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            الحمد                                 ةـــورية التونسيـاجلم

 ةـــجملس املنافس     
  اجللسة العامة         

  
 

 جتميع احلليب الطّازج ونقله اع:ـالقط
  

   172661أي عدد  رّ ال
  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2018فيفري   22بتاريخ  
  إّن جملس املنافسة،

 
 ديسمرب 20 املؤرخ يف 844عدد بعد إطالعه على مكتوب وزير التجارة 

لس بتاريخ 2017 ، 172661 حتت عدد 2017 ديسمرب 25 املرّسم بكتابة ا
لس يف مشروع قرار من وزير الفالحة و املوارد املائية    واملتضّمن طلب رأي ا

الصيد البحري يتعّلق بتنقيح املخّطط املديري ملراكز جتميع احلليب الطّازج ونقله و 
لقرار املؤرّخ يف   . 2013 أوت 02 املصادق عليه 

سبتمرب  15 املؤرخ يف 2015 لسنة 36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار وخاصة الفصل 2015    منه 11 املتعلق 

واملتعّلق  2006 فيفري 3 املؤرّخ يف 2006 لسنة 370 وعلى األمر عدد
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص  بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

  الرتتيبّية،
واملتعّلق  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 وعلى األمر عدد

  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  ،2015 ماي 14 اخلميس جللسة يوم
 وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
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 املقّرر السّيد سفيان طرميز يف تالوة تقريره الكتايب،وبعد االستماع إىل 

  

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

I :تقدمي امللف  
  

 15 املؤرخ يف 2015 لسنة 36 من القانون عدد 11 تطبيقا ألحكام الفصل

عادة تنظيم املنافسة  2015 سبتمرب واألسعار،طلب السيد وزير الّتجارة املتعلق 
لس  2017 ديسمرب 20 املؤرخ يف 844 املكتوب عدد مبقتضى واملرّسم بكتابة ا
رأي جملس املنافسة حول مشروع  ،172661حتت عدد  2017ديسمرب  25بتاريخ 

قرار من وزير الفالحة و املوارد املائية و الصيد البحري يتعّلق بتنقيح املخّطط 
لقرار املؤرّخ يف  أوت 02 املديري ملراكز جتميع احلليب الطّازج ونقله املصادق عليه 

2013.  
  

:اإلطار العام لالستشارة 
  

مجيندرج مشروع القرار السالف الذكر موضوع االستشارة يف إطار   بر
هيل منظومة شبكة مراكز جتميع احلليب الطازج اعتبارا وأن عملية  تطوير و

ثريـالتجميع تع   مباشر على نوعية احلليب املصنعد من أهم املراحل اليت هلا 
كدت ضرورة إيالء نشاط جتميع احلليب أمهية خاصة و  املروج أيضا ،هلذا 

ا، ويف هذا اخلصوص نصت أحكام  وذلك عرب تنظيمه كمرحلة قائمة بذا
 2005 أكتوبر 18 املؤرخ يف 2005 لسنة 95 من القانون عدد 45 الفصل

لقانون عدد املت ملنتجات احليوانّية واملنقح   2007لسنة  54عّلق برتبية املاشية و
"يتم إحداث مراكز لتجميع احلليب الطازج و على أنه 2007أوت  02املؤرخ يف 

نقله طبقا لكراس شروط ووفقا ملخطط مديري تتم املصادقة عليهما بقرار من 
لفالحة.   الوزير املكلف 
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لس املنافسة أن أبدى رأيه يف مشروع قرار  هذا وجتدر اإلشارة إىل أنّه سبق 

ويف مفهوم املخّطط  2008 مارس 12 وزير الفالحة واملوارد املائّية املؤرّخ يف
ويف  2007 أكتوبر 25 الّصادر بتاريخ 72186 املديري وذلك ضمن الرّأي عدد

  2010 سبتمرب 16 الّصادر بتاريخ 102392 مشروع تنقيحه ضمن الرّأي عدد
 والرّأي عدد   2012 أكتوبر 18 الّصادر بتاريخ 122447 والرّأي عدد

  2015 ماي 14 الّصادر بتاريخ 152560

  
    

