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                    احلمد             اجلمهورية التونسيـــة                                    

جملس املنافســة           

اجللســــة العاّمـــة   

    .جتميع ماّدة الفول املصري :القطاع  
 

  

  

  192739 الّرأي عدد

  الّصادر عن جملس املنافسة 
  2020 جانفي 23  بتاريخ

  

  إّن جملس املنافســة، 
وزير مكتوب  على  االّطالع  لس    بعد  ا بكتابة  املرّسم    2019  ديسمرب   19بتاريخ  الّتجارة 

طلب   يف  واملتضّمن  الّرأي  مبوسم إبداء  املتعّلقة  املصري  الفول  ماّدة  جتميع  اتّفاقّية  مشروع 
2018 /2019 .  

عادة   2015سبتمرب   15املؤرّخ يف  2015لسنة   36وبعد االّطالع على القانون عدد    املتعّلق 
  تنظيم املنافسة واألسعار. 
املتعّلق بضبط التّنظيم اإلداري    2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477وعلى األمر عدد  

 واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لطّريقة القانونّية جللسة يوم   لس    23  اخلميسوبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  . 2020 جانفي

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
  وة تقريره الكتايب، وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف تال 

   

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

I  . ّتقدمي امللف :  
لس  الّتجارة  وزير   أحال ا مبوسم    إىل  املتعّلقة  املصري  الفول  ماّدة  جتميع  اتّفاقّية  مشروع 

  . إلبداء رأيه فيها 2019/ 2018
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  : ستشارة.اإلطار العام لال 1

مبوسم   املتعّلقة  املصري  الفول  ماّدة  جتميع  اتّفاقّية  اخلطّة    إطار  يف   2019/ 2018تندرج  تنفيذ 
دف حتسني إنتاجّية احلبوب والّنهوض بزراعة الفول املصري   الوطنّية للّتشجيع على الّتداول الّزراعي 

الستناد خاّصة على اإلجراءات الّتالية: 2021- 2018(   ) وذلك 
  دعم بذور الفول املصري. -
  حتديد سعر مرجعي لقبول اإلنتاج.  -
بقول اجلافّة بتشجيع منتجي البذور على تعاطي إكثار بذور الفول حتسني أداء قطاع إنتاج بذور ال  -

  املصري.
ّمعني لقبول الفول املصري وذلك بتحديد منحة لتجميع وخزن البقول.  -   تشجيع ا
عتماد سعر مرجعي للّشراء    - تشجيع منتجي األغذية احليوانّية على استعمال الفول املصري وذلك 

  لفيتورة الّصوجا والّذرة. مرتابط مع الّسعر العاملي 
دف حتسني   وجتدر اإلشارة أنّه يف إطار تنفيذ  اخلطّة الوطنّية للّتشجيع على الّتداول الّزراعي 

املؤرّخ يف   95إنتاجّية احلبوب والّنهوض بزراعة الفول املصري، ّمت يف مرحلة أوىل إصدار املنشور عدد  
مبوسم    2018ماي    22 يف   2017/2018واملتعّلق  مبقتضى مثّ  الّتدابري  من  اّختاذ مجلة  ّمت  نية  مرحلة   

عدد   يف    38مذّكرة  والّصيد   2019مارس    27املؤرّخة  املائّية  واملوارد  الفالحة  وزير  عن  الّصادرة 
  البحري، وهي كالّتايل: 

بـ    - تقّدر  كّمية  جتميع  عملّيات  على  إلشراف  احلبوب  ديوان  إنتاج    240تكليف  قنطار من  ألف 
امل لسنة  الفول  الفالحة   2019صري  وزارة  مصاحل  قبل  من  مسبقا  عليه  املصادق  الّتجميع  مبراكز 

  واملوارد املائّية والّصيد البحري واملنتجة لدى الفّالحني اخلواّص دون سواهم.
  دينار للقنطار الواحد.   80حتديد سعر التدّخل لقبول الفول املصري مبراكز الّتجميع املخّصصة بـ  -
ّمعة من الفول لشروط القبول الّتالية: ضرورة أن ت -   ستجيب الكّميات ا

  14الّرطوبة: أقّل أو يساوي % . 

  3نسبة الّشوائب املختلفة: أقّل او يساوي  % . 

  3احلبّات املصابة: أقّل أو يساوي % . 
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  .خالية من حشرات الّسوس احلّية 

ّمعي احلبوب جتميع ماّدة الفول املصري بداية من    - جويلية   31وإىل غاية    2019جوان    10خيّول 
صابة    2019 جتميع  نشاط  ممارسة  لشروط  الّضابطة  االتّفاقّية  إمضاء  بعد  واستكمال    2019وذلك 

الكمّ  يف  املصلحة  إذن  على  واحلصول  املراكز  على  واملصادقة  املطلوبة  ئق  الو املّتفق  تقدمي مجيع  ية 
  على جتميعها. 

