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  الجمھوریة التونسیة 
  مجلس المنافسة 

  152576عدد الملف 
  
  
  

   استشاري الملف:
  رقرامشروع  الموضوع:

  قطاع التربیة الحیوانیة: الحلزون :القطاع
  
  
  
  

    152576الرأي عدد 
  2016فیفري  25الصادر بتاریخ  

  
  

  إّن مجلس المنافسة،
 

سبتمبر  18بعد إّطالعھ على مكتوب وزیر التجارة المرسّم بكتابة المجلس بتاریخ 
المؤّرخ في  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال بمقتضیات الفصل والمتضّمن  2015

بالمصادقة على تعلّق ی طلب رأي المجلس رأیھ حول مشروع قرار 2015سبتمبر  15
  .مراكز تربیة الحلزونكّراس الشروط المتعلّق بإحداث 

 2015سبتمبر  15المؤّرخ في  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
  المتعلّق بإعادة تنظیم المنافسة واألسعار.

المتعلّق بضبط  2006فیفري  3المؤّرخ في  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 
  مشاریع النّصوص التّرتیبیّة.إجراءات وصیغ االستشارة الوجوبیّة لمجلس المنافسة حول 

المتعلّق بضبط  2006فیفري  15المؤّرخ في  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  التّنظیم اإلداري والمالي وسیر أعمال مجلس المنافسة.

وبعد اإلّطالع على ما یفید استدعاء أعضاء الجلسة العامة وفق الّصیغ القانونیّة 
  .2016 فیفري 25لجلسة یوم الخمیس 

  بعد التأّكد من توفّر النّصاب القانوني.و

  وبعد االستماع إلى المقّرر السیّد الحبیب الصید في تالوة تقریره الكتابي.
  

وبعد المداولة استقّر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 
  ما یلي:
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I. فــم الملـــتقدی  
   لالستشارةاإلطار العام  .1

إلى المصادقة على كّراس الشروط المتعلّق  الرامي مشروع ھذا القرار  یندرج
لسنة  95من القانون عدد  3تطبیق مقتضیات الفصل في إطار بإحداث مراكز تربیة الحلزون

ت الحیوانیة الذي ینص المتعلق بتربیة الماشیة وبالمنتجا 2005اكتوبر  18المؤرخ في  2005
تربیة ذات المؤصلة قصد  انتاج إناث وفحول للنات مراكز لتربیة الحیوا على إحداث

اس شروط تتم المصادقة علیھ بقرار من وزیر عالیة وفق كرّ  وإنتاجیةالنوعیة الجیدة 
 االستجابةاس الشروط موضوع قرار المصادقة الماثل في إطار رّ ككما یتنزل الفالحة.

طار ترتیبي واضح إلمطالب أھل المھنة الذین طالبوا بضرورة  تنظیم القطاع عن طریق 
  ومتكامل.

دراج الحلزون ضمن قائمة الحیوانات الصغرى طبقا إنّھ تم أوالجدیر بالمالحظة 
ة المؤرخ الفالحة والصحّ  يوضمن القرار المشترك لوزیر 2007أوت  9للقرار المؤرخ في 

  علّق بضبط قائمة الحیوانات المعنیة االسترسال ومنتجاتھا.المت 2012ماي  31في 
  تربیة الحلزون لمراكزبي المنّظم لاإلطار التّشریعي والتّرتی .2

ال تخضع في الوقت الراھن إلى إطار  تربیة الحلزون تجدر اإلشارة إلى أّن مراكز
أو مواصفات قانونیة تضبط مقاییس البناءات  ستغاللااللبعث و ا قانوني ینظم إجراءات

غیر أنّھ یمكن حصر بعض النصوص التشریعیة وطاقة ایوائھا وعدد األعوان إلخ...
  ة منھا:م القطاع  وخاصّ ییمكنھا تنظ والترتیبیة التي 