 :اإلطار الّتشريعي والّرتتييب املطّبق يف جمال جتميع احلليب الطّازج ونقله 
  

  

 املتعّلق برتبية  2005 أكتوبر 18 املؤرّخ يف 2005 لسنة 95 القانون عدد
لقانون عدد  ملنتجات احليوانّية و املنقح   02 يف املؤرخ 2007 لسنة 54املاشية و

  . 2007 أوت

 ملصادقة على   2011 جوان 23 قرار وزير الفالحة والبيئة املؤرّخ يف املتعّلق 
حداث مراكز جتميع احلليب الطّازج ونقله.   كرّاس الشروط املتعّلق 

  ملصادقة  2013أوت  02قرار وزير الفالحة واملوارد املائية املؤرّخ يف املتعّلق 
  .على املخّطط املديري ملراكز جتميع احلليب الطّازج ونقله

  جويلية 29 من وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري مؤرخ يفقرار 
متام املخطط املديري ملراكز جتميع  2015 احلليب الطازج ونقله املصادق يتعلق 

لقرار املؤرخ يف  .2013 أوت 2 عليه 
      

  :احملتوى املاّدي ملشروع القرار  
  

موضوع  واملوارد املائية والصيد البحريحيتوي مشروع قرار وزير الفالحة  
املخطط املديري ملراكز جتميع احلليب لغاء  يتعلق أحدمهااالستشارة على فصلني 

لقرار املؤرخ يف 2016-2012 لنسبة للسنوات ونقلهالطازج   2 املصادق عليه 
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لقرار موضوع االستشارة  2013 أوت ملخطط املديري امللحق  و نص وتعويضه 
لرائد الرمسي للجمهورية التونسية إضافة إىل قائمة  نيهما على نشر هذا القرار 

 2021 -2017 ملحقة مبشروع املخطط املديري ملراكز جتميع احلليب الطازج و نقله
.  
        

 ويف هذا اخلصوص وجبت اإلشارة إىل أنه:  
  

 لّنسخة الفرنسّية، مل يتم أرفاق مشروع القرار .1
بل مت االكتفاء بقائمة عدد  2021-2017 ملخطط املديريمل يتم إرفاقه  .2

عتبار أن  املراكز احملدثة و عدد املراكز املراد إحداثها طيلة فرتة املخطط املديري،و
لغاء املخطط املديري املؤرخ يف  كان لزاما  2013 أوت 2مشروع القرار يتعلق 

  إعادة صياغة خمطط مديري،
  

II– ازج:نشاط جتميع احلليب الط  
  

 يف وعنصرا مهمالغذاء اإلنساين اصادر يعترب احلليب الطازج من أهم م    
 .ذات الصلة لصناعات التحويلية انشاط 

 

متيازات      وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن نشاط جتميع احلليب حيظى 
لقائمة الرمسية واملتحصلة على  هامة حيث تتمتع مراكز جتميع احلليب املسجلة 

معة واملربدة  70املصادقة الصحية مبنحة تقدر بـ  مليم للرت على كميات احلليب ا
ملصنع ،إضافة إىل  هيل دعم اليت يتم قبوهلا  مراكز التجميع املنخرطة يف مشروع 

تركيز التربيد على مستوى الضيعة مبنحة  الضيعات املنتجة للحليب واملتمثل يف
 مليمات/ لرت حليب مربد ومصنع. 10خصوصية يف حدود 

  

يتم اقتناء احلليب من قبل مراكز التجميع فانه أما على مستوى األسعار، 
مليم عند اإلنتاج ( حمدد من قبل الدولة ويتم مراجعته بصفة  766بسعر ال يقل عن 

ت احلليب فهو حر يتم حتديده يف بعض  لنسبة لسعر البيع ملركز دورية). أما 
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تفاق بني مركز التجميع واملصنع (السعر املتداول يف   معدلاألحيان حسب اجلودة 
  مليم. 22 -مليم للرت +/ 1089

    

 :سوق جتميع احلليب الطازج  

حداث مراكز جتميع  نصت أحكام الفصل األّول من كراس الشروط املتعلق 
احلليب الطازج ونقله على أن نشاط هذه املراكز يقتصر فقط على جتميع كميات 

