتمكني اخلواص من  2005موسم  خوصصة نشاط جتميع احلبوب املنتجة حمليا خالل
  تعاطي نشاط جتميع احلبوب وفق إتفاقية تربم سنو مع ديوان احلبوب . 

مّ   : عاإلتفاقية السنوية اليت تربط ديوان احلبوب 

تنظيم العالقة بني ديوان احلبوب وجممعي حبوب  متّ إنطالقا من خوصصة نشاط التجميع  
إلتفاق بني الطرفني. تفاقية يتم حتيينها سنو    اإلستهالك 

م اإلتفاقية شروط ممارسة النشاط وااللتزامات والعالقات املهنية واملالية والتجارية بني وتنظّ 
ّمع  والتزام    .ات الطرفني وترفق مبالحق تعترب جزءا ال يتجزأ منهاديوان احلبوب وا

مّ                : عة من طرف مراكز التجميع خالل الثالث سنوات األخريةكمية احلبوب ا

 الوحدة : القنطار

موع  تريتيكال  شعري  قمح لني  قمح صلب  السنة   ا
2016  5036933  456176  1136864  1053  6631026  
2017  5684025  643293  1480962  6044  7814324  
2018  6048769  463347  885600  9597  7407313  

  

  معة من احلبوب املنتجة يف تلبية حاجيات السوق الوطنية نسبة تغطية الكميات ا

  من احلبوب:

 ):2018احلاجيات الوطنية من حبوب اإلستهالك ( حسب معدالت سنة    

 ألف طن 1165:القمح الصلب .  

 ألف طن 1175: القمح اللني .  

 ألف طن 780: الشعري . 

  

مّ        .2017/2018ا من حبوب اإلستهالك خالل موسم عة حمليّ الكميات ا
  وبناءا على ما سبق فإن نسبة تغطية حاجيات اإلستهالك من احلبوب تكون على التوايل : 

 .  % 52 القمح الصلب :
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  .  %4القمح اللني : 
  .% 11,3الشعري : 

 

لتايل تكون نسبة التغطية اجلملية يف حدود    . %23,7و
مّ  إلنتاجنسبة الكميات ا  :عة من احلبوب مقارنة 

 

إلنتاج  الفالحياملوسم  معة  نسبة التجميع مقارنة    نسبة اإلنتاج غري ا
2014  47 % 53 % 
2015  53 % 47 % 
2016  54 % 46 % 
2017  51 % 49 % 
 % 48,75 % 51,25  المعدل

 اإلنتاج الوطين من احلبوب ال يغطي حاجيتنا الوطنية و هو ما يبينه اجلدول التايل:
  

  اإلستهالك  السنوات
  (الوحدة : ألف طن )

ّمعة   الكميات ا
  (الوحدة : ألف طن )

  التوريد 
  (الوحدة : ألف طن )

2014  2865  1089  2012  
2015  2985  698  2244  
2016  3164  691  2428  
2017  3001  816  2288  
  2243  823,5  3003  المعدل

 أسعار إنتاج احلبوب مبختلف أصنافها خالل الثالث سنوات األخرية : 

  دت األسعار األساسية للحبوب عند اإلنتاج خالل السنوات الثالث األخرية كاآليت:حدّ 
  

  املوسم  املرجع الرتتييب
  قمح صلب
(الوحدة : 
  دينار/ق )

  قمح لني
  (الوحدة :الدينار/ ق)

  تريتيكال  - شعري 
  (الوحدة :الدينار/ ق)

األمر احلكومي 
 لسنة 253عدد

 املؤرخ يف 2016

  2016 جانفي 11

2015/2016  53  42  36  

  36  42  53  2016/2017 األمر احلكومي
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 لسنة 416 عدد

 املؤرخ يف  2017

  2017  أفريل 07

  
األمر احلكومي 

 لسنة  602 عدد

 املؤرخ يف 2018

  2018 جويلية 11

2017/2018  58  44  38  

  

مع للفالح فقد حددت كاآليت:    أما منحة التسليم السريع اليت يسندها ا
  قمح صلب  املوسم

  (الوحدة : الدينار/ق) 
قمح لني                      

  (الوحدة : الدينار/ق )
تريتيكال   - شعري 

  (الوحدة : الدينار/ق )
2015/2016  17  10  12  
2016/2017  17  10  12  
2017/2018  17  10  12  