 ق بتشجیع االستثمارات علّ المت 1982أوت  06 المؤرخ في 1982لسنة  67عدد  قانونال
 وتممتھ نقحتھ التي صوصالنّ  جمیع وعلى في قطاعي الفالحة والصید البحري

 بإصدارق علّ المت  1988أفریل  2المؤرخ  في  1988لسنة  18وآخرھا القانون عدد 
 .مجلة االستثمارات الفالحیة والصید البحري

 ةمجلّ  بإصدار قالمتعلّ  1993 دیسمبر 27 في المؤرخ 1993 لسنة 120 عدد القانون 
القانون عدد وآخرھا  وتممتھ نقحتھ التي صوصالنّ  جمیع وعلى االستثمارات تشجیع

 .االستثماراتق بإتمام مجلة تشجیع تعلّ الم 2002جویلیة  23مؤرخ في  2002لسنة  77
  بالمراقبة الصحیّة البیطریة عند التورید المتعلّق  1999لسنة  24القانون عدد

 .والتصدیر

  المتعلّق بتربیة الماشیة  2005أكتوبر  18المؤرخ في  2005لسنة  95القانون عدد
 وبالمنتجات الحیوانیة.

  ق بحفز المبادرة المتعلّ  2007دیسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  69القانون عدد
 .2009دیسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71االقتصادیة، المنقح بالقانون عدد 

  مشموالت المتعلّق بضبط  2001 فیفري 13المؤّرخ في  2001لسنة  419األمر عدد
 .فالحةال وزارة
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  ق بتنظیم وزارةالمتعلّ  2001 فیفري 13المؤرخ في  2001لسنة  420األمر عدد 
لسنة  1560األمر عدد  آخرھاصوص التي نقحتھ و تممتھ ووعلى جمیع النّ ، فالحةال

 .2011 سبتمبر 5 المؤرخ في 2011
 المتعلّق بتسمیة رئیس  2015فیفري  6المؤرخ في  2015لسنة  35مر الرئاسي عدد األ

 الحكومة وأعضائھا.
  ق بضبط قائمة المتعلّ  2007أوت  9قرار وزیر الفالحة والموارد المائیة  المؤرخ في

 الحیوانات الصغرى.
  المتعلّق  2012ماي  31القرار المشترك لوزیري  الفالحة والصحة المؤرخ في

  طریقة  إسترسالھا. وأبضبط قائمة الحیوانات المعنیة االسترسال ومنتجاتھ 
  

 قرارلمشروع الي المحتوى المادّ  .3
  

على بالمصادقة  القرار الخاصاحتوى مشروع القرار المتعلّق بالمصادقة على 
إضافة إلى  ثالثة فصولل والمتضمن المتعلّق بإحداث مراكز تربیة الحلزونكّراس الشروط 
  وأربعة مالحق: سالف الذكرموضوع القرار كّراس الشروط 

 مراكز تربیة الحلزون.حداث إ:بطاقة إرشادات تتعلق ب1ملحق عدد  -1
 .: وثیقة في اثبات مصدر الحلزون2محلق عدد  -2
 .: دفتر متابعة انتاج الحلزون3ملحق عدد  -3
   : تصریح في سبات الحلزون.4ملحق عدد  -4

  كاآلتي:مبّوبة  ) فصال21( فصال الشروط على واحد وعشرینویتضّمن كّراس 
 إلى الثالث األولالفصول من یتضمن  أحكام عامة  :ولالعنوان  األ. 
 الشروط اإلداریة والفنیّة والصحیّة إلحداث مراكز تربیة أحكام :  يثانال العنوان

ول الفص شروط اإلداریةق بالالمتعلّ  األولالقسم  یضمّ  ،أقسامثالثة یتضمن  الحلزون
 الشروط الفنیة ق بتعلّ مالقسم الثاني ال ویضمّ  السابع الفصل إلىرابع ال الفصل  من

 تعلّقالقسم الثالث فی أّما ، من إلى الفصل الحادى عشرامن الفصل الثل وفصال
 .ثامن عشرإلى ال ني عشراالثویّضم الفصول من الشروط الصحیّة ب
 لین التاسع عشر والعشرینالفص یتضمنمجال تدخل اإلدارة  :العنوان الثالث. 
 الفصل الواحد والعشرین نضمتی  والعقوباتالمخالفات : رابع ال العنوان . 

