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 الحمد                                               التونسيـــة  الجمهورية
  المنافســة  مجلس    

  - استشاري  -         
  العاّمـــة      الجلســــة
  .التونسي تصدير زيت الزيتون القطاع:

 
  

  172660الّرأي عدد 
  الّصادر عن جملس املنافسة

   2018فيفري  22بتاريخ 
  

 املنافسة،إّن جملس 
 
واملرّسم بكتابة  2016ديسمرب  25 املؤرّخ يف وزير التجارةبعد اإلّطالع على مكتوب    

لس  مشروع قرار مشرتك من وزير الرأي حول  املتضّمن طلبو ، 172660 حتت عددا
الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ووزير التجارة ووزير الصناعة واملؤسسات الصغرى 

ملصادقة على كراس الشروط املنّظم لتصدير زيت الزيتون التونسي   ،واملتوّسطة يتعلق 
  

املتعّلق و  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 عددّطالع على القانون اال وبعد   
  ،منه 11وخاصة الفصل  املنافسة واألسعارعادة تنظيم 

  

املتعّلق بضبط إجراءات  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة   1148وعلى األمر عدد
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص التشريعية والّرتتيبّية،    وصيغ االستشارة الوجوبّية 

  
نظيم املتعّلق بضبط التّ  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى
  ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلاإلداري 
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لطّريقة القانونّية جللسة يوم اخلميس لس   وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2018فيفري  22

  

  الكتايب. تقريرها تالوةاملقّررة السّيد 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

  حة واملوارد املائية والصيد البحري ووزير الوزير الفمشرتك من مشروع قرار
التجارة ووزير الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة ووزير التجارة يتعلق 

 املنّظم لتصدير زيت الزيتون التونسي مع ترمجته. على كراس الشروطملصادقة 
 .وثيقة شرح األسباب 

 .مشروع كراس الشروط  

III - :اإلجراءات  
لس بتاريخ  متّ  -  3توجيه مكتوب إىل وزارة التجارة يتعلق بطلب معطيات مرّسم بكتابة ا

  .2018جانفي 
لس  متّ  - توجيه مكتوب إىل الديوان الوطين للزيت يتعّلق بطلب معطيات مرّسم بكتابة ا

  .2018جانفي  3بتاريخ 
ب معطيات مرّسم بكتابة توجيه مكتوب إىل وزارة الفالحة واملوارد املائية يتعّلق بطل متّ  -

لس بتاريخ    .2018جانفي  3ا
III – ع القرار موضوع اإلستشارة الّراهنةو ملشر  اإلطار العام.  
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املنّظم كراس الشروط راجعة الشروط املضّمنة بمبموضوع اإلستشارة مشروع القرار  تعّلقي    
تبسيط الشروط الواجب توّفرها يف الراغبني يف تعاطي  غايةب لتصدير زيت الزيتون التونسي

من كراس الشروط واملتعلق بضرورة إجناز احلد األدىن من   14شاط حبذف الفصل نّ هذا ال
تطبيقا ملقتضيات األمر عدد  طن على األقل خالل موسم واحد 500التصدير واملتمثل يف 

ع 2012أوت  14املؤرخ يف  2012لسنة  1682 تماد مسار تشاركي لتقييم واملتعلق 
متكني شركات أقّر كما اإلجراءات اإلدارية املنّظمة ملمارسة األنشطة اإلقتصاديّة ومراجعتها  

التجارة الدولّية املقيمة الراغبة يف تصدير زيت الزيتون التونسي املعّلب من التصدير مع ضرورة 
  الزيتون التونسي.التعاقد مع أحد املصّدرين املرّمسني بقائمة مصدري زيت 

من األمر عدد  3الفصل يف إطار تطبيق مقتضيات يتنّزل أيضا شروع كما أّن هذا امل    
املتعلق بضبط شروط اإلّجتار يف الزيوت  2005أوت  09املؤرخ يف  2005لسنة  2177
تصدير زيت  ميكن لألشخاص املاديني أو املعنويني املقيمني"على أنّه: والذي ينصّ ، الغذائية

مشرتك من وزير تتم املصادقة عليه بقرار  طبقا ملقتضيات كراس الشروطالزيتون التونسي 
  الفالحة 