  
  

 
 
 

 ر منحة التجميع ومنحة اخلزن خالل الثالث سنوات األخرية وفق املراجع الرتتيبية:تطوّ 
 

  املوسم

  منحة التجميع

(الوحدة: الدينار/ق 

(  

منحة اخلزن 

(الوحدة: 

  الدينار/ق )

  قمح لني  قمح صلب
  شعري

  وتريتيكال

2015/2016  2,068  3,133  2,700  2,478  

2016/ 2017  2,392  3,602  4,213  2,763  

2017/2018  2,496  3,824  4,213  2,879  
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 قائمة مراكز جتميع احلبوب وتوزيعها على املستوى اجلغرايف: 

ختضع مراكز التجميع إىل املصادقة من طرف جلنة مركزية حتدث مبقرر من الوزير املكّلف   
لفالحة. ويتم الرتخيص يف استغالل كل مركز قبل انطالق كل موسم جتميع على ضوء تقرير 

  معاينة يتم إعداده من طرف جلنة فنية جهوية حتدث للغرض. 
 مع توزيعها اجلغرايف 2018ا خالل موسم قائمات مراكز التجميع املصادق عليهوتفيد 

ا ديوان احلبوب وجود  ت: اقار  امركز  183اليت وافا    يف ما يلي توزيعها حسب الوال

 عدد املراكز  الوالية

  القارة

  عدد

مّ    نيعا

مّ    نيعطبيعة ا

  خواص  5  6  مّنوبة

نة   خواص  2  2  أر

  خواص  1  1  بن عروس

  خواص  3  6  بل

  خواص  10  28  بنزرت

  خواص  6  13  زغوان

  خواص  11  38  جة

  خواص  6  19  جندوبة

  خواص  8  21  الكاف

  خواص  8  30  سليانة

  خواص  6  9  القريوان

  مراكز 3شركة خاصة:  2  5  القصرين

  مراكز  2ديوان احلبوب:
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  شركة خاصة:مركز واحد  2  3  سيدي بوزيد

  مراكز 2ديوان احلبوب:

  احلبوبديوان   1  1  قفصة

  شركة خاصة  1  1  سوسة

موع     72  183  ا

املتّدخلني جل أّن  2018قائمات مراكز التجميع املصادق عليها خالل موسم يستنتج من و  
   .اخلواص هم ذوات معنويّة ميتلكون نقاط جتميع يتفاوت عددها من جمّمع إىل آخر

ويبّني اجلدول املبّني أعاله أمهّية تدّخل اخلواص يف نشاط التجميع يف املقابل يضطر الديوان  
ت:القصرين  للتدخل يف املناطق اليت يعزف اخلواص عن اإلستثمار فيها واليت تتمثل يف وال

  وسيدي بوزيد وقفصة.
مّ ّن أ 2018أوت  28وتفيد اإلحصائيات الصادرة عن ديوان احلبوب إىل حدود    عون ا

مّ  % 59مليون قنطار تقريبا بنسبة  4,6تجميع حوايل ب قاموا اخلواص عة من الكميات ا
ل ديوان احلبوب يف نشاط تدخّ بلغ فيما  ،تقريبا % 40لت الشركات التعاونية بينما سجّ 

مّ  %1التجميع نسبة ل الديوان ينحصر على مستوى تدخّ علما أّن عة من مجلة الكميات ا
  وفقا للرسم املوايل: االنتاج احملدودذات اجلهات 

معني بتاريخ  معة بني ا  2018أوت  28توزيع الكميات ا
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ت: ّمعة وفقا للوال   توزيع الكميات ا

معة حيث بلغ جتميع  لنصيب األوفّر من الكميات ا ت الشمال الغريب  استأثرت وال
ذه اجلهة ما يعادل  تقريبا من التجميع الوطين  % 59مليون قنطارا أي بنسبة  4,6احلبوب 

هزت هذه الكميات على التوايل  ت  0,5مليون قنطار و 2,7فيما  مليون قنطار بوال
 .تباعا % 6و  % 35ط أي بنسبة الشمال الشرقي والوس

