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القانون الجديد لقطاع الجلود واألحذية في تونس يدخل حيز التنفيذ 

 بداية من أوت القادم

أقر المدير العام للمركز الوطني للجلود واألحذية نبيل بن بشير ان القانون  

 .اوت القادم 21للقطاع سيدخل حيز التنفيذ بداية من  المنظم الجديد

فقرة "الو  في  خالل تدخل هاتفي له في حصة الماتينال شمس آف آم وأفاد محدث

هذا القانون الهدف   ، مضيفا أن2020اوت   مدير"، أن هذا االمر تم إصداره منذ

منه ليس فقط تحسين الجودة وإنما أيضا مراعاة الجانب الصحي والمهني، وفق 

 .تعبيره

وقال إن "القانون سيمكن من مزيد تنظيم القطاع وإعطاء آليات رقابية للسوق"، الفتا 

مقتضى هذا القانون سيصبح إجباريا التنصيص على البلد المنشأ النظر إلى انه "وب

 ."واإللتزام بالمواصفات العالمية

  .بالمائة من األحذية في تونس مستوردة بصفة غير قانونية 60هذا وأكد بن بشير أن 

 

 
 



 

 

وزير الصناعة يؤكد أهمية االجراءات المتخذة لتعزيز وتنظيم قطاع 

  الجلود واألحذية
 

 

 

 

 

 

 

 

  

الصناعة  أّكد وزير 

والّطاقة والمناجم بالنيابة، محمد بوسعيد، أّن األمر الحكومي، الذّي سيدخل حيز التنفيذ خالل شهر أوت 

سيعمل على تنظيم قطاع صناعة الجلود واألحذية وسيضمن سالمة وصّحة المستهلك لألحذية  2021

 .والمصنوعات المماثلة

اجتماع خّصص لمتابعة المؤّسسات الناشطة في القطاع، عقد مساء، أمس اإلثنين، أّن وأفاد بوسعيد، في 

مصالح الوزارة تعمل على استكمال المراحل األخيرة من ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص 

 .لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، إلحالته على جلسة وزارية قادمة، للمصادقة

اء، الذّي جرى بحضور ممثلين عن الهياكل النقابية للقطاع، أنّه سيتم عقد اجتماعات دورية وأشار خالل اللق

قصد تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها وضمان متابعة دورية  2021بداية من النصف الثاني من شهر أفريل 

 .لهذا القطاع، الذي يمّر بصعوبات ظرفية، وفق بالغ أصدرته الوزارة

لسهر على تحسين جودة المنتجات الوطنية وتنظيم نشاط الصناعة المحلية لألحذية وحّث الوزير على ا

 .وطريقة توزيعها )من المصنع الى الموزع(

وتطّرق رئيس الغرفة الوطنية للجلود واألحذية، أكرم بالحاج، من جهته، إلى اإلشكاليات، التّي أضّرت 

مواد األوليّة المحليّة من جلود خام نتيجة بالقطاع على غرار نقص اليد العاملة المختصة وغياب ال

 .الصعوبات الماليّة، التّي يمّر بها المصنّعون والحرفيون الناتجة عن الجائحة وتراجع حجم القطيع

مليون  2000بالمائة من إنتاج الصناعات المعملية )بقيمة تناهز  4ويمثل قطاع الجلود واألحذية نسبة 

 .مليون دينار 1260ة دينار( في ما ناهزت صادراته قيم

بالمائة منها  72مؤسسة،  224آالف حرفي، حاليا، في مجال الجلود واألحذية إلى جانب  3وينشط حوالي 

 .ألف موطن شغل 26مصدرة كليّا، وتوفر هذه المؤسسات ما يقارب 

 



 

 

 

 

وزير الصناعة يؤكد أهمية االجراءات المتخذة لتعزيز 

 وتنظيم قطاع الجلود واألحذية

 

أّكد وزير الصناعة والّطاقة والمناجم بالنيابة، محمد بوسعيد، أّن األمر الحكومي، الذّي سيدخل حيز التنفيذ 
سيعمل على تنظيم قطاع صناعة الجلود واألحذية وسيضمن سالمة وصّحة المستهلك  2021خالل شهر أوت 

 .لألحذية والمصنوعات المماثلة

المؤّسسات الناشطة في القطاع، عقد مساء، أمس اإلثنين، أّن مصالح  وأفاد بوسعيد، في اجتماع خّصص لمتابعة
الوزارة تعمل على استكمال المراحل األخيرة من ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتعزيز 

 القدرة التنافسية للقطاع، إلحالته على جلسة وزارية قادمة، للمصادقة

ممثلين عن الهياكل النقابية للقطاع، أنّه سيتم عقد اجتماعات دورية وأشار خالل اللقاء، الذّي جرى بحضور 
قصد تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها وضمان متابعة دورية لهذا  2021بداية من النصف الثاني من شهر أفريل 

 .القطاع، الذي يمّر بصعوبات ظرفية، وفق بالغ أصدرته الوزارة

المنتجات الوطنية وتنظيم نشاط الصناعة المحلية لألحذية وطريقة وحّث الوزير على السهر على تحسين جودة 
 .توزيعها )من المصنع الى الموزع(

وتطّرق رئيس الغرفة الوطنية للجلود واألحذية، أكرم بالحاج، من جهته، إلى اإلشكاليات، التّي أضّرت بالقطاع 
ة من جلود خام نتيجة الصعوبات الماليّة، على غرار نقص اليد العاملة المختصة وغياب المواد األوليّة المحليّ 

 التّي يمّر بها المصنّعون والحرفيون الناتجة عن الجائحة وتراجع حجم القطيع

مليون دينار(  2000بالمائة من إنتاج الصناعات المعملية )بقيمة تناهز  4ويمثل قطاع الجلود واألحذية نسبة 
 .مليون دينار 1260في ما ناهزت صادراته قيمة 

بالمائة منها  72مؤسسة،  224آالف حرفي، حاليا، في مجال الجلود واألحذية إلى جانب  3ينشط حوالي و
 .ألف موطن شغل 26مصدرة كليّا، وتوفر هذه المؤسسات ما يقارب 



 

 

قريبا: أمر حكومي لتنظيم قطاع 

 الجلود واألحذية وضمان الجودة وسالمة المستهلك
 

انعقد بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم مساء يوم أمس  :السعداويكريمة -الشارع المغاربي

اجتماع أشرف عليه الوزير بالنيابة محمد بوسعيّد حول متابعة نشاط  2021أفريل  5االثنين 

المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود واألحذية في ظل األزمة الصحية الحالية وذلك بحضور 

للجلود واألحذية وعدة أطراف من المهنيين المتدخلين في أكرم بالحاج رئيس الغرفة الوطنية 

 .القطاع

وتطرق أكرم بلحاج والمهنيون خالل االجتماع الى أهم اإلشكاليات التي يواجهها قطاع 

الجلود واألحذية وحالت دون تطويره واإلجراءات الجديدة للنهوض به وأهمها نقص اليد 

حلية من جلود خام بسبب تراجع أعداد القطيع العاملة المختصة وغياب المواد األولية الم