وزير الفالحة واملوارد املائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة 
  ."واملؤسسات الصغرى واملتوسطة

  
IV-  املنّظم للقطاع:اإلطار التشريعي والرتتييب  

املتعلق بقمع الغش يف جتارة البضاعات ويف املواد  1919أكتوبر  10 األمر املؤرّخ يف-
واملنتوجات الفالحية أو الطبيعّية ومجيع النصوص اليت نقحته أو متّمته وخاّصة الغذائية 

  .1956أكتوبر  4األمر املؤرّخ يف 
  املتعلق مبراقبة اإلنتاج التونسي عند التصدير. 1953أكتوبر  22 األمر املؤرّخ يف-
عادة تنظيم  1970أكتوبر  16املؤرخ يف  1970لسنة  13املرسوم عدد - الديوان املتعلق 

لقانون عدد   1970نوفمرب  20املؤرخ يف  1970لسنة  53الوطين للزيت املصادق عليه 
لقانون عدد     1994فيفري  24املؤرخ يف  1994لسنة  37واملنّقح 
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ملصادقة على اإلتفاق  1987مارس  23املؤرخ يف  1987لسنة  10القانون عدد - املتعلق 
  . 1986الدويل لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام 

  املتعلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  7املؤرخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -
ملصادقة على  1994جانفي  31املؤرخ يف  1994لسنة  12القانون عدد  - املتعلق 

  مع تعديالته. 1986يل لزيت الزيتون وزيتون املائدة لسنة بروتوكول متديد اإلتّفاق الدو 
لتجارة اخلارجية كما ّمت  1994مارس  7املؤرخ يف  1994لسنة  41القانون عدد  - املتعلق 

لقانون عدد  حلماية ضد املمارسات غري املشروعة عند  1999لسنة  9تنقيحه  واملتعلق 
  التوريد.

لنظام املنطبق على  1994مارس  7ؤرخ يف امل 1994لسنة  42القانون عدد  - واملتعلق 
لقانون عدد  املؤرخ  1996لسنة  59ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية املنّقح واملتّمم 

  . 1998نوفمرب  30املؤرخ يف  1998لسنة  102والقانون عدد  1996جويلية  6يف 
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  - واملتعلق 

  واألسعار.
لعالقة بني اإلدارة  1993ماي  3املؤرخ يف  1993لسنة  982األمر عدد  - املتعلق 

  واملتعاملني معها.
املتعلق بضبط شروط اإلّجتار  2005أوت  09املؤرخ يف  2005لسنة  2177األمر عدد  -

  يف الزيوت الغذائية.
واملتعلق بضبط  2016أوت  19املؤرخ يف  2016لسنة  1148ومي عدد األمر احلك -

لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية  إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبية 
  والرتتيبية.

أكتوبر  10املتعلق بتطبيق أحكام األمر املؤرّخ يف  1957فيفري  11القرار املؤرخ يف  -
والصادر يف قمع الغش يف جتارة البضاعات ويف املواد الغذائّية واملنتوجات الفالحية  1919

لقرار املؤرخ يف    1959مارس  24أو الطبيعية كما هو منّقح 



 

5 
 

واملتعلق بتنظيم إجراءات منح الرتاخيص للمصدرين  2001جويلية  4القرار املؤرخ يف  -
ولوجي وزيت الزيتون املعلب حتت عالمة اخلواص قصد تصدير زيت الزيتون التونسي البي

  تونسية يف إطار احلصة السنويّة املمنوحة للبالد التونسّية من طرف اإلّحتاد األورويب.
قرار وزير الفالحة واملوارد املائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة  -

ملصادقة  2005ر أكتوب 19والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة املؤرخ يف  واملتعلق 
  على كراس الشروط املنّظم لتصدير زيت الزيتون التونسي.