جة املرتبة األوىل حيث ت م جتميع حوايل مليونني قنطار أي بنسبة   % 26ّوحتتل والية 
مليوّن قنطار  1,2) فجندوبة حبوايل  %21مليوّن قنطار (  1,7تقريبا، تليها والية بنزرت ب 

 .لكل واحد منها % 8مث والييت سليانة ّوالكاف حبوايل  % 16بنسبة 

ت األخرى معا  %7وقد حتصلت والية منوبة على نسبة  منها  %14فيما بلغت بقية الوال
بل ( %) 5(القريوان   .تقريبا% ) 2( ) وزغوان  %3و

أللف قنطار ت  معة حسب أهم الوال توزيع الكميات ا

 

مّ توزيع نسب الكميات  تا   عة حسب الوال
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 خمتلف املراحل اليت يتدخل فيها ديوان احلبوب على مستوى منظومة جتميع احلبوب 

  يتمثل تدخل ديوان احلبوب على مستوى منظومة جتميع احلبوب يف ما يلي:
  اإلشراف على االستعداد ملوسم التجميع من خمتلف اجلوانب التنظيمية واللوجستية مبا

 قبول مجيع كميّات احلبوب املنتجة واملعروضة للبيع من قبل الفالحني.يضمن 

  ئق احملاسبية وإرساهلا للمجمعني لالعتماد خالل القيام بعملية حتيني مناذج الو
 التجميع.

  املشاركة يف إعداد مشروع األمر املومسي املتعلق بتحديد سعر احلبوب و كيفية دفع
ا و إحالتها.  ا وخز  أثـما

 .إصدار منشور أسعار احلبوب عند اإلنتاج 

 .معني يتولوا مبوجبها نيابته يف نشاط جتميع احلبوب  إبرام اتفاقيات مع ا

  العضوية ضمن اللجان اجلهوية و اللجنة املركزية املكلفة مبعاينة مراكز التجميع و
 املصادقة عليها.

  وإصدار أذون مصلحة للشروع املسامهة يف املصادقة على خمابر التعيري ومراكز التجميع
 يف قبول احلبوب املنتجة.

 .إصدار املذكرات التنظيمية ملتابعة موسم التجميع 
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   معة مبراكز التجميع استنادا إىل تقديرات مج أويل إلجالء احلبوب ا إعداد بر
ة  كميات احلبوب املزمع جتميعها حسب اجلهات ونسق التجميع يف املواسم املشا

 واخلزن الشاغرة وطاقة التحويل لدى املطاحن ووسائل النقل املتوفرة. وطاقة التجميع

  التنسيق مع خمتلف املتدّخلني لضمان إجناح موسم التجميع (أساسا الناقلني واملخزنني
 واملطاحن واملصاحل اإلدارية املركزية واجلهوية املعّينة).

 ت مبراكز التجميع ومتاب ّمعة و املخزو ا.متابعة الكميات ا  عة جود

  لنسبة للمجمعني الذين ال تتوفر لديهم خمابر حتليل عينات احلبوب مبخابر الديوان 
 تعيري مع إعادة التعيري يف صورة تسجيل اعرتاضات من طرف الفالحني.

  ّمعة خالل موسم التجميع لفسح طاقات برجمة إجالء حّصة من الكميات ا
ملراكز ملواصلة قبول الكّميات  الواردة عليها. التجميع 

  ّمعة يف إطار معادلة قي حرفاء الديوان حبّصة من الكميات ا تزويد املطاحن و
ت من احلبوب املتوّفرة واحلاجيات الشهرية.  اقتصادية وتوازن بني املخزو

  ّمعني أو شراء مجيع كمّيات احلبوب املصرّح بتجميعها سواء مباشرة من مراكز ا
ا عند الشراء.واصلة إىل خمازن الديو   ان وتقييم جود

 .مراقبة عملية جتميع احلبوب 

  حملافظة على معني اخلواص بتنظيم دورات تكوينية خاصة فيما يتعلق  اإلحاطة 
 املخزون و تقنيات تعيري احلبوب.