وصعوبات مالية للمصنعين والحرفيين الناتجة عن الجائحة مبرزا ان ذلك يقتضي النهوض 

بالصناعة الوطنية وتطويرها ومكافحة التهريب والسوق الموازية والتصدي الستفحال 

 .ظاهرة التوريد العشوائي

ر الحكومي الذي سيدخل حيز التنفيذ في أوت من جهته أكد محمد بوسعيد على أهمية األم

والذي سينظم القطاع وسيضمن سالمة وصحة المستهلك لألحذية والمنتوجات المماثلة  2021

مؤّكدا أن مصالح الوزارة بصدد استكمال المراحل األخيرة من ميثاق الشراكة بين القطاعين 

جلود واألحذية وانه من العمومي والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع صناعة ال

 .المنتظر إحالته على جلسة وزارية قادمة قصد المصادقة عليه

وقصد تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها وضمان متابعة دورية لهذا القطاع الذي يشهد صعوبات 

ظرفية، أبرز الوزير انه سيتم عقد اجتماعات دورية بداية من النصف الثاني من شهر أفريل 

 . الجاري

ان المستثمرين في قطاع الجلود واألحذية يحذّرون منذ سنوات من اندثار هذه الصناعة يذكر 

في تونس بسبب تهريب أغلب منتجات الجلود واألحذية عبر الحدود خاصة مع الجزائر، 

وبسبب تفاقم ما يعتبرونه التوريد العشوائي أساساً من الصين وتركيا إضافة إلى أّن أكثر من 

 .جار هذا القطاع يشتغلون في السوق الموازيةفي المائة من ت 80

ويؤكد المتدخلون في القطاع إفالس العديد من الحرفيين، وغلق عدّة مؤسسات صغرى 

وكبرى في قطاع الجلود خالل السنوات األخيرة، وفقدان اآلالف من العمال وظائفهم يقدر 

في البالد. وقد اثرت  ألف في قطاع كان يعدّ من أبرز القطاعات الحيوية 220عددهم بنحو 

الجائحة الصحية بشكل الفت على القطاع مما دعا العديد من الناشطين الى التحذير من 

 .وشوك انهياره



 

 
 

 

 

 

بالمئة من األحذية التي تباع في تونس ُموّردة  60أكثر من “أكرم بالحاج: 

 ”بصفة غير قانونية
 

 

 

 2021, 12أبريل 

 

، خالل تدخله في 2021يل .أفر 12أفاد رئيس الجامعة الوطنية للجلود واألحذية، أكرم بالحاج، اليوم اإلثنين 

دة بصفة غير قانونية، موضحا  60برنامج إيكوماغ، أن أكثر من  وّر بالمئة من األحذية التي تباع في تونس ُم

ها خارجة عن السوق التونسية  .، وفق تعبيرهأن األحذية التي تباع في تونس كلّ

وأشار أكرم بالحاج إلى أّن القانون الجديد لقطاع األحذية والجلود تم إصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 

سيكون هناك  أنه معتبرا، مبينا أن هذا القانون سيحمي المستهلك التونسي، 2021، وسيدخل حيز التنفيذ في أوت 2020

 .وتكوينتهعالمة المنشأ على الحذاء 

 .وأبرز بالحاج أّن البضاعة الموّردة من الخارج ال بد من أن تكون مطابقة للمواصفات الموجودة في هذا القانون

كانت ضد الصناعة التونسية ولذلك تم العمل مع وزارة التجارة  2005وأوضح بالحاج أن القوانين الموجودة من سنة 

ا أن كل مستهلك سيجد عالمة المنشأ على الحذاء وتركيبته التي ستكون على هذا القانون إلعطاء هوية القطاع، مبرز

 .مطابقة للمواصفات العالمية، وفق تعبيره

وأكد أن هذا القانون مّكن من أن تكون المراقبة داخل المحالّت، مضيفا أن المنتوج التونسي سيكون مطابقا للمواصفات 

 وفق قولهالعالمية، مشددا على ضرورة المراقبة اآللية، 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

االجراءات الجديدة المنظمة لألحذية والمصنوعات المماثلة تدخل حيز التنفيذ 

 2021اوت  21يوم 

تدخل االجراءات الجديدة المنظمة لألحذية والمصنوعات المماثلة، والرامية الى تنظيم القطاع وضمان سالمة صحة 

افاد به المركز الوطني للجلود واالحذية في بالغ وجهه، االربعاء الى  ، وفق ما2021اوت  21المستهلك، حيز التنفيذ يوم 

 .مصنّعي ومزودي وموردي االحذية والمصنوعات المماثلة

المتعلق باألحذية  2020أوت  7المؤرخ في  2020لسنة  571ووردت هذه االجراءات في األمر الحكومي عدد 

، المؤرخ في 2020لسنة  83ناعة والتجارة، بالرائد الرسمي عدد والمصنوعات المماثلة والقرار الصادر عن وزيري الص

 . ، والذي يهم تأشير تركيبة األحذية والمصنوعات المماثلة وبضبط متطلبات السالمة المتعلقة بها2020اوت  21

ة من اجل وستتضمن هذه النصوص التزامات جديدة تخص التأشير وتحديد الخاصيات الكيميائية والفيزيوميكانيكية لألحذي

ضمان صحة وسالمة المستهلك وتوفير أحذية ذات جودة عالية. وستركز هذه االجراءات على صحة وسالمة المستهلك 

 .لالحذية والمصنوعات المماثلة مع مزيد االهتمام بجودة المنتجات وتنظيم نشاط الصناعة المحلية

عرض او الوضع في السوق او التوزيع بصفة مجانية لالحذية وتنطبق االحكام الجديدة على المتعاملين االقتصاديين، بغاية ال



 .والمصنوعات المماثلة

ودعا المركز الوطني للجلود واالحذية في هذا الصدد، جميع المتعاملين االقتصاديين، الى ضرورة االستعداد لتطبيق 

 .اإلجراءات الجديدة قبل التاريخ المحدد

او  71 43 22 55ادات واالستفسار حول الموضوع االتصال بالرقم التالي ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد االرش

 عن طريق صفحة التواصل االجتماعي او البريد االلكتروني للمركز

boc@cnccleather.tn 

 .مليون دينار 2000بالمائة من إنتاج الصناعات المعملية بحوالي  4يشار إلى أن قطاع الجلود واالحذية يمثل 

، ان عدد المؤسسات الناشطة 2021افريل  5بتاريخ «  فايسبوك »وردت على صفحة وزارة الصناعة على وتفيد معطيات 

بالمائة  72ألف موطن شغل وتمثل نسبة المؤسسات المصدرة كليا  26وهي توفر حوالي  224في القطاع يصل الى قرابة 

 .مليون دينار 1260ات القطاع بحوالي حاليا فيما قدرت صادر 3000منها فيما يبلغ مجموع الحرفيين ما يقارب 

ونشرت هذه المعطيات خالل اشراف وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة السيد محمد بوسعيد، على اجتماع حول 

 متابعة نشاط المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود واألحذية في ظل الألزمة الصحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الخبار : أخبار إقتصاديّة

 

االجراءات الجديدة المنظمة لألحذية والمصنوعات المماثلة تدخل حيز التنفيذ 

 2021اوت  21يوم 

تدخل االجراءات الجديدة المنظمة لألحذية والمصنوعات المماثلة، والرامية الى تنظيم القطاع وضمان سالمة صحة المستهلك، 

للجلود واالحذية في بالغ وجهه، االربعاء الى مصنّعي  ، وفق ما افاد به المركز الوطني2021اوت  21حيز التنفيذ يوم 