  
V - دراسة الّسوق املرجعّية:  

  *حتديد السوق املرجعّية:
  التونسي. وق املرجعية بسوق تصدير زيت الزيتونتتعلق السّ   
الزيتون بعد إسبانيا حتتل تونس املرتبة الرابعة عامليا من حيث البلدان املصّدرة لزيت و   

ن.وقد تطّورت صادرات تونس من زيت الزيتون خالل الثالث مواسم األخرية   وإيطاليا واليو
  كما يلي:

  2016/2017  2015/2016  2014/2015  املوسم

  100  140  340   )ألف طن(اإلنتاج 

  85  102  312  )ألف طن(الصادرات اجلملية 

  795  760  2000  )م د(القيمة اجلملية 

صادرات زيت الزيتون البيولوجي 
  )ألف طن(

39,7  26  31  

  337  242  290  )م د(قيمة زيت الزيتون البيولوجي 

  28  35  35  )ةاحلصّ (عدد املصدرين اجلمليني 

ري زيت الزيتون البيولوجي عدد مصدّ 
  )ةاحلصّ (

25  21  21  

  املصدر:وزارة الفالحة واملوارد املائية        
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لنسبة للموسم احلايل    :2017/2018*إنتاج زيت الزيتون التونسي 
   .ألف طن 280يقّدر حبوايل 

   :أمهّية قطاع تصدير زيت الزيتون يف اإلقتصاد الوطين

 .تونس ألف عائلة زراعية يف 140مصدر دخل ألكثر من يعّد قطاع زيت الزيتون    

مليون  50من العملة الصعبة و مليار 2 2018قطاع زيت الزيتون سنة  ومن املنتظر أن يوّفر   
ملومسني ستكون  2018سنة  صابةشري التقديرات إىل أّن وت يوم عمل. قياسية مقارنة 
  السابقني.

ستثناء املعشر السنوات الطوال ت تونس ظلّ و    املركز الرابع عامليا   تلّ ، حت2015سنة اضية 
نكأكرب مصدّ   .ر لزيت الزيتون يف العامل، بعد إسبانيا وإيطاليا واليو

وتونس هي البلد األكثر شهرة يف منطقة جنوب البحر األبيض املتوسط يف جمال زراعة   
مليون  1.68يف املائة من أراضيها لزراعة أشجار الزيتون ( 30ص أكثر من الزيتون، وختصّ 

  .)هكتار

ل بعد االحتاد األورويب بني دول جنوب املتوسط فيما خيص انتاج تونس املركز األوّ  حتتلّ و   
 وتصدير زيت الزيتون.

من  %75نت تونس من احتالل مكانة مرموقة يف السوق العاملية بتصدير حوايل متكّ وقد   
 000مبعدل تصدير  األورويباملصدر الثاين على الصعيد العاملي بعد اإلحتاد وتعّد إنتاجها 

   طن سنو خالل اخلمس سنوات األخرية.  157

ت خمتلفة مع أرقام قياسية ولقد سجلّ    ت الصادرات خالل اخلمسة سنوات األخرية مستو
طن خالل موسم  70000وأرقام متدنية تناهز  طن 312000تناهز  2014/15خالل موسم 

2013/14.  
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نت تونس بفضل جودة التقليدية مثل أورو وأمريكا الشمالية متكّ إضافة إىل األسواق   
وجهة جديدة يف الشرق األوسط،  57منتوجها من زيت الزيتون من اكتساح أكثر من 

 أفريقيا، آسيا وأسرتاليا وأمريكيا اجلنوبية .

زيت الزيتون التونسي املعلب يف غزو  ويستمرّ  ،دولة 32ر زيت الزيتون السائب حنو يصدّ    
  دولة عرب القارات اخلمسة. 53أسواق جديدة حيث يباع حاليا يف أكثر من 

لنسبة للفالحة واإلقتصاد الوطين وموردا هاما يعّد قطاع زيت الزيتون لذا فإّن    قطاعا حيو 
لتايل، ّمت وضع  إلضافة إىل دوره اإلجتماعي. و ليات لدعم اآليد من عدالللعملة الصعبة 

  تنمية الصادرات:  ساندةمو 

دة مستمرةزيت الزيتون :سعة ختزين     يف ز
على ملك الديوان الوطين للزيت   %41ألف طن منها  365ر سعة اخلزن الوطنية بــ تقدّ   

    موزعة على املراكز اجلهوية بتونس وصفاقس وسوسة وسيدي بوزيد والقريوان وجرجيس.