لعرض و الطلب احلليب املتأتية من الضيعات الصغرى و املتوسطة وتبعا لذلك فإن ا
  يف إطار استشارة احلال يكون كاآليت:

  

 من حيث العرض: 
  

و   يتمثل العرض يف كميات احلليب الطازج املتأتية من الضيعات الصغرى 
ا  –من كراس الشروط املشار إليه أعاله  -املتوسطة و اليت عّرفها الفصل الثالث 

ستثناء الضيعات  25الضيعات اليت تضم  بقرة حلوب على أقصى تقدير وذلك 
و وحدات     التابعة لديوان األراضي الدولية و ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى 

  ء و التنمية الفالحية.اإلنتاج الفالحي وشركات األحيا
  

 : من حيث الطلب 
  

يتم طلب كميات احلليب املتأتية من الضيعات املشار إليها من قبل مراكز 
  التجميع. 

  

  الطازج احلليب لتجميع مركزا 236 حوايل حاليا احلليب جتميع شبكة تعدو 
مل  يف حني 2017على املصادقة الصحية إىل حدود ديسمربمنها مركز  227 حتصل

  .املبدئية املوافقة علىإال   الباقي منها تحصلي
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 كما يلي:موزعة  وهي 
  

  مركزا للشركات التعاونية األساسية للخدمات الفالحية 62

  مركزا لشركات اخلدمات الفالحية. 136 

  مركزا ألشخاص ماديني. 38
 

شركات خدمات  شركات تعاونیة الوالیة
 فالحیة

 المجموع أشخاص مادیین

 27 2 19 6 بنزرت

 5 0 5 0 اریانة

 2 0 2 0 تونس

 5 1 4 0 منوبة

 2 0 2 0 بنعروس

 16 5 4 7 نابل

 3 1 2 0 زغوان
 5 0 2 3 سوسة

 13 0 7 6 المنستیر
 27 3 7 17 المھدیة

 26 4 11 11 صفاقس
 7 2 4 1 قابس
 0 0 0 0 قبلي

 9 2 7 0 قفصة

 6 0 6 0 القصرین
سیدي 
 22 2 17 3 بوزید

 4 0 3 1 القیروان
 4 0 4 0 سلیانة

 5 0 2 3 الكاف
 22 5 17 0 جندوبة

 0 0 0 0 مدنین
 0 0 0 0 تطاوین

 0 0 0 0 توزر
 26 11 11 4 باجة

 236 38 136 62 الجملة
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 5.6  بنسبةسنوات األخرية تطورا الخالل نشاط جتميع احلليب شهد ولقد 

 60( 2017 مليون لرت سنة  886 إىل 2011مليون لرت سنة  664 حيث مر من %
دة حبوايلمن اإلنتاج الوطين ) % مليون  865( 2016 مقارنة بسنة %  2.5و بز

ألساس إىل  تطور الشبكة الوطنية ملراكز جتميع احلليب ذلك لرت)، و يعود  
  الطازج ونقله.

  

  
  

  )%الوالیات (توزیع كمیات الحلیب المجمعة  حسب 
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III ت مراكز جتميع احلليب   املخطط املديري واحدا

 

 : تعريف املخطط املديري  

على التنصيص  45 يف فصله عدد 2005 لسنة 95لئن اقتصر القانون عدد 
على الكيفية القانونية اليت يتم مبقتضاها املصادقة على املخطط املديري اخلاص 

حداث مراكز حداث مراكز جتميع احلليب  الطازج فان كراس الشروط املتعلق 
ن نص يف فصله الثالث على أن املخطط  جتميع احلليب الطازج ونقله توىل تعريفه 
املديري هو" وثيقة مصادق عليها رمسيا تضبط الشروط واملعايري املعتمدة لتوزيع 

دية ميثل مراكز جتميع احلليب يف خمتلف جهات البالد ".أما من الناحية االقتصا
املخطط املديري آلية إدارية متنح اإلدارة حق التدخل يف جماالت ذات طبيعة 
دف حتقيق نوع من التوازن بني اجلهات من خالل ضمان توزيع  خصوصية وذلك 

