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   احلمـد                                                  الّتونسّية اجلمهوريّة
  جملـس املنافـسة 

  اجللسة العاّمة   
  توريد البذور والشتالت واإلجتار فيها. القطاع:

  

  182702الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2019 فيفري 7بتاريخ 

  

  إّن جملس املنافسة،

لس بكتابة مرّسممكتوب وزير التجارة  الع علىبعد اإلطّ   182702 عدد حتت ا
قرار مشرتك مشروع  حول املنافسة جملس رأي طلب واملتضّمن 2018 نوفمرب 27 بتاريخ

البحري والتنمية واإلستثمار والتعاون الدويل الفالحة واملوارد املائية والصّيد  يوزير صادر عن 
ملصادقة على كرّاس ال  ألحكام طبقا ،اواإلجتار فيهالبذور والشتالت  توريدّشروط يتعّلق 

عادة تنظيم  2015سبتمرب  15 املؤرخ يف 2015لسنة  36عدد  قانون من 11 الفصل املتعّلق 
  املنافسة واألسعار. 

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36عدد وبعد اإلّطالع على القانون 
  ،واألسعارعادة تنظيم املنافسة 

 بضبط املتعّلق 2016 أوت 19 يف املؤرّخ 2016 لسنة 1148 عدد األمروعلى 
التشريعّية  الّنصوص مشاريع حول املنافسة لس الوجوبّية االستشارة وصيغ إجراءات

  ،الّرتتيبّيةو 
واملتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
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  ،املايل وسري أعمال جملس املنافسةاإلداري و 
لس وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2017ديسمرب  21اخلميس 
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

وإىل  يف تالوة تقريره الكتايب وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد البشري سفيان صماري
  مالحظات املقّرر العام السّيد حمّمد الشيخ روحو. 

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

I   - :تقدمي امللف  
مبقتضى   اواإلجتار فيهالبذور والشتالت  وريدتنشاط تنظيم باهنة الرّ تتعّلق اإلستشارة 

 102345عدد  رأيه صوص هذا الّنشاطخب لس املنافسة أن أبدى، وسبق شروط كرّاس
لّنظر يف 2011نوفمرب  3بتاريخ ادر صّ ال اس كرّ مشروع  خبصوص اإلستشارة املتعّلقة 

  .حول ذات الّنشاط الشروط
املراجعة  يف إطار امللحق به، ديداجلروط شّ الكرّاس القرار احلايل و  مشروع يندرجو 

وذلك طبقا ألحكام الفصل الرّابع من القانون عدد املذكور  لقطاعلالقانونية والرتتيبية الشاملة 
املتعّلق بقانون اإلستثمار وكذلك للنّص  2016سبتمرب  30املؤرخ يف  2016لسنة  71

صدار تعلّ امل 2018ماي  11مؤرخ يف  2018لسنة  417حكومي عدد التطبيقي له األمر  ق 
الرتاخيص اإلدارية إلجناز  القائمة احلصرية لألنشطة االقتصادية اخلاضعة لرتخيص وقائمة

   .لة وتبسيطهامشروع وضبط األحكام ذات الصّ 
  

– II احملتوى املادي ملشروع القرار  

الفالحة واملوارد  صادر عن وزيريقرار مشرتك مشروع تضّمنت االستشارة الرّاهنة  
ملصادقة علىاملائية والصّيد البحري  كرّاس   والتنمية واإلستثمار والتعاون الدويل يتعّلق 

 بتوريداخلاص كرّاس الّشروط ملحق يتعّلق بو  اواإلجتار فيهالبذور والشتالت  توريدالّشروط 
  .ووثيقة يف شرح األسباب اواإلجتار فيهالبذور والشتالت 
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 توريدملصادقة على كرّاس الّشروط ا مفصالن تعّلق األّول منهتضّمن مشروع القرار و 
 .اواإلجتار فيهالبذور والشتالت 

لرّائد الّرمسي للجمهوريّة  وكرّاس الّشروط امللحق به القرار هشر ونّص الثاين على ن
 التونسّية.

  
بواب  أأربعة عة على موزّ  الفص 15روط امللحق مبشروع القرار اس الشّ ن كرّ تضمّ و 
 :كالّتايل

 
  )،5إىل الفصل   األّول (من الفصل أحكام عاّمة:  األول الباب
(من  توريد البذور والشتالت واإلجتار فيهاارسة نشاط مم روطش:  الثاين الباب

  )،11إىل الفصل   6 الفصل 
  )،14إىل الفصل  12(من الفصل  جمال تدّخل اإلدارة: الثالث الباب
ت: الّرابع الباب   )،15(الفصل  املخالفات والعقو

 
– III  املنظم للقطاع:اإلطار التشريعي والرتتييب 

لبذور  قاملتعلّ  1999 ماي 10 يف املؤرخ 1999 لسنة 42 عدد القانون -
ل  2000 لسنة 66 عدد قانونوالشتالت واملستنبطات النباتية املنّقح واملتّمم 

 .2000 جويلية 3 يف املؤرخ
بتجارة  قاملتعلّ  2009 أوت 12 يف املؤرخ 2009 لسنة 69 عدد القانون -

 التوزيع.
عادة  قاملتعلّ  2015 سبتمرب 15 يف املؤرخ 2015 لسنة 36 عدد القانون -

 تنظيم املنافسة واألسعار.
بقانون  قاملتعلّ  2016 سبتمرب 30 يف املؤرخ 2016 لسنة 71 عدد القانون -

 اإلستثمار.