 
II. دراسة سوق تربیة الحلزون 

یعتبر قطاع تربیة الحلزون  نشاطا واعدا یتصف بالقابلیة الجیدة االستثمار 
والمساھمة في تنویع الصادرات الفالحیة وذلك بالنظر إلى تنامي الطلب العالمي الذي 

  خاصة وأّن كبار المستھلكین العالمیین للحلزون یحظى بھ ھذا النوع من القوقعیات البریة 
 اتفاقیات تجاریة عدیدة.بتونس ن تربطھا ھما فرنسا وإیطالیا اللذا

 تقنیة تربیة الحلزون  .1
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تعتمد تقنیة الطریقة العصریة لتربیة  الحلزون على تقلیص فترة  التربیة من تلك 
أشھر ویصل االنتاج إلى ذروتھ في شھري  9شھرا إلى  15الموجودة حالیا بالطبیعة من 

  جوان وجویلیة ویكون منعدما في شھري دیسمبر وجانفي.
المربین على الطریقة   وتعتمد التربیة العصریة المعتمدة بتونس والتي یتبعھا اغلب

  :المزدوجة  والتي تتمثل أساسا في
  5تتم في غرفة تبرید في درجة  حرارة التي عملیة سبات وخزن الحلزون 

 درجات.
  تتّم في مبنى مخصص فیھ كّل المعدات الخاصة التي عملیة التناسل والتفقیس

 بمراقبة الحرارة واإلضاءة والرطوبة.
  تم تحت بیوت محمیة أو في بارك.تالتي عملیة الحضن والتسمین 

فصیلة من الحلزونیات التي تعیش في الوسط الطبیعي  400وبالرغم من وجود قرابة 
  أھمھا: ائل فقطصفإنّھ یمكن تربیة  ستة ف

 الحلزون الرمادي الصغیر"escargot petit gris" 
  الحلزون الرمادي الكبیر"escargot gros gris" 
  حلزون بورقوني"escargot de bourgogne"  

  اإلطار التنظیمي لقطاع تربیة الحلزون .2
 بالنسبة للجمع  -أ

الحة  المؤرخ فقرار وزیر الیخضع تنظیم وتصدیر الحلزون بتونس إلى مقتضیات 
ونقل الحلزون خالل  حیث جاء بالفصل الثامن  منھ أّن"جمع وبیع وشراء 1992أوت  11في 

غیر أنّھ  فصیلة."وذلك  بھدف المحافظة على ھاتھ الأشھر مارس وأفریل و ماي ممنوعة 
و الحي المصرح بھا لإلدارة أیسمح بتصدیر المخزونات من الحلزون المبرد والمجّمد 

  مارس.  1العامة للغابات قبل تاریخ 
  عملیة التسویق  - ب

لذلك یكتسي نقلھا أھمیة كبرى للتقلیل من یعتبر الحلزون  من السلع سریعة التلف 
  أثناء ھاتھ العملیة وللمحافظة على جودتھا الصحیّة. تخسر الكمیات التي 

تي لكلغ وا 25و  20و بالستیكیة من فئة أویجب أن ینقل الحلزون في صنادیق خشبیة 
تكون ذات قاع مشبك وذات سیقان وذات غطاء. كما یجب أن یقع تصنیف الحلزون حسب 

  .الحجم الكبیر يبتصدیر الحلزون ذ إالحجمھا بحیث ال یقوم المصدرون 
  عملیة المراقبة الصحیة  - ت

لمراقبة الصحیة با قالمتعلّ  1999مارس  9المؤرخ  في  1999لسنة  24یحدد القانون عدد 
ة البیطریة  للحیوانات اإلطار العام  للمراقبة الصحیّ  البیطریة عند التورید والتصدیر

تورید الحلزون إلى ووالمنتوجات الحیوانیة عند التصدیر والتورید. ویخضع تصدیر 
  مقتضیات ھذا القانون  باإلضافة إلى المواصفات التي تفرضھا الدول الموردة.