نري للقنطار الواحد ومنحة خزن بـ    3إسناد منحة جتميع قيمتها    - مّليما للقنطار الواحد يف   850د
  الّشهر. 

ونتائج    - املبذورة  املساحات  حسب  املعنّية  ت  لوال املصري  الفول  لتجميع  حصص  حتديد  يتّم 
وتشمل   اإلنتاج.  وتوقّعات  الفارط  ت املوسم  الوال الّزراعي  الّتداول  على  للّتشجيع  الوطنّية  اخلطّة 

نة، بن عروس.  بل، زغوان، الكاف، سليانة، مّنوبة، أر جة، جندوبة، بنزرت،    الّتالية: 
حتدث على مستوى كّل والية جلنة جهويّة ترتّكب من ممّثل عن املندوبّية اجلهويّة للّتنمية الفالحّية   -

الّدائرة   البحري وممّثل  وممّثل عن  والّصيد  للفالحة  اجلهويّة لديوان احلبوب وممّثل عن االّحتاد اجلهوي 
  عن نقابة الفّالحني وممّثل عن كنفدرالّية املؤّسسات واملواطنة الّتونسّية.

دف استعمال  - ّمعة على ذّمة كافّة مصانع األعالف الّناشطة  وضع مجيع كّميات الفول املصري ا
صري حصرّ يف تركيبة األعالف املنتجة من طرفها حسب نفس شروط القبول املعتمدة  ماّدة الفول امل
  عند الّتجميع. 

جتميع    - عملّيات  ومراقبة  مبتابعة  احلبوب  وديوان  الفالحي  لإلنتاج  العاّمة  اإلدارة  مصاحل  تكليف 
  وخزن كّميات الفول املصري وإحالتها إىل وحدات تصنيع العالف.

  : 2019/ 2018تّفاقّية جتميع ماّدة الفول املصري ملوسم  الاحملتوى املاّدي .2
  . أطراف االتّفاقّية: 1.2

  تنّظم االتّفاقّية العالقة بني كّل من:
أفريل    3املؤرّخ يف    1962لسنة   10ديوان احلبوب وهو منشأة عمومّية حمدثة مبقتضى املرسوم عدد    -

عدد    1962 القانون  مبقتضى  عليه  يف    1962لسنة    18املصادق  والّنصوص   1962ماي    24املؤرّخ 
الّتجاري  السجّل  بتونس، صاحب  أالن سفاري  بنهج  االجتماعي  مقّره  الكائن  له،  واملتّممة  املنّقحة 

  . R/P/M000005147واملعّرف اجلبائي عدد   C11612003عدد 
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ّمع.  -   ا
  . موضوع االتّفاقّية:2.2

املنتجة   الفول املصري  ّمع من شراء ماّدة  ا يتوّىل ديوان احلبوب مبوجب هذه االتّفاقّية متكني 
من الفّالحني واملوّجهة إىل االستهالك احليواين يف إطار خطّة  2019/ 2018حمّليا خالل املوسم الفالحي 

  الّتشجيع على الّتداول الّزراعي. 
  املصري: .شروط ممارسة نشاط جتميع الفول 3.2

ممارسة  يف  للّشروع  املصلحة  وإذن  واإلداريّة  الفّنية  املقتضيات  مجلة  الّشروط  هذه  تتضّمن 
  الّنشاط.

ّمع: 4.2   . التزامات ا
التصّرف  و  ئق  املصري واحلصص ومسك و للفول  الفنّية  والّشروط  املراكز  فتح  أوقات  تشمل 

واحملاف والتصّرف  القبول  وسعر  واخلالص  القبول  والّتصريح وإجراءات  ّمعة  ا الكّميات  على  ظة 
لكّميات ومسك احملاسبة املالّية وحماسبة املواّد والّتأمني وتفعيل احلساب البنكي.    الّدوري 

  . التزامات الّديوان: 5.2
اخلزن  و  منح  وصرف  واخلالص  والفوترة  ّمعة  ا الكّميات  شراء  مج  بر حتديد  يف  تتمّثل 

  والّتجميع. 
  :.مراقبة الّنشاط6.2

إىل   الّزراعي  الّتداول  على  الّتشجيع  خطّة  إطار  يف  املصري  الفول  جتميع  مراكز  نشاط  خيضع 
البحري   والّصيد  املائّية  واملوارد  الفالحة  لوزارة  الّتابعة  واجلهويّة  املركزيّة  للمصاحل  الّدوريّة  املراقبة 

جلوانب احملاسبّية واملالّية والتّ  جاريّة والفّنية لعمليّات الّتجميع واخلزن  ولديوان احلبوب، وتتعّلق املراقبة 
  والبيع. 