ت اجلمهورية.   حمكم لعدد مراكز جتميع احلليب يف خمتلف وال

 إحداث مراكز لتجميع احلليب الطازج:  
ملديري على مجلة من املعايري اليت يتم على أساسها ينص مشروع املخطط ا

ت اجلديدة ملراكز جتميع احلليب  لتوزيع  طبقاالطازج ونقله حتديد عدد االحدا
 : و تتمثل هذه املعايري يف .جغرايف خاص بكل والية

 .تطور قطيع األبقار احللوب -

  .تطور كميات احلليب املنتجة-

جلهةطاقة التجميع  -  .املتواجدة 

اورة -   .استنفاذ إمكانية الرتفيع يف طاقة التجميع القصوى لدى املراكز ا
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ت اجلديدة ملراكز جتميع احلليب املنصوص عليها مبشروع  ويبلغ عدد االحدا
ت اجلمهورية . 88   القرار   مركزا موزعة على خمتلف وال

احلالية و بعدد املراكز املزمع إحداثها وفيما يلي جدول خاص بعدد املراكز 
  بكل والية:

العدد الحالي    الوالیات
  للمراكز

عدد المراكز 
  المزمع إحداثھا

عدد االحداثات 
  القصوى

 2 0 2  تونس

 5 3 2  بن عروس

 6 0 6  أریانة

 8 3 5  منویة

 31 4 27  بنزرت

 18 2 16  نابل

 35 8 27  المھدیة

 28 2 26  صفاقس

 16 8 8  القیروان

 17 10 7  القصرین

 28 6 22  سیدي بوزید

 7 4 3  زغوان

 15 7 8  سلیانة

 32 5 27  باجة

 27 3 24  جندوبة

 10 4 6  سوسة

 15 1 14  المنستیر

 10 2 8  الكاف

 11 4 7  قابس

 16 6 10  قفصة

 4 4 0  مدنین

 2 1 1  قبلي

 1 0 1  تطاوبن

 1 1 0  توزر

 345 88 257  الجملة
  

IV املالحظات املتعّلقة مبشروع القرار واملخّطط املديري:  

ملخّطط املديري      بعد االطالع على مشروع القرار والقائمة امللحقة 
رة املالحظات التالية لس إلبداء الرأي فإنه يتجه إ   :املعروضان على ا
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  جهة الشكلمن 
 

املخطط ...ويعوض من مشروع القرار أنه " يلغى  1 ينص الفصل . 1
ملخطط املديري املصاحب..." وهو ما تؤكده وثيقة بيان أسباب اختاذ هذا القرار 

 املصاحبة ،يف حني جاء يف عنوان القرار أنه يتعلق "بتنقيح املخطط "
ليصبح " قرار من وزير مما حيتم مالءمة العنوان مع الفصل األول من القرار، 

لغاء و تعويض املخطط  املديري..."   ...يتعلق 
املتعلق  2015 سبتمرب 15 املؤرخ يف 2015 لسنة 36 القانون عددإضافة  . 2

 ،ضمن االطالعات املضمنة مبشروع القرار  عادة تنظيم املنافسة واألسعار
إصالح اخلطأ الوارد ضمن توطئة مشروع القرار موضوع االستشارة  . 3

لرّائد الّرمسي عدد   2013سبتمرب  17بتاريخ  75والّتقّيد بعنوان القرار الّصادر 
لّتنصيص على أّن هذا القرار صادر عن وزير الفالحة وال عن وزير الفالحة  وذلك 

 واملوارد املائّية،
 

جلد  .4 ول األول خبصوص الرمز اخلاص بكل من والية إصالح اخلطأ الوارد 
ا.  فراد كل والية برمز خاص   تونس ومنوبة 

       

  جهة األصلمن  

تتطلب ممارسة نشاط جتميع احلليب الطازج ونقله إضافة للشروط الواجب 
حداث مركز جتميع احلليب، وجوب  توفرها املنصوص عليها بكراس شروط اخلاص 

اإلجراءات األخرى الواردة ضمن املخطط املديري املنظم هلذه العملية احرتام بعض 
ت واىل  ملراكز جتميع احلليب لتوزيع اجلغرايفو املتمثلة يف االمتثال ل حسب الوال