  
  
  
  
  واقع القطاع .3

 االنتاجعلى مستوى   -أ
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  االنتاج بالطن  عدد المربین  السنة
2009  5  -  
2010  20  -  
2011  39  -  
2012  46  100  
2013  53  20  
  تطور االنتاج من الحلزون :1جدول عدد 

نسق تطور االنتاج لنسق تطور عدد المربین والذي مّر  ةیالحظ ھو عدم مجارا ما
  .2013كثر من خمسین مربي سنة ألى إ 2009مربین سنة  5من 

  عدد المربین  ةـــــالوالی
  8  نابل

  5  بن عروس
  2  أریانة

  6  القیروان
  4  صفاقس
  6  جندوبة
  3  منستیر
  9  بنزرت
  1  منوبة

  3  المھدیة
  3  سلیانة
  1  باجة
  1  الكاف
  1  سوسة

  الحلزون عدد مربيتطور  :2جدول عدد 

على مستوى التوزیع الجغرافي یالحظ تركز للمربین بكل من والیات بنزرت 
حاب الشھادات ربیة الحلزون الباعثین الجدد أصیجذب قطاع تو.والقیروان وجندوبة ونابل

ذین یمثلون أغلبیة المربین العتماده  مساحة صغرى النجاز المشروع ال تتجاوز لوال العلیا
ألف دینار، و یوفر ھذا القطاع  ما  100الھكتار الواحد و استثمار جملیا ال بتجاوز سقفھ  

ا باإلضافة  إلى رویستوجب  عامال قامربي حلزون  یوم عمل موسمي لكلّ  420یقارب 
  .صاحب المشروع

  التكوین والتمویلمة ومنظ  - ب
على مستوى التكوین  تمكنت  وكالة النھوض باالستثمارات الفالحیة  بالتعاون مع 

اكز رباعث في م 2000من تكوین حوالي   2005رشاد والتكوین الفالحي منذ سنة إلوكالة ا
 على  فترة التكوینمتد ن وتفي مجال تربیة الحلزو لألخیرةعة التاب المھني الفالحي التكوین
المراكز  دمن تنمیة معارفھم ومھاراتھم  في أح ن لھاوساعة  تمكن المتابع 320حوالي 
  التالیة:
 .مركز التكوین المھني الفالحي بالعالیة 
 مركز التكوین المھني الفالحي  بمنوبة. 
 مركز التكوین المھني الفالحي حكیم الجنوبیة.  
ك تمكنھم من تمویل مشاریعھم. تختتم فترة التكوین بشھادة معترف بھا من البنوو

 %45من المشاریع في حین تم تمویل   %50ل البنك التونسي للتضامن ما یربو عن وقد موّ 
من المشاریع بصفة ذاتیة وتم تمویل الباقي من قبل بنك تمویل المؤسسات الصغرى 

  والمتوسطة.
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ة بمربي الحلزون ویعمل دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المراعي على اإلحاطة الفنیّ 
على مستوى تقنیات التناسل والتبییض  وذلك من خالل الزیارات المیدانیة لمتابعتھم 

والتفقیس والتسمین وتجفیف الحلزون وكذلك تقنیات تغذیة الحلزون في جمیع مراحل 
اإلنتاج. كما توفر الشركة التعاونیة  لمربي الحلزون مساندة على مستوى تسویق االنتاج من 

وصفات من قبل رؤساء مطابخ  ختیاراوابتكار وتحضیر  وصفات محولة الحلزون خالل 
  خالل تنظیم حصة تذوق باإلضافة إلى المشاركة في الصالون الدولي للتغذیة بباریس.