ت املالّية واإلداريّة: 7.2   .العقو
الّرقابّية   الّتقارير  وذلك حسب  ّمع  ا مع  واملايل  الّتجاري  الّتعامل  تعليق  احلبوب  لديوان  خيّول 

  الّداخلّية ملصاحله أو تقارير فرق مراقبة نشاط مراكز الّتجميع. 
 

II. املالحظات :  

   :الّتالية يثري ملّف االستشارة الّراهنة املالحظات

  بصفة مبدئّية:.1
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ّمعني من شراء ماّدة الفول املصري املنتجة حمّليا خالل  االتّفاقّية بتتعّلق   تمكني ديوان احلبوب ا
من الفّالحني واملوّجهة إىل االستهالك احليواين يف إطار خطّة الّتشجيع    2019/ 2018املوسم الفالحي  

  على الّتداول الّزراعي.  
أّن موسم جتميع ماّدة الفول املصري موضوع االتّفاقّية كان قد    وجتدر اإلشارة يف هذا الّصدد 

وذلك مبقتضى املذّكرة الّصادرة    2019جويلية    31إىل غاية  استمّر  و   2019جوان    10انطلق بداية من  
يف   املؤرّخة  البحري  والّصيد  املائّية  واملوارد  الفالحة  وزير  حّددت شروط   2019مارس    27عن  اليت 

  ّتجميع واخلزن وشروط مباشرة الّنشاط. الّتجميع وكذلك قيمة منح ال
لس   لّتايل فإّن هذه االتّفاقّية تصبح غري ذات موضوع، أي أنّه ال جدوى من عرضها على ا و
احملتملني نظرا النتهاء موسم   ّمعني  وا بني ديوان احلبوب  االتّفاق  إبرام هذا  ّمت  أنّه قد  يفرتض  حيث 

  الّتجميع. 
  احتياطّية: بصفة .2

لّتنفيذ فإنّه قد ّمت الّتنصيص على دخوهلا    24لعودة إىل الفصل    أّوال: من مشروع االتّفاقّية واملتعّلقة 
وزارة  قبل  عليها من  املصادقة  وبعد  ّمعني  وا احلبوب  ديوان  إمضائها من طرف  الّتطبيق حال  حّيز 

من القانون   6وزير الّتجارة طبقا ألحكام الفصل  الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحري وصدور قرار  
لّرائد الّرمسي. عادة تنظيم املنافسة واألسعار ونشره    املتعّلق 

الفصل   أحكام  تطبيق  من  تعفى  أن  على  املذكور  الفصل  تنظيم    5وينّص  إعادة  قانون  من 
ا ضروريّة  ّ أ ا  يثبت أصحا اليت  العقود  أصناف من  أو  املمارسات  أو  االتّفاقات  املنافسة واألسعار 
ا تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها شريطة أالّ تؤّدي  ّ لضمان تقّدم تقين أو اقتصادي وأ

  إىل:  
  ا ترمي إليه من أهداف. فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق م  -
  اإلقصاء الّتام للمنافسة يف الّسوق املعنّية او يف جزء منها. -

لّتجارة بعد استشارة جملس املنافسة.    ومينح هذا اإلعفاء بقرار من الوزير املكلّف 
  وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل ما يلي: 

  من حيث الّشكل:
ئق  من األمر عدد    2املستوجبة طبقا ملقتضيات الفصل    مل يتضّمن ملّف االستشارة خمتلف الو

املتعّلق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته   2016أكتوبر    18املؤرّخ يف    2016لسنة    1204
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عدد   القانون  ألحكام  يف    2015لسنة    36تطبيقا  تنظيم   2015سبتمرب    15املؤرّخ  عادة  املتعّلق 
إلعفاء تقدمي ملّف يف  املنافسة واألسعار، أنّه يتعّني عل نظائر للمصاحل املختّصة   3ى األطراف املعنّية 

بوزارة الّتجارة يتضّمن عناصر تثبت وجود تقّدم تقين أو اقتصادي للممارسة أو االتّفاق أو أصناف  
ر احملتملة.    العقود واآل

  وحيتوي امللّف على: 
  القانوين وجنسّيته وعنوانه.طلب حيتوي على معلومات عن طالب اإلعفاء وشكله  
 .نسخة من السجّل الّتجاري والعقد الّتأسيسي للّشركة أو بطاقة تعريف طالب اإلعفاء  
 .دراسة حول القطاع وهيكلة الّسوق اليت تنشط فيها املؤّسسة أو اهليكل املعين  
 .املمارسة أو االتّفاق أو أصناف العقود موضوع طلب اإلعفاء  
   ره على رفاه املستهلك وعلى الّتشغيل. تبيان املزا   االقتصاديّة لإلعفاء وخاّصة آ
  .خمّططات االستثمار والقوائم املالّية 