  

 القوانني

املتعّلق برتتيب  2000 جانفي 18 يف املؤرخ 2000 لسنة 101 عدد األمر -
ا ولفها البذور والشتالت وطرق إنتاجها وإكثارها واملواصفات العامة خلز 
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ا وحالتها الصحية وتوريدها واإلجتار فيها   مواملتمّ  حاملنقّ وعنونتها ومراقبة جود
 املؤرخ 2017 لسنة 991 احلكومي عدد األمرلّنصوص الالحقة له وآخرها 

  .2017 أوت 15 يف
املتعّلق بضبط  2001 فيفري 13املؤرخ يف  2001لسنة  419األمر عدد  -

 .مشموالت وزارة الفالحة
املتعّلق بتنظيم  2001فيفري  13املؤرخ يف  2001لسنة  420األمر عدد  -

احلكومي  األمرلّنصوص الالحقة له وآخرها  مواملتمّ  حاملنقّ وزارة الفالحة 
  .2018 ماي 31 يف املؤرخ 2018 لسنة 503 عدد

 قاملتعلّ  2016 أوت 19 يف املؤرخ 2016 لسنة 1148 عدد احلكومي األمر -
 مشاريع حول املنافسة لس الوجوبية االستشارة وصيغ إجراءات بضبط

 .الرتتيبيةالتشريعية و  النصوص
ق يتعلّ  2018ماي  11مؤرخ يف  2018لسنة  417أمر حكومي عدد  -

صدار القائمة احلصرية لألنشطة االقتصادية اخلاضعة لرتخيص وقائمة 
  .لة وتبسيطهاالرتاخيص اإلدارية إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصّ 

  األوامر

  
  

IV – املالحظات:  
  مبشروع القرار  املتعّلقة املالحظات:  أوال
  خبصوص تنظيم ممارسة نشاط إنتاج البذور والشتالت وإكثارها من الناحّية

  اإلجرائية:
لس مب تتعّلق صادر عن قرار مشرتك شروع اإلستشارة الرّاهنة املعروضة على أنظار ا

 دفالبحري والتنمية واإلستثمار والتعاون الدويل وارد املائية والصّيد الفالحة وامل يوزير 
  .اواإلجتار فيهالبذور والشتالت  توريداملصادقة على كرّاس الّشروط 

 املؤرخ 1999 لسنة 42 عدد القانون نّص خاص وهو شاط احلايل ألحكاموخيضع النّ 
للبذور والشتالت واملستنبط قاملتعلّ  1999 ماي 10 يف  قانونات النباتية املنّقح واملتّمم 

  على ما يلي: 11والذي جاء بفصله  2000 جويلية 3 يف املؤرخ 2000 لسنة 66 عدد
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ا العمل، يتم التوريد واالجتار يف البذور  "مع مراعاة األحكام التشريعية اجلاري 
مروالشتالت وفق     ."كرّاس شروط يصادق عليه 

صوص إجراءات املصادقة اليت تتطلب صدور أمر خالفا دقيق خبالتّ  وجبوبناء عليه 
لّنشاط املذكور  للمشروع احلايل الذي يقتضي املصادقة على مشروع كرّاس شروط يتعّلق 

 مبقتضى قرار وزاري مشرتك.
  
  القرار مبشروع نةاملضمّ  ّطالعاتإلاخبصوص: 

 2016 أوت 19 يف املؤرخ 2016 لسنة 1148 عدد احلكومي األمرحيث تّتجه إضافة 
 النصوص مشاريع حول املنافسة لس الوجوبية االستشارة وصيغ إجراءات بضبط قاملتعلّ 

  إىل قائمة إطالعات مشروع القرار احلايل. الرتتيبيةالتشريعية و 
 

  نيا: املالحظات املتعّلقة مبشروع كّراس الّشروط
 :مالحظة عاّمة  

يف العديد من فصوله أّن الّنشاط جاء بعنوان مشروع كرّاس الّشروط الرّاهن وكذلك 
 التّنصيص علىاملراد تنظيمه يتعّلق توريد البذور والشتالت واالّجتار فيها كما ورد مبقتضياته 

بعض الغموض حول ما إذا كان  وهو ما يثرينشاط التوريد أو االجتار يف البذور والشتالت، 
الجتار فيها أم أنّه ميكن اجلمع عن نشاط ا منفصال انشاط يعدّ نشاط توريد البذور والشتالت 

  بينهما يف إطار نشاط واحد.
مهية عند أمن لألمر دقيق يف مقتضيات هذا الكرّاس وتوضيحها ملا لذا يقرتح مزيد التّ 
  حتديد الّسوق املرجعية.  