 .ومزودي وموردي االحذية والمصنوعات المماثلة

المتعلق باألحذية والمصنوعات  2020أوت  7المؤرخ في  2020لسنة  571ووردت هذه االجراءات في األمر الحكومي عدد 

، 2020اوت  21، المؤرخ في 2020لسنة  83الرسمي عدد  المماثلة والقرار الصادر عن وزيري الصناعة والتجارة، بالرائد

 . والذي يهم تأشير تركيبة األحذية والمصنوعات المماثلة وبضبط متطلبات السالمة المتعلقة بها

وستتضمن هذه النصوص التزامات جديدة تخص التأشير وتحديد الخاصيات الكيميائية والفيزيوميكانيكية لألحذية من اجل 

مة المستهلك وتوفير أحذية ذات جودة عالية. وستركز هذه االجراءات على صحة وسالمة المستهلك ضمان صحة وسال

 .لالحذية والمصنوعات المماثلة مع مزيد االهتمام بجودة المنتجات وتنظيم نشاط الصناعة المحلية

او التوزيع بصفة مجانية لالحذية وتنطبق االحكام الجديدة على المتعاملين االقتصاديين، بغاية العرض او الوضع في السوق 

 .والمصنوعات المماثلة

ودعا المركز الوطني للجلود واالحذية في هذا الصدد، جميع المتعاملين االقتصاديين، الى ضرورة االستعداد لتطبيق 

 .اإلجراءات الجديدة قبل التاريخ المحدد



 

 

 

اوت: اجراءات جديدة منظمة لألحذية  21بداية من 

 المماثلة تدخل حيز التنفيذوالمصنوعات 

 
تدخل االجراءات الجديدة المنظمة لألحذية والمصنوعات المماثلة، والرامية الى تنظيم القطاع 

، وفق ما افاد به المركز الوطني 2021اوت  21وضمان سالمة صحة المستهلك، حيز التنفيذ يوم 

افريل 28للجلود واالحذية في بالغ اليوم اإلربعاء  . 

في نفس البالغ جميع المتعاملين االقتصاديين بضرورة االستعداد لتطبيق االجراءات  يالمركز الوطنيدعو 

في تحديد الخاصيات الكيميائية والفيزيوميكانيكية لألحذية بهدف  والتي تتمثلالجديدة قبل الوقت المحدد 

ذات جودة عالية. وتوفير أحذية وسالمة المستهلكصحة   

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لألحذية والمصنوعات المماثلة تدخل حيز  ديدة المنظمةاالجراءات الج

 2021اوت  21التنفيذ يوم 
 

  
تدخل االجراءات الجديدة المنظمة لألحذية والمصنوعات المماثلة، والرامية الى تنظيم القطاع وضمان سالمة  -وات  -افريل  28تونس 
، وفق ما افاد به المركز الوطني للجلود واالحذية في بالغ وجهه، االربعاء الى 2021اوت  21المستهلك، حيز التنفيذ يوم صحة 
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إجراءات جديدة لتنظيم قطاع الجلود والمصنوعات المماثلة 
 والتصدي للتجارة الموازية

 
 

، المركز الوطني للجلود واألحذية والجامعة 2021جوان  10نظم، اليوم  

يوما وطنيا  TTS (TOTAl TESTING SERVICE) الوطنية للجلود واألحذية بالتعاون مع شركة

 .حول اإلجراءات الجديدة لدعم قطاع الجلود واألحذية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اإلعالمي لتقديم اإلجراءات الجديدة لدعم قطاع الجلود واألحذية وتنظيمه وقد خصصت محاور اليوم 

والتصدي للتجارة الموازية ومنع التهريب وضمان سالمة صحة المستهلك.إضافة إلى اإلهتمام بالجودة 

 .ومطابقتها الخصوصيات الفنية وذلك تماشيا مع التوجهات األوروبية

جلود واألحذية والجامعة الوطنية للجلود واألحذية إلى مصنعي وقد أفاد مسؤولون عن المركز الوطني لل

ومزودي وموّردي األحذية والمصنوعات المماثلة الحاضرين ، أن هذه اإلجراءات تدخل حيز التنفيذ بداية 

 .2021أوت  21من 

المتعلق باألحذية والمصنوعات  2020لسنة  571وقد وردت هذه اإلجراءات ضمن األمر الحكومي عدد 

مماثلة والقرار المصاحب له الصادر عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة ال

والتعلق بتأشير تركيبة األحذية والمصنوعات المماثلة ويضبط متطلبات السالمة  2020أوت  7المؤرخ في 

 .المتعلقة بها

الخاصيات الكمياوية والمتطلبات  كما يتضمن األمر والقرار المصاحب له إلتزامات جديدة تخص تحديد

 .الفيزيائية والميكانيكية المسموح بها في صناعة األحذية وتنظيم القطاع

هذا إلى جانب التنصيص على بلد المنشأ وعالمة المنتج ورقم امتياز يميزه عن مختلف األحذية والجلود 

 .األخرى

ن مطابقة المنتوجات والمواد األولية وتنطبق اإلجراءات الجديدة على المتعاملين اإلقتصاديين لضما



 .للخصائص الفنية المطلوبة وتأشيرة تركيبة األحذية والمصنوعات المماثلة

وتخضع أحذية الوقاية والعمل والسالمة في تأشيرها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية إلى المواصفات 

 .التونسية والمواصفات العالمية

بن بشير مدير عام المركز الوطني للجلود واألحذية أنه موجه  وبخصوص اليوم اإلعالمي صرح نبيل

 . لإلدارات الجهوية للتجارة خاصة النهم هم المسؤولين عن طبيق هذا القرار واألمر

جاءت في إطار المراقبة الفنية للقطاع  TTS وأضاف المدير العام للمركز الوطني أن الشراكة مع شركة

وقد جاءت هذه .لجلود واألحذية وهي من أكبر المخابر في افريقياباعتبارها مركز قطاعي مختص في ا

الشراكة في إطار التكامل والتعاون للنهوض بهذا القطاع حيث تضع مخابرها تحت أمر الدولة بدون مقابل 

نبيل بن بشير أنهم قاموا بتحيين القانون القديم  أفاد اإلجراءاتوفيما يخص  .لتنظيم سوق األحذية والجلود

السالمة وصحة المستهلك وتأشيرة المواد األولية وتشديد  نوالدولية. ويتضمتماشى مع الجهات األروبية لي

 .مراقبة السوق

 .وقال أن اليوم اإلعالمي فرصة لتأطير وإعالم المختصين وتكوينهم بمعنى تهيئتهم لهذه اإلجراءات

وية للتجارة المسؤولة عن ملفات التوريد وأضاف أنه من المنتظر تقديم برامج تكوين مشتركة لإلدارات الجه

 .ومراقبة السوق، في القانون واإلجراءات الجديدة

وفي تصريح له قال أكرم بالحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود واألحذية أن اليوم اإلعالمي موجه باألساس 

من حماية المستهلك لوزارة التجارة وذلك لتقديم القانون الجديد الخاص باألحذية والجلود ومايتضمنه 

 .والمنتوج التونسي وحماية اي مصنّع وذلك بتطبيق المواصفات العالمية على الحذاء التونسي