  من حيث املضمون: 
الفصل    - تطبيق  جمال  الّراهنة يف  االتّفاقّية  تدخل  واألسعار،    6ال  املنافسة  تنظيم  إعادة  قانون  من 

لّشر  وط املستوجبة للقيام جتميع ماّدة الفول املصري من ذلك عتبار أّن خمتلف بنودها تتعلّق أساسا 
خمتلف  بني  العالقة  ّمعني،  ا على  احملمولة  االلتزامات  الّنشاط،  ملمارسة  واإلداريّة  الفّنية  الّشروط 

ت، ...    املتدّخلني، العقو
لّتأكيد أّن تنظيم األنشطة االقتصاديّة يتّم إّما عرب ترخيص إداري أو   كّراس شروط أو  وحرّي 

  جمّرد إعالم ببداية الّنشاط، وال ميكن يف أّي حال من األحوال أن يتّم ذلك مبقتضى اتّفاقّية.
ملقتضيات   طبقا  االستشارة  هذه  إحالة  األجدر  من  كان  فإنّه  بيانه  سبق  ما  كّل  على  وبناء 

تنظ  11الفصل   إعادة  قانون  ما  من  حتديدا  واألسعار  املنافسة  اليت  مل  منها  تعّلقيم    متسّ سائل 
  ملنافسة.    

شروط وإجراءات ممارسة نشاط جتميع ماّدة الفول    نتبّني أنّ لعودة إىل خمتلف بنود االتّفاقّية،    نيا:
  : تعّلقت أساسا بـاملصري 

بينها 1 من  ئق  الو من  مجلة  يتضّمن  قانونّيا  ملّفا  أوىل  مرحلة  يف  املصري  الفول  ماّدة  جمّمع  .تقدمي 
  االتّفاقّية مؤّشرة وخمتومة، شهادة يف عدم اإلفالس، ... 
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من  2 أخرى  جمموعة  ّمع  ا يقّدم  املصري  الفول  ماّدة  شراء  يف  الّشروع  وقبل  االتّفاقّية  إمضاء  .بعد 
مني مراكز الّتجميع، ...  ئق البنكّية، شهادات خالص  ئق األخرى من بينها الو   الو

ذلا خض.إ3 إثر  الّتجميع  مراكز  الفّنية  ع  الّشروط  حسب  جلنة  قبل  من  املسبقة  املصادقة  إىل  ك 
  وحصص اجلهات.

على  4 واملصادقة  املطلوبة  ئق  الو مجيع  تقدمي  واستكمال  االتّفاقّية  إمضاء  إثر  احلبوب  ديوان  .مينح 
  املراكز، إذن مصلحة للّشروع يف شراء الفول املصري.

االتّفاقيّ  جمتمعة من  اإلجراءات  هذه  ملمارسة وجتعل خمتلف  ترخيص  نظام  االستشارة  ة موضوع 
  2018لسنة    417نشاط جتميع ماّدة الفول املصري وهو ما يتعارض مع أحكام األمر احلكومي عدد  

يف   لرتخيص   2018ماي    11املؤرّخ  اخلاضعة  االقتصاديّة  لألنشطة  احلصريّة  القائمة  صدار  املتعّلق 
أنّه ال ميكن إضافة تراخيص أو إجراءات أو شروط  10ه  وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة الّذي نّص يف فصل

عتبار أّن نشاط جتميع ماّدة   بعد تنقيح أحكام هذا األمر، وذلك  تعديلها إالّ  أو  أو آجال جديدة 
  الفول املصري مل يرد يف أيّة قائمة من القوائم اليت نّص عليها األمر احلكومي املذكور. 

لس تنظيم  روط يقوم على مبدأ  كّراس شع ماّدة الفول املصري مبقتضى  نشاط جتمي  لذا يقرتح ا
يتّم التحّقق منها  تتعّلق بشروط للمباشرة  عتبار أّن أحكام كّراس الّشروط  الّالحقة للّنشاط  الّرقابة 
لّنشاط اّلذي ال يتوّقف تعاطيه على احلصول على ترخيص   ومراقبتها وتتّبع املخالفني هلا بعد القيام 

  . كما يقرتح تضمني االتّفاقّية موضوع االستشارة الّراهنة كملحق من مالحق كّراس الّشروط،  مسّبق
 

سة السي 2020 جانفي 23  بتاريخ لس املنافسة    ة◌ّ وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العام حمّمد   د◌ّ بر

محّاد   والّسادة   السّيدتنيوعضويّة    العّيادي لّشيخ و   فتحّية  ومصطفى  واخلّموسي    سندس  بوعبيدي 

لّسعود وحمّمد شكري رجب ومعز العبيدي،  وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد الّشيخ    للطّيف وسامل 

       .روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل الّسمايت

 يس الّرئـ                                          

 حمّمـد العيّـادي                                                     