  
 8الثامن (الفصل مقتضيات  من الثالثة من الفقرة الثانيةالنقطة  خبصوص(:  

 على إذ أوجبتنوعية وكمية يف آن واحد، قيود فرض ذه الّنقطة ما جاء  قتضيي
ت  لّتعامل مع نقاط بيع خبمس وال م فقط وذلك  املوّردين وضع مسلك توزيع خاص 

  على األقّل.
 ويف مدى خضوعهحول مفهوم "مسلك التوزيع اخلاص"  وهو ما يدعو إىل الّتساؤل

  املتعّلق بتجارة التوزيع. 2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69ألحكام القانون عدد 



 
6 

  حتديد ما إذا كان هذا املسلك اخلاص يقتضي مرحليت اجلملة والتفصيل.  لذا تعّني 
على متعاطي نشاط توريد البذور  جغرافية قيودفرض  ّمت يف ذات اإلطار كما

ت على األقّل.   والشتالت وذلك بضرورة تعامله مع نقاط بيع خبمس وال
من قبيل الّشروط والقيود املعرقلة للّدخول إىل الّسوق  ذكور أعالهويعترب احلد األدىن امل

اليت ميكن أن  بيعالنقاط كل اليت يتعّني حذفها بتمكني متعاطي الّنشاط من الّتعامل مع  
ت اجلمهورية    دون حتديد للعدد األدىن أو األقصى منها. تنتصب مبختلف وال

  
  15عشر ( اخلامسالفصل  أحكامخبصوص(: 

نبيه على املخالف دون أن حيدد الكيفّية املعتمدة أو هذا الفصل إجراء التّ  اقتضى
لتّنصيص على أّن الّتنبيه يكون بكّل وسيلة لذا تعّني  ،الوسيلة املتوخاة يف ذلك تدارك ذلك 

   .ترتك أثرا كتابيا
نبيـه عليـه مـن مهلـة كافيـة تضـبط مـن قبـل اإلدارة متكني املخالف بعـد التّ  نّص علىكما 

يتعّني اليت منية زّ الة املدّ بضبط  دون حتديدها وتعّني تدارك هذا الّسهو لتسوية الوضعية املخالفة
  عدم جتاوزها لتسوية وضعيته. املخالفعلى 

  
 :نشاط الّتوريدخبصوص 

يتنّزل مشروع كرّاس الّشروط احلايل يف إطار حترير التجارة اخلارجية بتبسيط إجراءات 
ذور والشتالت وذلك حبذف إجراء البطاقة املهنية املستوجبة للّتوريد اليت الّنفاذ لسوق توريد الب

جاءت بقائمة الرتاخيص املتعّلقة مبمارسة األنشطة االقتصادية اليت سيتّم حذفها امللحقة 
صدار القائمة املتعّلق  2018ماي  11مؤرخ يف  2018لسنة  417كومي عدد احلألمر 

اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلدارية إلجناز مشروع احلصرية لألنشطة االقتصادية 
  .لة وتبسيطهاوضبط األحكام ذات الصّ 

حكام الفصل  وتّتجه اإلشارة إىل أّن هذا الّنشاط  عدد األمرمن  26خيضع، عمال 
املتعّلق برتتيب البذور والشتالت وطرق  2000 جانفي 18 يف املؤرخ 2000 لسنة 101

ا وحالتها الصحية إنتاجها وإكثارها وا ا ولفها وعنونتها ومراقبة جود ملواصفات العامة خلز
  ، لرتخيص مسبق من قبل وزير الفالحة.وتوريدها واإلجتار فيها
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ملصادقة على مشروع كرّاس الشروط  لّنصإدراج أحكام جديدة لذا يقرتح  املتعّلق 
  .املذكور رتخيصالالرّاهن تلغي 

لس املنافسة بتاريخ وصدر هذا الّرأي عن اجلّ  سة  2019 فيفري 7لسة العاّمة  بر
روين عمر التونكيت وعضويّة الّسادة رضا بن حممود السّيد وسامل  ومعّز العبيدي وأكرم 

ن والسّيدتني وحمّمد شكري رجب لسعود لشيخو  رمي بوز وحبضور املقّرر العام  سندس 
  ّيد نبيل السمايت. تب اجللسة الساكالسّيد حمّمد الشيخ روحو و 

                       الرئيــس                                                               
  رضا بن حممود                                                              