 :زيت الزيتون التونسيتطّور نوعية 

ة زيت الزيتون البكر خالل السنتني كميّ تطّور  ما ميكن مالحظته يف هذا اإلطار هو     
يف    من إمجايل اإلنتاج ٪70املمتاز حوايل  "زيت الزيتون البكر"حيث بلغ إنتاج  ،األخريتني

 تونس.
الديوان الوطين للزيت ويف سياق حتسني نوعية زيت الزيتون، وضعت وحدة اجلودة يف    

وهي العالمة اليت حتمي  ،اجلغرايف احملمي املؤشر أمامها إلنشاء منتوج حيمل عالمة اهدف
   ر إمكانية حتديد منشأ الزيت. األمساء اجلغرافية وتوفّ 

تني التونسية غنية ومتنوعة و  ومن املعروف أنّ     وضع  يف مرحلة أوىل  التوجهغابة الز
  :اجلغرايف احملمي عالمتني للمؤشر

  من طرببة: وفقا للتحاليل اليت أجريت من قبل خمابر الديوان الوطين للزيت، الشتوي
ملنطقة   .محاض دهنية معينة ونكهة خاصة  تتميز الزيوت 
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  من حميط القريوان : يتميز الزيت يف هذه املنطقة بطعم ونكهة  لقيم العالوالوساليت
ا مينح هذا الزيت نوعا من االنسجام مع طعم خاصة وحمبوبة، مع توازن بني احلار واملر ممّ 

 .اللوز الطازج املميز لتلك األراضي

  زيت الزيتون البيولوجي:

وهو   .2006طن يف  6271بينما كان  2013طن يف  19000بلغ انتاج الزيت البيولوجي    
  على املستوى العاملي. وضع بالد يف مركز مرموقما 

  

سيس جنح زيت الزيتون البيولوجي   ت املتحدة وإيطاليا  يف  عالقات بني تونس والوال
ليز واإلمارات العربية املتحدة بفضل اواسبانيا وفرنسا واليبان واململكة املتحدة وكندا وم

   .2013/2014طن خالل املوسم  11000 تصدير
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  زيت الزيتون: دعم تصدير

  تسعى الدولة إىل دعم تصدير زيت الزيتون من خالل:
وهو مشروع وزارة التجارة يتم متويله   ( FAMEX)صندوق الدخول إىل أسواق التصدير -

ب حنو أسواق واعدة. مت ويطمح إىل تنمية صادرات زيت الزيتون املعلّ  ،من قبل البنك العاملي
دارة هذا الصندوق لصادرات    .تكليف مركز النهوض 

لصادرات -  وهو آلية دعم مايل وضعتها الدولة   ( FOPRODEX)صندوق النهوض 
ليف مركز تك إىل األسواق العاملية. متّ  رين لتمكينهم من الدخولالتونسية على ذمة املصدّ 

دارة هذا الصندوق لصادرات    .النهوض 
 PACKTEC سةتكليف مؤسّ  متّ  (FOPROHOC) بصندوق تنمية زيت الزيتون املعلّ  - 

جويلية  24الصادر يف  2006 لسنة 2095األمر عدد بط ضويدارة هذا الصندوق. 
واألعمال اليت يدعمها وكيفية  هاملنتفعني منو  ل وعمل هذا الصندوقوسائل تدخّ  2006
  .الدعم

  
  :أهم الوجهات لتصدير زيت الزيتون التونسي

ت املتحدة األمريكية ،إسبانيا،إيطاليا :* الزيت السائب   ،فرنسا الربتغال،كندا.الوال
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ت املتحدة األمريكية فرنسا،كندا،:الزيت املعّلب  * ،الربازيل اإلمارات السعودية،الوال
  العربية املتحدة.

 قبل اإلحتاد األورويبة السنوية املمنوحة للبالد التونسية من احلصّ  
يف ما يتعلق  ة السنوية املمنوحة للبالد التونسية من قبل اإلحتاد األورويباحلصّ  تقّدر 

 2016وتطّورت خالل سنيت  ،2015سنة  طنا 56700بـبتصدير زيت الزيتون التونسي 

  طن وفقا ملا يبينه اجلدول التايل: 91700إىل  2017و
  2015  2016  2017  

احلصة السنوية املمنوحة للبالد التونسية من 
 (ألف طن) قبل اإلحتاد األورويب

  