أكرم بالحاج أن تونس فيها من المخابر الكبرى المختصة ذات الكفاءات العالية القادرة على توفير   وأعلن

 .الجودة وتطبيق المواصفات العالمية

 .التعاون مع وزارة التجارة لتنظيم القطاع وحماية المستهلك التونسيوأكد على وجوب التعامل و

)تونس_بلجيكيا( إن التعامل مع وزارة الصناعة بدأ منذ مدة في مجال  TTS ومن جانبه صرح وكيل شركة

 .المراقبة التكنولوجية ويتواصل خاصة بعد صدور األمر والمراقبة ستكون أشد

تلتزم بالقيام بالتحاليل الالزمة  TTS ت والتجهيزات الالزمة للمراقبة وأنوأكد أن الشركة لها من اإلمكانيا

 .والمراقبة لحماية السوق والمستهلك

 

المتعلق باألحذية والمصنوعات  2020اوت 7والمؤرخ في  2020لسنة  571وللتذكير فإن االمر الحكومي 

 .2021ت أو 21المماثلة واألمر المصاحب له سيدخالن حيز التنفيذ ابتداء من 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الخبار : أخبار اقتصادية

 

تونس تدخل مرحلة اجبارية تحليل عينات األحذية الموردة وسط توقعات بالحد 

 التجارة الموازيةمن 

كشف المدير العام للمركز الوطني للجلود واألحذية نبيل بن بشير، الخميس، ان القانون الجديد للجلود واالحذية الذي دخل 

 .ستكون له انعكسات إيجابية على صناعة األحذية وسيحد من التجارة الموازية 2021اوت  21حيّز التطبيق منذ 

والقرار  2020لسنة  571في سياق متصل بالتحاليل التي يفرضها االمر عدد «  اتو« وأضاف بن بشير في تصريح لـ

المصاحب له المتعلق باألحذية والمصنوعات المماثلة، ان المركز جاهز إلجراء التحاليل المطلوبة وتلك المتعلقة بمراقبة 

 . السوق

خضاع عيّنات من منتجاتهم للتحاليل الكيميائية وتجبر التشريعات موردي ومصنعي وموزعي األحذية والمصنوعات المماثلة إ

 .والتجارب الفيزيوميكانكية قبل وضعها في السوق وذلك بهدف ضمان سالمة وصحة المستهلكين

ويحدد القانون الجديد عدد العينات الموجهة للمخابر إلجراء التحاليل والتجارب، لذلك يتوجب عند تقديم األحذية للتحليل توفير 

 .20347الموافقة للمواصفة العالمية إيزو  110 31ثبت من المطابقة للمواصفة التونسية م.ت أزواج للتّ  3

أزواج قصد التثبت من المطابقة للمواصفة التونسية  9وينص االمر عند اجراء التحاليل ألحذية السالمة وأحذية الحماية توفير 

 109 31ألحذية السالمة، والمطابقة للمواصفة التونسية م.ت بالنسبة  20345الموافقة للمواصفة العالمية إيزو  106 31م.ت 

 .( بالنسبة ألحذية الحماية20346الموافقة للمواصفة العالمية إيزو 

 ويتوجب على موردي ومصنعي األحذية والمصنوعات المماثلة للرجال والنساء واألطفال باستثناء أحذية العمل والوقاية 

 



 

والقرار المصاحب له المتعلق  2020لسنة  571للتثبت من المطابقة لألمر عدد  2وجان والسالمة ،عند التحليل توفير ز

 .باألحذية والمصنوعات المماثلة

واكد بن بشير ان المركز وفّر الجوانب اللوجستية لتحليل العينات سواء الموردة او المصنعة المحلية من خالل مخبرين تابعين 

 .مع احد المراكز الخاصة بالمنستير للمركز بكل من تونس وصفاقس والتعاون

والحظ في نفس الصدد، ان مصالح وزارة التجارة ترسل عينات األحذية الموردة، عند الوصول الى الديوانة، الى المركز 

 .الوطني للجلود واالحذية الذي يقوم بتحليلها واحالة تقرير اليها، للسماح بدخول البضاعة من عدمه الى السوق التونسية

م المصنّع المحلي لألحذية، بدوره بالحصول على خدمة تحليل العينات من خالل االتصال مباشرة بأحد المخابر المخولة ويقو

 .للقيام بالتحاليل وفق بن بشير

علما  2021واكد المسؤول ان المركز بادر الى السماح بإجراء التحاليل لألحدية عند المراقبة بالسوق بشكل مجاني الى موفي 

 .تعين على الموردين والمصنعين دفع معلوم مالي نظير التحاليلوانه ي

 30وبين بن بشير ان القانون الجديد للجلود واالحذية يعمل على سد الفجوات التي خلفها القانون السابق الذي يعود الى نحو 

 .ومجهولة المصدر عاما والذي ال يفرض اجبارية التحليل مما ادي الى اغراق السوق بمنتوجات تفتقد الى الجودة

، مهلة للموردين والمصنعين لالستجابة الى الشروط الفنية الجديدة قبل  2020ومنح القانون الجديد الذي تم اعداده منذ سنة 

ان يصيح العمل به اجبارية وفق بن بشير. وستخضع االحذية والجلود في تونس، بموجب القانون الجديد، الى تحاليل كيميائية 

 .ية الى جانب تعقب المصدر الذي قدمت منه هذه البضائع وفق المتحدثواخري ميكانيك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تونس تدخل مرحلة اجبارية تحليل عينات األحذية الموردة
 

 
 

 

كشف المدير العام للمركز الوطني للجلود واألحذية نبيل بن بشير، الخميس، ان القانون الجديد 

ستكون له انعكسات إيجابية على  2021اوت  21للجلود واالحذية الذي دخل حيّز التطبيق منذ 

 .صناعة األحذية وسيحد من التجارة الموازية

التحاليل التي يفرضها االمر عدد وأضاف بن بشير في تصريح لـ"وات" في سياق متصل ب

والقرار المصاحب له المتعلق باألحذية والمصنوعات المماثلة، ان المركز  2020لسنة  571

 . جاهز إلجراء التحاليل المطلوبة وتلك المتعلقة بمراقبة السوق

وتجبر التشريعات موردي ومصنعي وموزعي األحذية والمصنوعات المماثلة إخضاع عيّنات 

اتهم للتحاليل الكيميائية والتجارب الفيزيوميكانكية قبل وضعها في السوق وذلك بهدف من منتج

ضمان سالمة وصحة المستهلكين.ويحدد القانون الجديد عدد العينات الموجهة للمخابر إلجراء 

أزواج للتّثبت من المطابقة  3التحاليل والتجارب، لذلك يتوجب عند تقديم األحذية للتحليل توفير 

 .20347الموافقة للمواصفة العالمية إيزو  110 31اصفة التونسية م.ت للمو

 أزواج قصد التثبت  9وينص االمر عند اجراء التحاليل ألحذية السالمة وأحذية الحماية توفير 



 

 20345 الموافقة للمواصفة العالمية إيزو 106 31من المطابقة للمواصفة التونسية م.ت 

الموافقة للمواصفة  109 31بالنسبة ألحذية السالمة، والمطابقة للمواصفة التونسية م.ت 

 .( بالنسبة ألحذية الحماية20346العالمية إيزو 

ويتوجب على موردي ومصنعي األحذية والمصنوعات المماثلة للرجال والنساء واألطفال 

للتثبت من المطابقة  2حليل توفير زوجان باستثناء أحذية العمل والوقاية والسالمة ،عند الت