  إلدارة العامة لإلنتاج الفالحي املشاركة بصفة دورية يف اجتماعات منظومة احلبوب 
 مجيع املتدخلني و ضما حلسن سري خمتلف املواسم . قصد التنسيق بني

  

 لسوق املعنية  : اإلشكاليات اليت تتعلق 

نشاط حيوي وهام ملنتجي احلبوب ضامن ملواصلة إقباهلم على زراعة احلبوب من خالل  -
سعار حمددة.  ضمان سوق قار للرتويج 
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عنها تواجد بعض املراكز غياب خارطة انتصاب ملراكز التجميع ملزمة للمجمعني،  نتج  -
 حماذية ألخرى أثرت على مردودية نشاطها.

معني على االنتصاب يف املناطق ذات اإلنتاج احملدود مما يستوجب تدخل  - عزوف ا
 ديوان احلبوب لتجميع احلبوب مباشرة من الفالحني.

ت لطاقات جتميع كافية خاصة يف املواسم ذات اإلنتاج الوفري  - واللجوء افتقار بعض الوال
 إىل اهلواء الطلق.

لظروف املناخية للمواسم . -  ثر نشاط جتميع احلبوب 

يئة املراكز لضعف مردودية النشاط  - تقلص نسيب لالستثمار يف املرحلة األخرية يف جمال 
 و لتأخر صدور كراس الشروط. 

معني للقواعد الفنية خلزن احلبوب خاصة مادة الشعري. -  عدم احرتام بعض ا

 ب النصوص القانونية الالزمة ملنظومة اجلودة.غيا -

حاجة ماسة لنشاط التجميع لالستثمارات اخلاصة لتهيئة مراكز التجميع وتطوير طاقات  -
ا. ا و تعصري خدما  خز

ممارسة عدد من التجار بصفة غري قانونية لنشاط شراء احلبوب من املنتجني وبيعه إىل  -
 مراكز التجميع.

 معني لكل الشروط الضرورية للمصادقة على مراكز التجميع .عدم استجابة بعض ا -

م من احلبوب عند حلول  - معني على املوافقة البنكية لتمويل شراءا عدم حصول بعض ا
لتايل عدم  املوسم والذي حيول دون احلصول على إذن املصلحة قبل إنطالق املوسم و 

 إمكانية التجميع.

جال  - معني   خالص الفالحني.عدم التزام بعض ا
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عدم وجود نظام معلومات متطور مبا يضمن التبادل احليين للمعلومات بني ديوان  -
م من الفالحني أو متابعة املخزون مبراكزهم ونتائج  معني خبصوص شراءا احلبوب وا

 التعيري وكل املعطيات املتعلقة بنشاط التجميع.

هلواء - معني ملستلزمات اخلزن   الطلق. عدم توفري بعض ا

معني يف إجناز طلبات التزود خاص - لنسبة للمسافات القصرية مما يؤثر  ةمماطلة بعض ا
مج اإلجالء.  على بر

IV -  املالحظات    
  مالحظات عاّمة: -
إرساء شروط هو روط هلدف من إخضاع نشاط جتميع احلبوب لنظام كرّاس الشّ إّن ا -

  .شاطاملستثمرين على اإلخنراط يف هذا النّ ومعايري موضوعّية لتشجيع 
اخلواص يف نشاط جتميع وخزن احلبوب مظهرا من مظاهر تراجع الّدولة عن  ميّثل تشريك  -

التدّخل يف األنشطة التنافسّية ذات الصّلة بقطاع احلبوب، إّال أنّه يف املقابل جتدر املالحظة 
هو عامل  خدمات خزن وجتميع احلبوب معلومحتديد جمال ّدخل الدولة يف إىل أّن مواصلة ت

و ال حيّفز اخلواص على اإلستثمار يف  من شأنّه أن حيّد من الطبيعة التنافسّية هلذه األنشطة
  هذا النشاط.