  
56700  

  
91700  

  
91700  

  املصدر:الديوان الوطين للزيت                                                                     
    

ة السنوية املمنوحة للبالد التونسية من قبل اإلحتاد األورويب صّ وجتدر اإلشارة إىل أّنّ◌ احل
ألف طن ،إال أنه وبشكل إستثنائي ّمتت  56.700:  )2013/2014 موسم( 2014بلغت سنة 
دة نسبة  فأصبحت  )2016/2017و 2015/2016ملائة ملدة سنتني فحسب (مومسي  30ز

دة اإلستثنائية سنة  ألف طن 91700احلصة: لتايل إنتهت الز فتم طلب التمديد  2017و
حبيث  2020إىل غاية  2018ة الثالث سنوات القادمة من ملدّ  )ملائة 30(بنفس النسبة 

وذلك ألمهّية صابة زيت الزيتون ألف طن  91700ر بـتصبح احلصة املمنوحة لتونس تقدّ 
  .2018خالل سنة 

مواصلة النقاش مع اإلحتاد ضمن احملاور اليت تقتضي هذه املسألة  ّمت إدراجعلما أنّه    
األورويب يف إطار املفاوضات املدرجة مبشروع إتّفاق التبادل احلر والشامل واملعّمق: ألكا 

ALECA.  

  

 :رينقائمة املصدّ 
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قائمة األشخاص املادين واملعنويني املقيمني املرّمسني بقائمة املصّدرين واليت تضبطها  تضمّ    
دولية شركة جتارة  74من بينهم  ار مصدّ  320والصيد البحري وزارة الفالحة واملوارد املائية 

لقائمة.مقيمة مرمسّ    ة 
   :أشكال تصدير زيت الزيتون

املمنوحة  يف إطار احلّصة تصدير زيت الزيتون التونسيب الديوان الوطين للزيتيقوم     
زيت رين اخلواص تصدير غري أنّه ميكن للمصدّ  ،للبالد التونسية من قبل اإلحتاد األورويب

  البيولوجي وزيت الزيتون املعّلب حتت عالمة تونسية يف إطار احلصة املذكورة. الزيتون التونسي
  ويصّدر زيت الزيتون :   
   .من طرف األشخاص املاديني واملعنويني املقيمنيسائبا   -
من األمر عدد  4من طرف األشخاص املاديني واملعنويني غري املقيمني طبقا للفصل  بامعلّ  -

  املبّني أعاله. 2005لسنة  2177
زيت الزيتون وّمت مبقتضى املشروع الراهن متكني شركات التجارة الدولية املقيمة من تصدير   

  املعلب. التونسي
  

  :دور الديوان الوطين للزيت يف تصدير زيت الزيتون

هو هيكل تدخل عمومي مكّمل لدور اخلواص يف شراء وتصدير الديوان الوطين للزيت   
حيث يقوم بتعديل األسعار لدى املعاصر خالل املوسم وخاصة يف ذروة موسم  ،زيت الزيتون

  اجلين والتحويل.

وترتبط صادرات الديوان الوطين للزيت من زيت الزيتون خاّصة مبستوى اإلنتاج الوطين   
هزت  ،وتطّور األسعار املتداولة يف السوق العاملية من جممل الصادرات يف سنة  % 9حيث 

حني تدىن اإلنتاج إىل  2017و 2016فقط يف سنيت  %1يف حني كانت يف حدود  2015
  ألف طن على التوايل وفقا ملا يبّينه اجلدول التايل: 100و 140

  2015  2016  2017  

لطن    720  1150  26400  صادرات الديوان الوطين للزيت 
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  % 1  % 1  % 9  نسبة الصادرات من الصادرات اجلملية

VI– املالحظات:   
 :املالحظات حول مشروع القرار -1

 "ووزير التجارة"يقرتح إصالح الغلط املادي الوارد بعنوان مشروع القرار حبذف عبارة  :1
قرار مشرتك من وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري " وإعادة صياغة العنوان كاآليت:

خ يف      .....يتعلق ووزير التجارة ووزير الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوّسطة مؤرّ 
  ."ة على كرّاس الّشروط املنّظم لتصدير زيت الزيتون التونسيملصادق

  
إضافة تّجه فإنّه ي ،عتبار أّن مشروع القرار الراهن ينطبق على شركات التجارة الدولية :2

ذه الشركات واملتمثّ  لقوانني املتعلقة   لة يف:التنصيص على اإلطالعات املتعلقة 
لنظام املنطبق على ممارسة  1994مارس  7املؤرخ يف  1994لسنة  42القانون عدد - واملتعلق 