 .والقرار المصاحب له المتعلق باألحذية والمصنوعات المماثلة 2020لسنة  571لألمر عدد 

واكد بن بشير ان المركز وفّر الجوانب اللوجستية لتحليل العينات سواء الموردة او المصنعة 

اقس والتعاون مع احد المراكز المحلية من خالل مخبرين تابعين للمركز بكل من تونس وصف

الخاصة بالمنستير.والحظ في نفس الصدد، ان مصالح وزارة التجارة ترسل عينات األحذية 

الموردة، عند الوصول الى الديوانة، الى المركز الوطني للجلود واالحذية الذي يقوم بتحليلها 

ونسية.ويقوم المصنّع البضاعة من عدمه الى السوق الت واحالة تقرير اليها، للسماح بدخول

المحلي لألحذية، بدوره بالحصول على خدمة تحليل العينات من خالل االتصال مباشرة بأحد 

 .المخابر المخولة للقيام بالتحاليل وفق بن بشير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تونس تدخل مرحلة اجبارية تحليل عينات األحذية الُموردة

 

 
 

كشف المدير العام للمركز الوطني للجلود واألحذية نبيل بن بشير، الخميس، ان القانون الجديد للجلود 

ستكون له انعكسات إيجابية على صناعة  2021أوت  21واالحذية الذي دخل حيّز التطبيق منذ 

 .األحذية وسيحد من التجارة الموازية

لسنة  571التحاليل التي يفرضها االمر عدد وأضاف بن بشير في تصريح لـ"وات" في سياق متصل ب

والقرار المصاحب له المتعلق باألحذية والمصنوعات المماثلة، ان المركز جاهز إلجراء  2020

 . التحاليل المطلوبة وتلك المتعلقة بمراقبة السوق

وتجبر التشريعات موردي ومصنعي وموزعي األحذية والمصنوعات المماثلة إخضاع عيّنات من 

اتهم للتحاليل الكيميائية والتجارب الفيزيوميكانكية قبل وضعها في السوق وذلك بهدف ضمان منتج

 .سالمة وصحة المستهلكين

ويحدد القانون الجديد عدد العينات الموجهة للمخابر إلجراء التحاليل والتجارب، لذلك يتوجب عند 

الموافقة  110 31واصفة التونسية م.ت أزواج للتّثبت من المطابقة للم 3تقديم األحذية للتحليل توفير 

20347للمواصفة العالمية إيزو  . 

أزواج قصد التثبت من  9وينص االمر عند اجراء التحاليل ألحذية السالمة وأحذية الحماية توفير 

بالنسبة ألحذية  20345الموافقة للمواصفة العالمية إيزو  106 31المطابقة للمواصفة التونسية م.ت 

( 20346الموافقة للمواصفة العالمية إيزو  109 31مطابقة للمواصفة التونسية م.ت السالمة، وال

 .بالنسبة ألحذية الحماية

ويتوجب على موردي ومصنعي األحذية والمصنوعات المماثلة للرجال والنساء واألطفال باستثناء 

لسنة  571المطابقة لألمر عدد للتثبت من  2أحذية العمل والوقاية والسالمة ،عند التحليل توفير زوجان 

والقرار المصاحب له المتعلق باألحذية والمصنوعات المماثلة 2020 . 

وأكد بن بشير ان المركز وفّر الجوانب اللوجستية لتحليل العينات سواء الموردة او المصنعة المحلية 

لخاصة من خالل مخبرين تابعين للمركز بكل من تونس وصفاقس والتعاون مع احد المراكز ا



 .بالمنستير

والحظ في نفس الصدد، ان مصالح وزارة التجارة ترسل عينات األحذية الموردة، عند الوصول الى 

الديوانة، الى المركز الوطني للجلود واالحذية الذي يقوم بتحليلها واحالة تقرير اليها، للسماح بدخول 

 .البضاعة من عدمه الى السوق التونسية

لألحذية، بدوره بالحصول على خدمة تحليل العينات من خالل االتصال مباشرة ويقوم المصنّع المحلي 

 .بأحد المخابر المخولة للقيام بالتحاليل وفق بن بشير

واكد المسؤول ان المركز بادر الى السماح بإجراء التحاليل لألحدية عند المراقبة بالسوق بشكل مجاني 

والمصنعين دفع معلوم مالي نظير التحاليل علما وانه يتعين على الموردين 2021الى موفي  . 

وبين بن بشير ان القانون الجديد للجلود واالحذية يعمل على سد الفجوات التي خلفها القانون السابق 

عاما والذي ال يفرض اجبارية التحليل مما ادي الى اغراق السوق بمنتوجات  30الذي يعود الى نحو 

 .تفتقد الى الجودة ومجهولة المصدر

، مهلة للموردين والمصنعين لالستجابة الى  2020ومنح القانون الجديد الذي تم اعداده منذ سنة 

الشروط الفنية الجديدة قبل ان يصيح العمل به اجبارية وفق بن بشير. وستخضع االحذية والجلود في 

المصدر الذي تونس، بموجب القانون الجديد، الى تحاليل كيميائية واخري ميكانيكية الى جانب تعقب 

 .قدمت منه هذه البضائع وفق المتحدث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

تونس تدخل مرحلة اجبارية تحليل عينات األحذية الموردة، وسط 

 توقعات بالحد من التجارة الموازية

 
 

  

كشف المدير العام للمركز الوطني للجلود واألحذية نبيل بن  -وات -أوت  26تونس 
اوت  21بشير، الخميس، ان القانون الجديد للجلود واالحذية الذي دخل حيّز التطبيق منذ 

ستكون له انعكسات إيجابية على صناعة األحذية وسيحد من التجارة الموازية.  2021
 وأضاف بن بشير في...

 

 

 

 

 

 



 

 

 

تونس تدخل مرحلة اجبارية تحليل عينات 

األحذية الموردة، وسط توقعات بالحد من 

 التجارة الموازية

 

 

كشف المدير العام للمركز الوطني للجلود واألحذية نبيل بن بشير، الخميس، ان القانون الجديد للجلود 

إيجابية على صناعة األحذية  ستكون له انعكسات 2021اوت  21واالحذية الذي دخل حيّز التطبيق منذ 

 .وسيحد من التجارة الموازية

 2020لسنة  571وأضاف بن بشير في تصريح لـوات في سياق متصل بالتحاليل التي يفرضها االمر عدد 

والقرار المصاحب له المتعلق باألحذية والمصنوعات المماثلة، ان المركز جاهز إلجراء التحاليل المطلوبة 

 . اقبة السوقوتلك المتعلقة بمر

 وتجبر التشريعات موردي ومصنعي وموزعي األحذية والمصنوعات المماثلة 

 

 

 



 

 

 

تونس تُقّر اجبارية تحليل 

 عينات األحذية الموردة
 

 مانجر افريكان -ونس 

 الجديد القانون ان الخميس، بشير، بن نبيل واألحذية للجلود الوطني للمركز العام المدير كشف

 على إيجابية انعكاسات له ستكون 2021 اوت 21 منذ التطبيق حيّز دخل الذي واالحذية للجلود