  
  منظومة التوزیع والتجارة  - ت

من الحلزون المربي وتتراوح بین ملیم للكغ الواحد  3400یبلغ معدل كلفة اإلنتاج بـ
ملیم للكغ الواحد ویرجع ھذا التفاوت أساسا إلى معدل نسبة النفوق بالمستغلة  3800إلى  2800

  وتوقیت مراحل تقنیات اإلنتاج المستغلة من طرف المربین.
مسالك الترویج توزع . وتملیم للكغ الواحد 6000و  4000أما سعر البیع فیتراوح بین 

  السوق الداخلیة والسوق الخارجیة.ساسا بین أ
 والبلدیة حیث  یتّم تسویق الحلزون باألسواق المركزیة حیث  السوق الداخلیة

باإلضافة  إلى یدخل ضمن العادات الغذائیة لبعض الجھات بالجمھوریة 
  النزل والمطاعم .

 على مستوى التصدیر تعتبر السوق اإلیطالیة حیث أنّھ  السوق الخارجیة
المنفذ االساسي للصادرات  التونسیة من الحلزون  وتتوزع الصادرات 

 :التونسیة حسب السنوات كالتالي
  

  بلد الوجھة  الكمیة بالكغ  المؤسسات المصدرة  سنة التصدیر
  إیطالیا  547485  -  2004
  إیطالیا والبرتغال  566000  -  2005
  إیطالیا والبرتغال  640842  13  2006
  إیطالیا والبرتغال واسبانیا  471690  8  2007

إیطالیا واسبانیاوالمملكة المتحدة   549451  12  2008
  وأثیوبیا

إیطالیا والمملكة المتحدة   617057  15  2009
  وأثیوبیا

  إیطالیا والیونان والجزائر  456400  17  2010
 إیطالیا  285232  14  2011
 إیطالیا  327260  13  2012
 إیطالیا  220000  -  2013
 إیطالیا  192000  3  2014

  عملیات  تصدیر الحلزونتطور  :3جدول عدد 

  
على عملیات  اتعتمد في جزء منھالحلزون  عملیات تصدیر یر بالمالحظة أنّ دوالج

  .من الجزائر  التورید حیث یتم تورید كمیات من الحلزون 
 الصعوبات والنقائص  - ث

ى مستوى ترویج المنتوج في غیاب كراس قطاع تربیة الحلزون بصعوبات علیمّر 
الشروط وبرنامج  االسترسال الخاص بھ. وبرغم كل الجھود التي قام بھا كل من وكالة 
النھوض  باالستثمارات الفالحیة ودیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى والشركة التعاونیة 
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جة اقتصرت على مجموعة من وّ الكمیات المر فإنّ  لمربي الحلزون قصد ترویج  المنتوج 
  العینات قصد التعریف بھا.

ونظرا لطلبات الحرفاء في الخارج  لمجوعة من المقاییس اإلداریة لشراء الحلزون 
نسبة نفوق الحیوانات  رتفاعاالمربون إلى تأخیر عملیة التسمین مما نتج عنھ  ضطراالمربى 

ھذه العوائق عزوف العدید من الباعثین الشبان عن وبیع البقیة بأثمان زھیدة وترتب  عن 
  .%35إلى حدود  االنتصابالتجسیم الفعلي لمشاریعھم وتراجع نسبة 

III. وكّراس الشروط القرارالحظات المتعلّقة بمشروع الم  

من زاویة المنافسة ال یطرح مشرو ع قرار المصادقة على كراس الشروط  المتعلّق     
بإحداث  مراكز تربیة الحلزون وكراس الشروط المصاحب لھ أیة مالحظات حول نقاط من 