إّن تراجع ديوان احلبوب عن نشاط جتميع وخزن احلبوب املنتجة حملّيا سيكون لفائدة دور  -
يف هذا القطاع ويربز ذلك خاّصة من خالل  طري وتعديل تّدخل اخلواصجديد يتمّثل يف 

تدّخله يف مناطق اإلنتاج اليت تشكو من  نقص على مستوى مراكز جتميع وخزن احلبوب 
واص ومن خالل متكني اخلواص من إستغالل مراكز اخلزن التابعة املستغّلة من قبل اخل

  للديوان.
املتّدخل الوحيد عن نشاط جتميع وخزن احلبوب فإنّه مازال ميثّل  رغم تراجع ديوان احلبوب -

مستوى اإلستهالك الوطين  واليت متّثل النسبة األكثر أمهّية على-يف جمال خزن احلبوب املوّردة 
 الكميّات املخّزنة من احلبوب. يقو يف جمال تسو  -
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 11املؤرّخ يف  2018لسنة  417تنّص الفقرة األخرية من الفصل الثّالث من األمر عدد  -
صدار القائمة احلصريّة لألنشطة اإلقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة  2018ماي  املتعّلق 

الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الّصلة وتبسيطها على أنّه " تعترب 
مللحق عدد  من هذا األمر احلكومي غري خاضعة لرتاخيص" كما  1األنشطة غري املدرجة 

من نفس األمر على أنّه " تضبط قائمة األنشطة اإلقتصاديّة اليت ّمت ينّص الفصل الرّابع 
مللحق عدد  من األمر احلكومي على أن تبقى خاضعة  2حذف تراخيص ممارستها 

ريخ صدوره  ا العمل يف  ريخ دخوله حّيز  أشهر 6ملّدة أقصاها للّرتاخيص اجلاري  من 
  الّتنفيذ.

أشهر املذكورة أعاله أن  6املختّصة يف أجل أقصاه  ميكن للوزارات والّسلط اإلداريّة
مللحق عدد  من هذا األمر احلكومي إىل   2ختضع األنشطة اإلقتصاديّة املنصوص عليها 

إلستثمار."   كرّاسات شروط يتّم إصدارها بقرار مشرتك من الّسلطة املعنّية والوزير املكّلف 
 2018لسنة  417من األمر عدد  2 عدد ضمن امللحقجتميع احلبوب ويندرج نشاط 

عتبار أّن هذا الّنشاط الذي بقي خاضعا لرتخيص من الوزير املكّلف  املذكور أعاله، و
عدم صدور كرّاس شروط ينظّم ونظرا لأشهر املوالية لصدور هذا األمر  6خالل مّدة لفالحة 

شاط أصبحت حرّة ميكن القول أّن ممارسة هذا النّ هذا الّنشاط خالل هذه الفرتة، فإنّه 
  .2018نوفمرب  11نقضاء هذا األجل يف 

لّنسبة إىل العديد من األنشطة األخرى اليت مل يتسّىن  عتبار أّن هذا اإلشكال سيطرح  و
ا خالل الفرتة اإلنتقالّية املنصوص عليها واملقّدرة بسّتة أشهر  إصدار كرّاسات شروط يف شأ

ريخ صدور األمر املذكور أعال ه، فإنّه يقرتح تنقيح الفصل الرّابع من األمر احلكومي من 
نية ممنوحة لإلدارة إلصدار   6سابق الذّكر يف اّجتاه الّتمديد لفرتة  أشهر إضافّية كفرتة 

لّنسبة إىل األنشطة اليت تنوي تنظيمها وفقا هلذا الّنظام القانوين.   كرّاسات الّشروط 

   :املالحظات اخلاصة -

   :يتعلق مبشروع القراريف ما 
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ريخ دخول مراكز جتميع احلبوبيتعّني على "أنّه  هذا الفصل ينصّ :2الفصل ،القائمة عند 
.ويثري هذا "يف أجل ثالثة سنواتهذا القرار حّيز التنفيذ أن تستجيب ألحكام هذا الكراس 

عتماد عبارة  عي جممّ عبارة واحلال أّن  "مراكز جتميع احلبوب"الفصل مالحظتني تتعلق األوىل 
يقرتح حذف عبارة مراكز  ، لذانو طبيعيالشخاص األوكذلك عنوية املذوات تشمل الاحلبوب 

 يتعّني " :ة أصناف جممعي احلبوب على غرارة تشمل كافّ جتميع احلبوب وإعتماد عبارة عامّ 
وتتعلق املالحظة الثانية بتمكني الناشطني من مراكز جتميع ... ". جمّمعي احلبوب على