 .الموازية التجارة من وسيحد األحذية صناعة

 التي بالتحاليل متصل سياق في لالنباء افريقيا تونس لوكالة تصريح في بشير بن وأضاف

 والمصنوعات باألحذية المتعلق له المصاحب والقرار 2020 لسنة 571 عدد االمر يفرضها

 . السوق بمراقبة المتعلقة وتلك المطلوبة التحاليل إلجراء جاهز المركز ان المماثلة،

 عيّنات إخضاع المماثلة والمصنوعات األحذية وموزعي ومصنعي موردي التشريعات وتجبر

 بهدف وذلك السوق في وضعها قبل الفيزيوميكانكية والتجارب الكيميائية للتحاليل منتجاتهم من

 .المستهلكين وصحة سالمة انضم

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Analyse obligatoire pour les chaussures destinées au marché tunisien 
 
 

  
 
TUNIS,26 août (TAP)-Le nouveau texte de loi relatif au secteur des cuirs et chaussures, entrée 
en vigueur depuis 21 août 2021, "aura certainement un impact positif sur la fabrication des 
chaussures en Tunisie, ainsi que sur la lutte contre le ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تونس تفرض إجراء "تحاليل األحذية".. لهذا السبب
 

 القرار يأتي لحماية المصنع التونسي

كشف رئيس الجامعة الوطنية للجلود واألحذية في تونس، أكرم بلحاج، السبب وراء قرار 

 .باألسواقإجبارية إجراء تحاليل عينات من جميع األحذية قبل عرضها 

ع المصن وفي تصريح لـ"موزاييك إف إم" اليوم الخميس، قال بلحاج إن القرار يأتي لحماية

 .ولضمان ديمومة المؤسسات المحلية التونسي

أن السبب الرئيسي لهذا القرار هو "محاربة األحذية المهربة مجهولة المصدر بالسوق  وأوضح

 ."الموازية وإمكانية احتوائها على مواد مسرطنة

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A&contentId=1461187
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A&contentId=1461187


 

 

 

 قرار في تونس يلزم بإجراء تحاليل لألحذية
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السلطات التونسية، اليوم الخميس، قرارا بإجراء تحليل إجباري لعينات من األحذية قبل أصدرت 

 عرضها على الشعب للبيع
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© SPUTNIK . MARIAM GEDIR 

 الصحة التونسية: إصابات كورونا تتراجع و117 مريضا على أجهزة التنفس

واألحذية في تونس، أكرم بالحاج، إن القرار "يأتي لحماية المصنع التونسي وقال رئيس الجامعة الوطنية للجلود 

ولضمان ديمومة المؤسسات المحلية"، مشيرا إلى أن "الطرف المعني بإجراء التحاليل هو تجار المواد األولية 

 "."موزاييك راديو وليس المصنّعين"، حسبما ذكر

في تونس"، مشددا على وأضاف بلحاج أن "على المصنع إثبات مدى مطابقة المواد األولية للمعايير المطلوبة 

أن كل المنتجات المعروضة باألسواق يجب أن تتطابق مع عدد من المواصفات أهمها وجود عالمة تدل على 

 المنتج وعلى بلد اإلنتاج لضمان سالمة المستهلك ولتنظيم قطاع الجلود واألحذية.

ة مجهولة المصدر بالسوق وأوضح المسؤول التونسي أن السبب الرئيسي لهذا القرار بيع األحذية المهرب

 الموازية والفريب وإمكانية احتوائها على مواد مسرطنة

 

 

 

 

 

 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108311049995949-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88117-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3/
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/952635/%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/952635/%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%A9


 

 

 

 

 ”تونس تفرض إجراء “تحاليل األحذية / Slider / الرئيسية

 

 ”تونس تفرض إجراء “تحاليل األحذية
 زيارة0 58  مضت يوم 12 عربية أخبارSlider,  في: nemsawy  بواسطة نشرت

كشف رئيس الجامعة الوطنية للجلود واألحذية في تونس، أكرم بلحاج، السبب وراء قرار 

 .إجبارية إجراء تحاليل عينات من جميع األحذية قبل عرضها باألسواق

اليوم الخميس، قال بلحاج إن القرار يأتي لحماية المصنع ” موزاييك إف إم”لـوفي تصريح 

 .التونسي ولضمان ديمومة المؤسسات المحلية

محاربة األحذية المهربة مجهولة المصدر بالسوق “وأوضح أن السبب الرئيسي لهذا القرار هو 

 .”الموازية وإمكانية احتوائها على مواد مسرطنة

، ”تجار المواد األولية وليس المصنّعين“رف المعني بإجراء التحاليل هو وذكر بلحاج أن الط

 .قائال إن على المصنع أن يتأكد من مدى مطابقة المواد األولية مع المعايير المطلوبة في تونس

هذا وشدد بلحاج على أن كل المنتوجات المعروضة باألسواق يجب أن تتطابق مع جملة من 

مة تدل على المنتج وعلى بلد اإلنتاج لضمان سالمة المستهلك المواصفات أهمها وجود عال

 .ولتنظيم قطاع الجلود واألحذية
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https://www.nemsawy.com/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b0%d9%8a%d8%a9/#respond


 

 

 

 

 في تونس رسمي : إقرار إجبارية إجراء تحاليل لألحذية

جبارية إجراء أكد رئيس الجامعة الوطنية للجلود واألحذية أكرم بالحاج أن قرار إ

تحاليل عينات من جميع األحذية قبل عرضها باألسواق يأتي لحماية المصنع التونسي 

 ولضمان ديمومة المؤسسات المحلية.

 

 

وأوضح بالحاج أن الطرف المعني بإجراء التحاليل هو تجار المواد األولية وليس 

المصنّعين، قائال إن على المصنع أن يتثبت مدى مطابقة المواد األولية مع 

 المعايير المطلوبة في تونس.

هذا وشدد بالحاج على أن كل المنتوجات المعروضة باألسواق يجب أن تتطابق مع 

جملة من المواصفات أهمها وجود عالمة تدل على المنتج وعلى بلد اإلنتاج لضمان 

في تصريح لموزاييك اليوم  واألحذية،سالمة المستهلك ولتنظيم قطاع الجلود 

 .2021سبتمبر  2الخميس 

الرئيسي لهذا القرار بيع األحذية المهربة مجهولة المصدر  وشدد بالحاج أن السبب

  بالسوق الموازية والفريب وإمكانية احتوائها على مواد مسرطنة.
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تونس تدخل مرحلة اجبارية تحليل عينات األحذية الموردة، وسط توقعات 

 جارة الموازيةبالحد من الت

كشف المدير العام للمركز الوطني للجلود واألحذية نبيل بن بشير، الخميس، ان القانون الجديد للجلود واالحذية الذي دخل  

 .ستكون له انعكسات إيجابية على صناعة األحذية وسيحد من التجارة الموازية 2021اوت  21حيّز التطبيق منذ 

والقرار  2020لسنة  571في سياق متصل بالتحاليل التي يفرضها االمر عدد «  وات« وأضاف بن بشير في تصريح لـ

المصاحب له المتعلق باألحذية والمصنوعات المماثلة، ان المركز جاهز إلجراء التحاليل المطلوبة وتلك المتعلقة بمراقبة 

 . السوق

اع عيّنات من منتجاتهم للتحاليل الكيميائية وتجبر التشريعات موردي ومصنعي وموزعي األحذية والمصنوعات المماثلة إخض