ملخطط املديري ( الفصل العدد األقصى من املخطط  1 طبقا للقائمة امللحقة 
  ) 2011 جوان 23 املديري
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ويف هذا الصدد ميكن القول أنه خالفا لنظام كراسات الشروط اليت عّوضت     
لنسبة هلذا النوع من  الرتاخيص و اليت تقتضي املراقبة الالحقة ،حافظ املشرع 
االستثمار على نظام املراقبة املسبقة و املتمثلة يف الرقابة اإلدارية من خالل حتديد 

ت وكيفية توزيعها ومراقب   .ة مدى االمتثال هلا عدد االحدا

هذا التحديد للعدد األقصى ملراكز جتميع احلليب الطازج ونقله قد يستشف 
لدخول مستثمرين جدد إىل  اواضح وحتديدامببادئ املنافسة  امنه ألول وهلة مساس

لرجوع إىل خلفية هذا اإلجراء و املتمثلة ضرورة احملافظة على  يف هذه السوق ،لكن 

ت السوق  ا يعرفه القطاع من تقلبات تتجسم أحيا يف فائض كبري لإلنتاج ويف وملتواز

مربرة تصبح معه عملية حتديد العدد األقصى األمر الذي  فيهنقص فادح بحاالت أخرى 
ا تتم طبقا لشروط موضوعية ترتبط بـ   :خاصة وأ

 .تطور قطيع األبقار احللوب-

  .تطور كميات احلليب املنتجة-

جلهةطاقة  -  .التجميع املتواجدة 

اورةا-    .ستنفاذ إمكانية الرتفيع يف طاقة التجميع القصوى لدى املراكز ا
    

  رمبا كان من األحرى ضبط أو حتديد نسبة معينة لتطور قطيع األبقار أو كميات احلليب    

جلهةأو طاقة    وذلك تفاد لالجتهادات الذاتية التجميع املتواجدة 
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ومما يؤكد هذا االجتاه عدم بلوغ العدد األقصى لإلحداثيات املربجمة ضمن 
 132 مركزا من مجلة 63 مت إحداث  إذ، 2016-2012لسنوات  املديري خططامل

  مركز مربمج طبقا للجدول التايل:
  

  العدد األقصى  الوالیات
  

  اإلحداثیاتعدد 
  

  اإلحداثیاتعدد   العدد األقصى  الوالیات  

  تونس
  

  27  35  باجة    2  2
  

  بن عروس
  24  32  جندوبة    2  5

  

  أریانة
  6  10  سوسة    6  6

  

  منویة
  14  19  المنستیر    5  15

  

  بنزرت
  8  13  الكاف    27  29

  

  نابل
  7  16  قابس    16  25

  

  المھدیة
  10  11  قفصة    27  32

  

  صفاقس
  0  2  مدنین    26  32

  

  القیروان
  0  1  قبلي    8  11

  

  القصرین
  1  0  تطاوبن    7  14

  

  سیدي بوزید
  0  1  توزر    22  28

  

  زغوان
18  3    

    256  367  الجملة

  سلیانة
10  8    

  

  

اجلهة املصدرة للقرار  جعلتوازن هذا القطاع،هذا احلرص على ضمان 
يف صورة الرغبة على أنه:"  21 الفصلمن  2الفقرة  تؤكد صلب موضوع االستشارة

تغيري صيغة التصرف يف املركز، يتعني على صاحب املركز احلصول على املوافقة يف 
قرتاح من املندوب  املسبقة من قبل اللجنة املركزية احملدثة للغرض واليت تصدر قرارها 

  ". اجلهوي للتنمية الفالحية املختص ترابيا
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فيفري   22وصدر هذا الرّأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخ  
  ة ريم بوزيانبرئاسة السّيد رضا بن محمود وعضويّة السّيد 2018

محمد العيادي و عمر التونكتي والحموسي بوعبيدي ومعز  والّسادة  
العبيدي و أكرم الباروني وسالم بالسعود وخالد السالمي وبحضور المقرر  

  وأّمن كتابة الجلسة السّيد نبيل السماتي. لسيد محمد شيخ روحه  العام ا

  الرئيــس                                                                
 رضاء بن محمود                            

  

   