ريخ دخول هذا القرار حّيز التنفيذ من أجل ثالث سنوات لإلستجابة ألحكام  احلبوب عند 
هذا الكراس، وتبدو هذه املّدة طويلة نسبيا وهو ما يتناىف مع الطبيعة اإلنتقالية لألحكام.لذا 

   ها إىل أجل ال يتجاوز السنتني.احلط من إّجتاه تعديل مقتضيات هذا الفصل يفيقرتح 

  

  

  :كراس الشروطيف ما يتعلق مبشروع  

  :مالحظة مشرتكة-

التنصيص ) 18و 9و 7و6و5و3:( مبشروع كراس الشروط وحتديدا الفصول ورد
ا العملشريع والرتّ طبقا للتّ  ...على: " " دون حتديدها. ويف هذا اإلطار اتيب اجلاري 

أنّه يتعّني يف صورة حتديد شروط معّينة التنصيص على على إستقّر فقه قضاء جملس املنافسة 
األسس القانونّية اليت خيضع هلا ممارس الّنشاط بصفة متّكنه من معرفة إلتزاماته وحقوقه ذلك 

تقليص تفعيل دارة يؤّدي إىل أّن حجب اإلطار الّتشريعي والّرتتييب عن املتعاملني مع اإل
لّنصوص التّ  املنافسة  تيبّية الّنافذة.شريعّية والرتّ ستبعاد كّل من ال تتوّفر فيه الّدراية الكافية 

 يةشريعلتّ النصوص ا، وذلك يف إّجتاه حتديد مراجع هذه لو الفص هلذلك يقرتح تعديل هذ
  وتضمينها ضمن قائمة اإلطالعات.  يةتيبوالرتّ 
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ّمعة لديه حسب نّص :17الفصل - ّمع حبفظ احلبوب ا هذا الفصل على أن "يلتزم ا
ا على نفقته اخلاصة  طبقا األنواع وحبراستها ومحايتها من اآلفات واإلتالف واحلشرات ومداوا

ا ا لضمان يف حني "  ...للقواعد الفنية املعمول  أنّه يّتجه حتديد هذه القواعد املعمول 
ا من قبل جمّمع احلبوب.    تطبيق مقتضيا

    .هذا الفصل اليت وردت منقوصة إكمال أحكام ّتجهي: 20الفصل -

ذا الفصل يّمت التنص:26الفصل - ّمع بتسهيل عمل ص  فرق املراقبة على إلزام :" ا
ومتكينها من كل ما يستوجب إجناز مهامها ...." وهو ما يبّني أّن  التابعة لديوان احلبوب

من   25أحكامه جاءت حكرا على أعوان املراقبة التابعة لديوان احلبوب واحلال أّن الفصل 
كراس الشروط بّني أّن نشاط جتميع احلبوب خيضع ملراقبة األعوان املؤهلني التابعني للوزارة 

لتجارة واألعوان  لفالحة وأعوان ديوان احلبوب. املكّلفة  املؤهلني التابعني للوزارة املكلفة 
  من اإلتفاقية إىل هذه األطراف املكلفة بعملية املراقبة. 32إضافة إىل تنصيص الفصل 

لفصل  26يقرتح إعادة صياغة الفصل لذا فإنّه  قي أعوان املراقبة كما مت ذكرها   25ضافة 
  املشار إليه أعاله. 

تضبط عالقة ديوان احلبوب مبجّمع حبوب املالحظات خبصوص اإلتفاقية اليت 
  2018خالل موسم التجميع  اإلستهالك

إلحالة العديد من فصول مشروع كراس الشروط الراهن لإلتفاقية اليت تضبط عالقة تبعا   
بتقدمي هذه اإلتفاقية وتقدمي ديوان احلبوب ديوان احلبوب مبجّمع احلبوب متت مطالبة 

ا:    مالحظات بشأ

  ملحقا يف ما يلي تفصيلها: 13و  فصال 40ن اإلتـفاقية :تتضمّ احملتوى املادي لإلتفاقية-

  جتميع حبوب االستهالك نشاطممارسة  شروطل: األوّ  الباب
 الفنية:الفنية:    الشروطالشروط    

  اإلدارية:اإلدارية:    الشروطالشروط
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  الشروط املالية:الشروط املالية:
ّمع  الباب الثاين   التزامات ا