دة تنظیم المنافسة واألسعار، غیر االمنافسة بالقطاع على معنى قانون إع ن تعرقل أشأنھا 
المراجع القانونیة المصادقة بقرار   إطالعات استكمال قائمةكلیة من الناحیة الشیتجھ ھ أنّ 

  :التالیة والترتیبیة

 ق بتشجیع االستثمارات علّ المت 1982أوت  06 المؤرخ في 1982لسنة  67عدد  قانونال
 وتممتھ نقحتھ التي صوصالنّ  جمیع وعلى في قطاعي الفالحة والصید البحري

 بإصدارق علّ المت  1988أفریل  2المؤرخ  في  1988لسنة  18وآخرھا القانون عدد 
 .مجلة االستثمارات الفالحیة والصید البحري

 ةمجلّ  بإصدار قالمتعلّ  1993 دیسمبر 27 في المؤرخ 1993 لسنة 120 عدد القانون 
القانون عدد وآخرھا  وتممتھ نقحتھ التي صوصالنّ  جمیع وعلى االستثمارات تشجیع

 .ق بإتمام مجلة تشجیع االستثماراتتعلّ الم 2002جویلیة  23مؤرخ في  2002لسنة  77
  بالمراقبة الصحیّة البیطریة عند التورید المتعلّق  1999لسنة  24القانون عدد

 .والتصدیر
  ق بحفز المبادرة المتعلّ  2007دیسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  69القانون عدد

         .2009دیسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71االقتصادیة، المنقح بالقانون عدد 
               

  وردت بالفصل الثالث مجموعة من التفاسیر لعدد من المفاھیم الواردة  :3الفصل
 15بكّراس الشروط ویستحسن إضافة تفسیر لمفھوم حیوان المنشأ الواردة بالفصل 

 لیة كراس الشروط.مراعاة لواجب وضوح وشمومن كراس الشروط 
  نّص ھذا الفصل على وجوب أّن یكون  الباعث المادي الراغب في  :4الفصل

ممارسة ھذا النشاط  قد تلقى تكوینا نظّریا وتطبیقیا في تربیة الحلزون داخل مؤسسة 
تحت إشراف وزارة الفالحة والموارد المائیة والصید البحري أو توظیف فنّي 

ي في ھذا الفنّ  اختصاصفالحي. وھنا ال بد من التنصیص بصفة صریحة على 
  د مجاالت التكوین الفالحي.تربیة الحلزون خاّصة مع تعدّ 

  تخص األولى ن مالحظتین شكلیتین ویثیر الفصل الواحد والعشر :21الفصل
ن ھ الفصل العشروإصالح الخطأ الوارد عند مستوى  ترقیم الفصل إذ ورد على أنّ 
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الجاري بھا وفقا للتراتیب "عبارة حین أنّھ الفصل الواحد والعشرین.وجاء بھ  في
وھنا یتجھ اإلفصاح عن ھذه النصوص القانونیة أو ذكر ما ورد بھا من أحكام   "العمل
 فصول كّراس الشروطتفادیا ألي تأویل أو صعوبات عند تطبیق مقتضیات أوال وذلك 

ع اإلدارة خاّصة منھم اللذین ال تتوفر فیھم الدرایة بھدف إنارة جمیع المتعاملین مثانیا و
 الكافیة بالنصوص التشریعیّة والترتیبیّة. 

  

 2016فیفري  25وصدر ھذا الرأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاریخ 
سلوى وبرئاسة السیّد الحبیب جاء با وعضویّة السیدات و الّسادة لطفي الشعاللي 

والھادي بن مراد  بن والي و عماد الدرویش وماجدة بن جعفر ومحمد بن فرج
  وشكري المامغلي وبحضور كاتب الجلسة السید نبیل السماتي.

  
  
  

  الرئیس         

  الحبیب جاء با