 .والتجارب الفيزيوميكانكية قبل وضعها في السوق وذلك بهدف ضمان سالمة وصحة المستهلكين

ويحدد القانون الجديد عدد العينات الموجهة للمخابر إلجراء التحاليل والتجارب، لذلك يتوجب عند تقديم األحذية للتحليل توفير 

 .20347الموافقة للمواصفة العالمية إيزو  110 31ت من المطابقة للمواصفة التونسية م.ت أزواج للتّثب 3

أزواج قصد التثبت من المطابقة للمواصفة التونسية  9وينص االمر عند اجراء التحاليل ألحذية السالمة وأحذية الحماية توفير 

 109 31حذية السالمة، والمطابقة للمواصفة التونسية م.ت بالنسبة أل 20345الموافقة للمواصفة العالمية إيزو  106 31م.ت 

 .( بالنسبة ألحذية الحماية20346الموافقة للمواصفة العالمية إيزو 



ويتوجب على موردي ومصنعي األحذية والمصنوعات المماثلة للرجال والنساء واألطفال باستثناء أحذية العمل والوقاية 

والقرار المصاحب له المتعلق  2020لسنة  571للتثبت من المطابقة لألمر عدد  2والسالمة ،عند التحليل توفير زوجان 

 .باألحذية والمصنوعات المماثلة

واكد بن بشير ان المركز وفّر الجوانب اللوجستية لتحليل العينات سواء الموردة او المصنعة المحلية من خالل مخبرين تابعين 

 .حد المراكز الخاصة بالمنستيرللمركز بكل من تونس وصفاقس والتعاون مع ا

والحظ في نفس الصدد، ان مصالح وزارة التجارة ترسل عينات األحذية الموردة، عند الوصول الى الديوانة، الى المركز 

 .الوطني للجلود واالحذية الذي يقوم بتحليلها واحالة تقرير اليها، للسماح بدخول البضاعة من عدمه الى السوق التونسية

صنّع المحلي لألحذية، بدوره بالحصول على خدمة تحليل العينات من خالل االتصال مباشرة بأحد المخابر المخولة ويقوم الم

 .للقيام بالتحاليل وفق بن بشير

علما  2021واكد المسؤول ان المركز بادر الى السماح بإجراء التحاليل لألحدية عند المراقبة بالسوق بشكل مجاني الى موفي 

 .على الموردين والمصنعين دفع معلوم مالي نظير التحاليلوانه يتعين 

 30وبين بن بشير ان القانون الجديد للجلود واالحذية يعمل على سد الفجوات التي خلفها القانون السابق الذي يعود الى نحو 

 .ولة المصدرعاما والذي ال يفرض اجبارية التحليل مما ادي الى اغراق السوق بمنتوجات تفتقد الى الجودة ومجه

، مهلة للموردين والمصنعين لالستجابة الى الشروط الفنية الجديدة قبل  2020ومنح القانون الجديد الذي تم اعداده منذ سنة 

ان يصيح العمل به اجبارية وفق بن بشير. وستخضع االحذية والجلود في تونس، بموجب القانون الجديد، الى تحاليل كيميائية 

 .ى جانب تعقب المصدر الذي قدمت منه هذه البضائع وفق المتحدثواخري ميكانيكية ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Analyse obligatoire pour les chaussures destinées au marché 

tunisien 

Le nouveau texte de loi relatif au secteur des cuirs et chaussures, entrée en vigueur depuis 21 août 2021, 

“aura certainement un impact positif sur la fabrication des chaussures en Tunisie, ainsi que sur la lutte 
contre le commerce parallèle”, a affirmé le directeur général du Centre National du Cuir et des Chaussures 

(CNCC), Nabil Ben Béchir. 

En vertu du décret N° 2020-571 et du texte d’application, les importateurs, les fabricants et les distributeurs 
des chaussures et articles similaires, sont désormais tenus, de soumettre des échantillons de leurs produits 

aux analyses chimiques et essais physicomécaniques avant leur mise sur le marché et ce, dans le but de 

garantir la sécurité et la santé des consommateurs. 

Ben Béchir a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP, que le centre est prêt à procéder aux analyses 

nécessaires ainsi qu’au contrôle du marché. 

Le nouveau texte délimite le nombre d’échantillons des chaussures et articles similaires pour procéder aux 
analyses et essais par les laboratoires pour contrôler leurs conformités à la norme NT 31 110 (ISO 20 347). 
Il s’agit pour les chaussures de travail, de 3 paires (1 paire petite pointure, 1 paire pointure moyenne, 1 

paire grande pointure) 

La deuxième catégorie regroupe les chaussures de sécurité et de protection: il s’agit 9 paires (3 paires petite 

pointure,3 paires pointure moyenne,3 paires grande pointure) ou 6 paires (2 paires petite pointure,2 paires 
pointure moyenne,2 paires grande pointure) + 3 paires d’embout (petit, moyen et grand) pour la conformité 

à la norme NT 31 106 (ISO 20 345) pour les chaussures de sécurité et la conformité à la norme NT 31 109 

(ISO 20 347) pour les chaussures de protection. 

La troisième catégorie porte sur des chaussures et articles similaires pour homme, dame, enfant outre les 
chaussures de travail, de protection ou de sécurité : 2 paires pour la conformité au décret N° 2020-571 et 

son texte d’application. 



Ben Béchir a précisé que le centre s’occupera du volet logistique pour analyser les échantillons soit 

importés ou localement fabriqués, à travers deux laboratoires à Tunis et à Sfax et la collaboration avec un 

des centres privés à Sousse. 

Il a fait observer dans le même cadre que les services du ministère du Commerce envoient des échantillons 
de chaussures importées, à l’arrivée à la Douane, au CNCC qui procède à l’analyse puis, il transmet un 

rapport à la douane, afin de permettre l’écoulement de la marchandise sur le marché tunisien. 

Les fabricants locaux obtiennent de leur coté, les analyses de leurs échantillons, en entrant directement en 

contact avec les laboratoires chargés des analyses. 

Le CNCC procède à des analyses des chaussures gratuitement pour les opérations de contrôle du marché 
prévus jusqu’à la fin de 2021. Les importateurs et industriels sont appelés à payer les frais des analyses 

après cette date, selon Ben Béchir. 

D’après lui, la nouvelle loi relative au cuir et chaussures permettra de combler les lacunes de la précédente 

loi qui remonte à plus de 30 ans, celle qui impose l’obligation de l’analyse, ce qui a entrainé un dumping du 

marché par des produits à source inconnue et à mauvaise qualité. 

La nouvelle loi mise en œuvre depuis 2020 donne une période de grâce aux importateurs et fabricants pour 
répondre aux nouvelles conditions techniques avant qu’elle soit obligatoire dans son application, d’après 

Ben Béchir. 