 التزامات ديوان احلبوبالباب الثالث: 

  مراقبة عملية التجميعالباب الرابع: 

تالباب اخلامس:    اإلخالل والعقو
  التسجيل الباب  السادس:

  املالحق:
  بطاقة إرشادات حول جممع حبوب استهالك: 1ملحق عدد

ت ختّص مركز جتميع حبوب االستهالك :2ملحق عدد    بيا
 رها مبخرب حتاليل احلبوبة الواجب توفّ ات األساسيّ املعدّ  :3ملحـق عـدد 
    بطاقة خمزون :4 ملحـق عـدد

 بطاقة خالص حبوب حملية :5ملحـق عـدد 

  بطاقة حتليل حبوب حملية  :6 ملحـق عـدد

  قائمة عينات حبوب حملية موجهة :7ملحـق عـدد      

  حبوبوصل تسليم  :8ملحـق عـدد 
 وصـل تسـّلم حبوب :9ملحـق عـدد 

  دفرت شراء حبوب حملية :10ملحـق عـدد 
  دفـتـر إحالة احلبوب لديوان احلبوب:11ملحق عدد 

  12ملحق عدد 
AACCCCOORRDD  DDEE  PPRRIINNCCIIPPEE  PPRROOVVIISSOOIIRREE  PPoouurr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ccoolllleeccttee  ddee  
ccéérrééaalleess  

  ::  1313امللحق عدد امللحق عدد 
AACCCCOORRDD  DDEEFFIINNIITTIIFF    PPoouurr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ccoolllleeccttee  ddee  ccéérrééaalleess  

إلتفاقية :   املالحظات املتعلقة 
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اإلتفاقية الراهنة العديد من الفصول تنص على نفس أحكام فصول كراس الشروط  تضّمنت 
  كما يلي:

  من كراس الّشروط) 13من اإلتفاقية (نفس حمتوى الفصل  4الفصل -

  من كراس الّشروط) 15من اإلتفاقية (نفس حمتوى الفصل  6الفصل -

  من كراس الّشروط) 16من اإلتفاقية (نفس حمتوى الفصل  7 الفصل-

نية من كراس الّشروط) 5من اإلتفاقية (نفس حمتوى الفصل  10 الفصل   فقرة 

 من كراس الّشروط) 17من اإلتفاقية (نفس حمتوى الفصل  25 الفصل

  من كرّاس الّشروط) 18من اإلتفاقية (نفس حمتوى الفصل  25 الفصل

  فقرة أوىل من كراس الشروط  26 من اإلتفاقية والفصل 33 الفصل-

  من كرّاس الّشروط) 30من اإلتفاقية (نفس حمتوى الفصل  35الفصل 

  من كرّاس الّشروط) 31من اإلتفاقية (نفس حمتوى الفصل  36الفصل 

  كما تضّمنت التنصيص على أغلبية املالحق الواردة مبشروع كراس الشروط الراهن كما يلي:

  من كراس الشروط) 3(امللحق عدد  4حق عدد املل-

  من كراس الشروط) 4(امللحق عدد  5امللحق عدد -

  من كراس الشروط) 5(امللحق عدد  6امللحق عدد -

  من كراس الشروط) 6(امللحق عدد 7امللحق عدد -

  من كراس الشروط) 7 (امللحق عدد8امللحق عدد -
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  من كراس الشروط) 8(امللحق عدد 9امللحق عدد -

  من كراس الشروط) 9(امللحق عدد 10امللحق عدد -

  من كراس الشروط) 10(امللحق عدد 11امللحق عدد -

كراس الشروط بعض فصول  مع ضارب تتغري أّن اإلتفاقية  تصّمنت يف املقابل فصوال 
  تعلقت مبا يلي:

تعاطي أنشطة أخرى  للمجّمعميكن من مشروع كراس الشروط على أنّه :" 6الفصل نّص -
تعاطي جتارة واملبيدات ،كما ميكنه  والبذورة منها بيع األمسدة مرتبطة بقطاع احلبوب وخاصّ 
لتايل فإّن  ّمع األعالف...." و وفقا هلذا الفصل له إمكانية تعاطي نشاط بيع البذور يف ا

ّمع بتوفري بذور  من اإلتفاقية على الفقرة الثانية من الفصل األّولاملقابل تنص  إلزام ا
ّمع"احلبوب مبراكزه وفقا ملا يلي: ئبا لديوان احلبوب توفري بذور احلبوب  جيب على ا بوصفه 

  مبراكزه كما ميكنه تعاطي أنشطة أخرى مرتبطة بقطاع احلبوب ...."