لقانون عدد   6املؤرخ يف  1996لسنة  59أنشطة شركات التجارة الدولية املنّقح واملتّمم 

  .1998نوفمرب  30املؤرخ يف  1998لسنة  102والقانون عدد  1996جويلية 
 

   .ي جملس املنافسةالع على رأاإلطّ تعّني يف نفس السياق إضافة كما ي   
  

  :املالحظات حول مشروع كّراس الّشروط -2
  اّصة:اخلالحظات امل

  :4الفصل 
  يقرتح حذف عبارة"قائمة" لتفادي التكرار. :1
  
  
  
  :7الفصلعلى مستوى  :2
  :مطة خامسة -
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شرطا يتعلق بكل راغب الفصل السابع من مشروع كراس الشروط من  امسةملطة اخلورد     
 700عن  ال يقلّ يف تعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون يتمّثل يف "أن يكون له رأس مال 

  ستثناء مصّدري زيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون املعّلب.ألف دينار 
مالحظة تتعلّق بضرورة التأكيد على أّن  أس املالويثري التنصيص على هذا احلد األدىن لر    

خول للسوق الراهنة إذا مل يتم حتديده وفقا ملعايري مثل هذا الشرط يشّكل حاجزا ماليا للدّ 
- الكميات املصّدرة–حجم وأمهية اإلستثمارات الالزمة -موضوعية وشّفافة (معايري اجلودة 

لرجوع إىل وثيقة شرحأخاّصة  ،قيمة الصادرات ...) األسباب يتبّني أنّه من بني أهداف  نّه 
املشروع الراهن هو تبسيط الشروط الواجب توّفرها وحذف الشرط املتعلق بضرورة إجناز احلد 

   .طن على األقل خالل موسم واحد 500األدىن من التصدير واملتمّثل يف 
مباشر غري يشّكل إقصاءا قد كما يّتجه التأكيد يف هذا اإلطار على أّن هذا الشرط    

 2177من األمر عدد  3الفصل خول للسوق املرجعية واحلال أّن من الدّ لألشخاص املاديني 
 ينصّ  املتعلق بضبط شروط اإلّجتار يف الزيوت الغذائية 2005أوت  09املؤرخ يف  2005لسنة 

ن التونسي طبقا أو املعنويني املقيمني تصدير زيت الزيتو ميكن لألشخاص املاديني "على أنّه:
مل يستثن الراهن كرّاس الشروط مشروع  من  4الفصل كما أّن   .ملقتضيات كراس الشروط

من النشاط إذ نّص على أنّه:"ميكن تصدير زيت الزيتون التونسي  املادّينيهؤالء األشخاص 
لبالد التونسّية ......". األشخاص املادينيمن قبل    أو املعنوّيني املقيمني 

  
إلصدار املشروع  امهمكان ك املهنيني وفقا ملا بّينته وثيقة شرح األسباب  يّن تشر علما     

شروط ممارسة قي إطار حتديد أّن ذلك جيب أن يكون ، غري الراهن لتحسني وضعية القطاع
ال حّىت لرأس املال بضبط السقف األدىن ى السوق علرين املهيمنني املهنة ودون قيام املصدّ 

  سوق.دخول للإىل إرساء حاجز للذلك يؤدي 
من هذا احلد األدىن  يّتجه أخذ هذه املالحظة بعني اإلعتبار يف إجتاه احلطّ  ،وتبعا ملا تقّدم   

  طبقا ملعايري موضوعية حمّددة أو حذف هذا الشرط من أصله. رأس املال من 
  :مطة سادسة-
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ا     ذه املطة التنصيص على "حمالت خلزن زيت الزيتون  ت معزولة"ورد  وتثري  ،"خزا
  لذا يقرتح مزيد حتديدها بشكل دقيق. ،هذه العبارة مالحظة تتعلق بعدم وضوحها

  : مطة سابعة -
ملطّة السابعة من الفصل السابع أنّه على كل راغب يف تعاطي نشاط تصدير زيت     ورد 

ئية الكيميائية مصادق عليه من  الزيتون التونسي "أن ميتلك أو يتعاقد مع خمرب للتحاليل الفيز
بعدم وضوح مقصدها طرف املصاحل املختصة وتثري عبارة "املصاحل املختصة" مالحظة تتعلق 