Les produits du cuir et des chaussures en Tunisie seront soumis, conformément à la nouvelle loi, aux 
analyses chimiques et mécaniques afin de connaitre la source de provenance de ces marchandises, a 

souligné le responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تونس تدخل مرحلة اجبارية تحليل 

  ةعينات 

 

 

تونس تدخل مرحلة اجبارية تحليل عينات األحذية 

 جارة الموازيةالموردة، وسط توقعات بالحد من الت

 

كشف المدير العام للمركز الوطني للجلود واألحذية نبيل بن بشير، 

ة الذي دخل حيّز التطبيق الخميس، ان القانون الجديد للجلود واالحذي

ستكون له انعكسات إيجابية على صناعة األحذية  2021اوت  21منذ 

 .وسيحد من التجارة الموازية

وأضاف بن بشير في تصريح لـوات في سياق متصل بالتحاليل التي 

والقرار المصاحب له المتعلق  2020لسنة  571يفرضها االمر عدد 

ن المركز جاهز إلجراء التحاليل باألحذية والمصنوعات المماثلة، ا

 . المطلوبة وتلك المتعلقة بمراقبة السوق

وتجبر التشريعات موردي ومصنعي وموزعي األحذية 

 والمصنوعات المماثلة 



 

 

Analyse obligatoire pour les 

chaussures destinées au marché 

tunisien 

 

Le nouveau texte de loi relatif au secteur des cuirs 

et chaussures, entrée en vigueur depuis 21 août 

2021, « aura certainement un impact positif sur la 

fabrication des chaussures en Tunisie, ainsi que sur 

la lutte contre le commerce parallèle ». A affirmé le 

directeur général du Centre National du Cuir et des 

Chaussures (CNCC), Nabil Ben Béchir. 

En vertu du décret N° 2020-571 et du texte d’application, les importateurs, 
les fabricants et les distributeurs des chaussures et articles similaires, sont 
désormais tenus, de soumettre des échantillons de leurs produits aux 

https://www.facebook.com/CNCCTunisie/
https://www.facebook.com/CNCCTunisie/
https://i1.wp.com/www.leconomistemaghrebin.com/wp-content/uploads/2021/06/footwear-1838767-640.jpg?fit=640%2C359&ssl=1


analyses chimiques et essais physicomécaniques. Et ce  avant leur mise sur le 
marché et ce, dans le but de garantir la sécurité et la santé des 
consommateurs. 

Ben Béchir a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP, que le centre est 
prêt à procéder aux analyses nécessaires ainsi qu’au contrôle du marché. 

Le nouveau texte délimite le nombre d’échantillons des chaussures et articles 
similaires pour procéder aux analyses et essais par les laboratoires pour 
contrôler leurs conformités à la norme NT 31 110 (ISO 20 347). Il s’agit pour 
les chaussures de travail, de 3 paires (1 paire petite pointure, 1 paire 
pointure moyenne, 1 paire grande pointure) 

La deuxième catégorie regroupe les chaussures de sécurité et de protection: 
il s’agit 9 paires (3 paires petite pointure,3 paires pointure moyenne,3 paires 
grande pointure) ou 6 paires (2 paires petite pointure,2 paires pointure 
moyenne,2 paires grande pointure) + 3 paires d’embout (petit, moyen et 
grand) pour la conformité à la norme NT 31 106 (ISO 20 345) pour les 
chaussures de sécurité et la conformité à la norme NT 31 109 (ISO 20 347) 
pour les chaussures de protection. 

La troisième catégorie porte sur des chaussures et articles similaires pour 
homme, dame, enfant. Outre les chaussures de travail, de protection ou de 
sécurité : 2 paires pour la conformité au décret N° 2020-571 et son texte 
d’application. 

Deux laboratoires pour effectuer les analyses 

Le centre s’occupera du volet logistique pour analyser les échantillons . Et ce 
à travers deux laboratoires à Tunis et à Sfax et la collaboration avec un des 
centres privés à Sousse. 

Les services du ministère du Commerce envoient des échantillons de 
chaussures importées, à l’arrivée à la Douane, au CNCC. Le CNCC procède à 
l’analyse. Puis, il transmet un rapport à la douane, afin de permettre 
l’écoulement de la marchandise sur le marché tunisien. 

Les fabricants locaux obtiennent de leur coté, les analyses de leurs 
échantillons, en entrant directement en contact avec les laboratoires chargés 
des analyses. 

Le CNCC procède à des analyses des chaussures gratuitement pour les 
opérations de contrôle du marché prévus jusqu’à la fin de 2021. Les 
importateurs et industriels sont appelés à payer les frais des analyses après 
cette date. Explique-t-il. 



Des lacunes qui remontent à plus de 30 ans 

D’après lui, la nouvelle loi relative au cuir et chaussures permettra de 
combler les lacunes de la précédente loi qui remonte à plus de 30 ans. Celle 
qui impose l’obligation de l’analyse, ce qui a entrainé un dumping du marché 
par des produits à source inconnue et à mauvaise qualité. 

La nouvelle loi mise en œuvre depuis 2020 donne une période de grâce aux 
importateurs et fabricants. L’objectif étant de répondre aux nouvelles 
conditions techniques avant qu’elle soit obligatoire dans son application. 

Les produits du cuir et des chaussures en Tunisie seront soumis, 
conformément à la nouvelle loi, aux analyses chimiques et mécaniques. Et ce 
afin de connaitre la source de provenance de ces marchandises. A souligné le 
responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analyse obligatoire pour les chaussures importées 

en Tunisie 
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Cette décision intervient pour protéger le consommateur tunisien. Le nouveau texte de loi relatif 

au secteur des cuirs et chaussures, entrée en vigueur depuis 21 août 2021, « aura certainement un 

impact positif sur la fabrication des chaussures en Tunisie, ainsi que sur la lutte contre le 

commerce parallèle », a affirmé le directeur général du Centre National du Cuir et des Chaussures 

(CNCC), Nabil Ben Béchir. 

En vertu du décret N° 2020-571 et du texte d’application, les importateurs, les fabricants et les 

distributeurs des chaussures et articles similaires, sont désormais tenus, de soumettre des 

échantillons de leurs produits aux analyses chimiques et essais physicomécaniques avant leur mise 

sur le marché et ce, dans le but de garantir la sécurité et la santé des consommateurs. 

Ben Béchir a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP, que le centre est prêt à procéder aux 

analyses nécessaires ainsi qu’au contrôle du marché. 

Le nouveau texte délimite le nombre d’échantillons des chaussures et articles similaires pour 

procéder aux analyses et essais par les laboratoires pour contrôler leurs conformités à la norme 



NT 31 110 (ISO 20 347). Il s’agit pour les chaussures de travail, de 3 paires (1 paire petite 

pointure, 1 paire pointure moyenne, 1 paire grande pointure) 

La deuxième catégorie regroupe les chaussures de sécurité et de protection : il s’agit 9 paires (3 

paires petite pointure,3 paires pointure moyenne,3 paires grande pointure) ou 6 paires (2 paires 

petite pointure,2 paires pointure moyenne,2 paires grande pointure) + 3 paires d’embout (petit, 

moyen et grand) pour la conformité à la norme NT 31 106 (ISO 20 345) pour les chaussures de 

sécurité et la conformité à la norme NT 31 109 (ISO 20 347) pour les chaussures de protection. 

La troisième catégorie porte sur des chaussures et articles similaires pour homme, dame, enfant 

outre les chaussures de travail, de protection ou de sécurité : 2 paires pour la conformité au décret 

N° 2020-571 et son texte d’application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Analyse obligatoire pour les chaussures 

destinées au marché tunisien 
  

 

Le Centre National du Cuir et des Chaussures se chargera d'analyser les 

chaussures destinées au marché tunisien. Détails. 

The post Analyse obligatoire pour les chaussures destinées au marché 

tunisien appeared first on L'Economiste Maghrébin. 
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