إىل أحكام تتعلق من كرّاس الشروط  33و  32و  31و 30و 29و 28الفصول تعرضت -
ت  مّ ومل يتعّرض أي فصل إىل مسألة ملخالفات والعقو معنيشطب ا يف  ع من قائمة ا

مع أوحيق للديوان  "من اإلتفاقية ينص على أنّه 37الفصل حني أّن   شطبه إيقاف نشاط ا
لفالحة معني مبقتضى قرار من الوزير املكلف  من  32الفصل يف حني أّن  "من قائمة ا

"حيق لديوان احلبوب فسخ اإلتفاقية مع  "فسخ اإلتفاقية": مشروع كراس الشروط ينص على
ّمع كما ميكنه عدم جتديدها يف احلاالت التالية..".   ا

    من كراس الّشروط 28من اإلتفاقية  والفصل  34الفصل -

حدى اإللتزامات احملمولة  من اإلتفاقية 34الفصل ينّص    ّمع  على أنّه:"عند إخالل ا
لبلوغ عليه،يتوىل الديوان  وحيّدد التنبيه عليه كتابيا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعالم 

مله  ريخ بلوغ التنبيه لتاليف اإلخالالت.ويف أجل أقصاه سبعة أ صورة عدم رفع هذه  من 
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ّمع  حيق للديوان إّختاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وحتميله اإلخالالت من طرف ا
  .املصاريف املنجّرة عن ذلك

حد أحكام هذا الكرّاس  28الفصل ينّص    ّمع  من كرّاس الشروط :"يف صورة إخالل ا
م 7مع متكينه من مّدة ال تتجاوز يتّم التنبيه عليه كتابيّا من قبل ديوان احلبوب  ّ لتدارك  أ

ويف صورة عدم  غري أنّه ميكن عند اإلقتضاء التمديد يف هذا األجل مرة واحدة اإلخالالت
ألمر ب يتّم توقيف نشاط املركز املخالف مبقتضى قرار من عد إنتهاء املهلة إمتثال املعين 

لنسبة للموسم اجلاري بعد رفع ديوان احلبوب للكميات  لفالحة  الوزير املكّلف 
ّمعة   ".ا

ويستنتج من هذين الفصلني املبينني أعاله إختالفهما على مستوى اإلجراءات اليت تسبق 
  نح للمجمع املخالف لتاليف اإلخالالت.تسليط العقوبة واآلجال اليت مت

واملالحظ أنّه وفقا للمعطيات املستقاة من ديوان احلبوب فإّن اإلتفاقية مت سّنها يف إنتظار   
  صدور كراس الشروط موضوع اإلستشارة الراهنة.

تبعا لذلك إعادة صياغة اإلتفاقية الراهنة بشكل يضمن اإلبقاء فقط على بعض يقرتح و    
لديوان واليت ال توجد و  التطبيقية لكراس الشروط األحكام ّمع  اليت تتضّمن تدقيقا لعالقة ا

بكراس الشروط واإلستغناء عن الفصول املتضّمنة لنفس األحكام املضّمنة بكراس الشروط 
  وتاليف األحكام اليت تتضّمن تضار مع أحكام كراس الشروط.

  كراس الشروط.   كما يقرتح تضمني اإلتفاقية كملحق من مالحق

  

جانفي  17 بتاريخلس املنافسة  ةسة العامّ لوصدر هذا الّرأي عن اجل     
سة السيّ  2019 حمّمد العّيادي وعضويّة السّيدة والسادة رضا بن حممود د بر

نوعمر التونكيت  لّسعود  ومخوسي بوعبيدي ورمي بوزّ ومعز العبيدي وسامل 
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وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد شيخ وحمّمد شكري رجب وخالد السالّمي 
  .أّمن كتابة اجللسة السّيد نبيل السمايتو  وروح
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