  .بدّقة حتديدهاّني  وهو ما يتع
سعة-   مطة 
ويّتجه حتديد مراجع عاّمة وغري دقيقة،  وردت عبارات "حسب التشريع اجلاري به العمل"   

لدقة املطلوبة  ذلك أّن غياب التنصيص عليها ،بكل وضوحاملقصودة النصوص التشريعية 
  ل عائقا للدخول للسوق املعنية. يشكّ 

ا بصفة واضحة.كما يّتجه حتديد هذه        املواصفات والتشريع املتعلق 
  :8الفصل على مستوى 

ا على أّن ه ّمت ذلك أنّ  ،ينقصها الدقةمن كراس الشروط  8إّن صياغة الفصل     التنصيص 
أن تستظهر مدعّوة إىل شركات التجارة الدولية املقيمة والراغبة يف تصدير زيت الزيتون املعّلب 

لنقاط  من الكراس بعقد تزّود  7و 5و 4و 3و 2و1عالوة على إستجابتها للشروط املبّينة 
لفصل من أحد املرّمسني بقائمة مصدّ   7ري زيت الزيتون التونسي دون أن يتم التنصيص ال 

ذا الفصل أنّه  لنقطة  ّمت إعفاؤهموال  لتصّرف  6من اخلضوع للشرط الوارد  على واملتعلق 
ا عن  ت معزولة ال تقل طاقة خز ا خزا وجه امللك أو الكراء يف حمالت خلزن زيت الزيتون 

  مائة طن.
على هذا اإلستثناء أو تضمني اإلستثناء به لتنصيص  8لذا يقرتح إعادة صياغة الفصل    

لنقطة على حنو ما  7لفصل  التونسي البيولوجي ري زيت الزيتون عند إستثناء مصدّ  5ّمت 
   وزيت الزيتون املعّلب بصفة صرحية.

  :10الفصل على مستوى 
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ذا الفصل    ر لزيت الزيتون على عني املكان وعند كل طلب "يستظهر كل مصدّ أنّه ورد 
ئق واملؤيدات الكتابية الالزمة ملمارسة النشاط  من اإلدارة بنسخة من هذا الكراس وجبميع الو

ا العمل".واليت تقتضيها الق   وانني والرتاتيب اجلاري 
ئق واملؤيّ ويّتجه يف هذا اإلطار     ال لضمان دات الكتابية املطلوبة وذلك أوّ حتديد قائمة الو

ا نيا للحدّ  ،إملام الناشط    .يف هذا اإلطارإلدارة قد ترتكبه اكل جتاوز من   و
  :14الفصل على مستوى 

حملالت واملخازن  املتعلقة حبفظ قواعد الصحةالرتاتيب يتجه حتديد     والسالمة يف ما يتعلق 
  وذكرها ضمن إطالعات مشروع القرار.

  :16الفصل على مستوى 
ت على الوارد ضمن الباب الرابع املتعلّ و الفصل ذا ّمت التنصيص     ملخالفات والعقو ق 

قرتاح من جلنة  ت اليت ميكن للوزير  متابعة عمليات تصدير زيت الزيتون التونسي العقو
ت مباشرة دون التنصيص على إمكانية إعالم املخالف غري أّن توقيع هذه  ،إختاذها العقو

 جبملة املخالفات الصادرة عنه ودون متكينه من آجال قصوى لتجاوز اإلخالالتبصفة رمسّية 
 ،والتدرّج املطلوب قبل توقيعها يكون يف غري حمّله قانو ومنطو على خرق حلقوق الدفاع

ذا الفصل إضافة  ّتجهلذلك ي ت  ت.توقيع قبل املرور مباشرة إىل هذه الضما   العقو
  
لس املنافسة بتاريخ       سة  2018فيفري   22وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر

ن والسادة  ةوعضويّة السّيدرضا بن حممود السّيد  عمر التونكيت و وحممد العيادي رمي بو زّ
لسعود وخالد السالمي وحبضور اخلموسي بوعبيدي و و  معز العبيدي وأكرم الباروين وسامل 

  وكاتب اجللسة السّيد نبيل السمايت.شيخ روحو املقرر العام السيد حممد 
      الرئيــس                                                                        

  رضا بن حممود 


