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  الحمــد                                               ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  القطاع: الّدواجن

  

   162609أي عدد  رّ ال
  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2016  أكتوبر 13بتاريخ  
  إّن جملس املنافسة،

املرّسم و  2016 ماي 25جارة املؤرّخ يف مكتوب وزير التّ بعد اإلّطالع على 
لس بتاريخ   ، واملتضّمن طلب رأي162609حتت عدد  2016 ماي 31بكتابة ا

لس  وذلك طبقا  ،بتنظيم قطاع الّدواجنيتعّلق مشروع أمر حكومي شأن يف ا
  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 11ألحكام الفصل 

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015   واملتعّلق 

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

  .الّرتتيبّيةالتشريعّية و 
واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

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

  ،2016أكتوبر  13جللسة يوم اخلميس 
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  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
  ،الكتايب السّيدة مجيلة اخلبثاين يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل املقّررة

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

I- :تقدمي امللف  
  اإلطار العام لالستشارة: .1

  

لرّأي الفّين لوزارة الفالحة عند يندرج مشروع  األمر يف إطار الّرجوع للعمل 
  توريد األّمهات وبيض الّتفقيس.

كما يهدف إىل ضمان برجمة اإلنتاج على املدى املتوسط والّطويل واليت 
ستلزمات اإلنتاج تتمّثل يف مقاربة اإلنتاج حباجيات اإلستهالك انطالقا من توفري م

  بصفة مدروسة ال سّيما توريد األّمهات.
سعار  ويهدف هذا الّنظام إىل ضمان تزويد الّسوق بربوتينات حيوانّية 
معتدلة ويف متناول الطّبقات الضعيفة نظرا الرتفاع أسعار الّلحوم احلمراء واألمساك 

إلضافة إىل ضمان دميومة ا لّتقّلبات املناخّية  ملرّبني ومحايتهم من تذبذب وارتباطها 
 األسعار عند اإلنتاج.

  

  الّدواجن: قطاعاملنّظم لاإلطار التشريعي والرتتييب  .2
  

 واملتعّلق 1994 جويلية 23املؤرّخ يف  1994لسنة  86عدد  القانون -
لقانون عدد   18مبسالك توزيع منتجات الفالحة والّصيد البحري كما ّمت إمتامه 

  .2000فيفري  7املؤرّخ يف  2000لسنة 
برتبية  واملتعّلق 2005 أكتوبر 18املؤرّخ يف  2005لسنة  95عدد  القانون -

ملنتجات احليوانّية.   املاشية و
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واملتعّلق بقواعد  1996أوت  6القرار الّصادر عن وزير الفالحة املؤرّخ يف  -
ملنشآت الّصناعّية لذبح الّدواجن ولتجزئة  لّتفّقد الصّحي البيطري  حفظ الصّحة و

  حلومها.
ديسمرب  9القرار الّصادر عن وزير الّتجارة والّصناعات التقليديّة املؤرّخ يف  -

ا. 2005 ملصادقة على كرّاس شروط ممارسة جتارة توزيع الّدواجن ومنتجا   واملتعّلق 
 2006ماي  18الّصادر عن وزير الفالحة واملوارد املائّية املؤرّخ يف  القرار -

لّرتقيم.واملتعّلق بضبط قائمة احليوا   ت املعنّية 
 2006ماي  26الّصادر عن وزير الفالحة واملوارد املائّية املؤرّخ يف  القرار -

واملتعّلق بضبط طرق املراقبة الصحّية البيطريّة ملؤّسسات إنتاج وحتويل وتكييف 
  املنتجات احليوانّية وإسناد املصادقة إليها.

 2007أوت  9د املائّية املؤرّخ يف القرار الّصادر عن وزير الفالحة واملوار  -
ت الّصغرى.   واملتعّلق بضبط قائمة احليوا

    

  : القراراحملتوى املاّدي ملشروع  .3
  

ّمت  الفص 28 على اهنةموضوع االستشارة الرّ األمر احلكومي حيتوي مشروع 
  : على الّنحو الّتايل أبواب ثالثةضمن  اإدراجه

  

  الباب األّول: أحكام عاّمة
  يف تنظيم نشاط إنتاج الّدواجن والبيضالباب الثاين: 
  القسم األّول: تنظيم توريد أّمهات الّدواجن وبيض الّتفريخ.            
  القسم الثّاين: تنظيم تربية الّدواجن واإلّجتار فيها.            
  القسم الثّالث: يف تنظيم ذبح الّدواجن.            

تيف املخالالباب الثالث:    فات والعقو
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II. :قطاع الّدواجن  
ا كّل الطّيور  ّ اليت يتّم تربيتها قصد إنتاج حلوم وبيض تعّرف الّدواجن 

  .ّديك الّرومي والبّط والّنعام والسّمانوال 1على غرار الّدجاجلالستهالك 
لّنسبة إىل تونس إذ يساهم بنسبة  وميّثل قطاع الّدواجن قطاعا اسرتاتيجّيا 

ويوّفر أكثر من نصف حاجّيات  % 12هاّمة يف قيمة اإلنتاج الفالحي تبلغ حوايل 
إلضافة إىل توفري  ا من بيض اإلستهالك  البالد اجلملّية من الّلحوم وكافة حاجّيا

موطن  20.000اشرة وغري مباشرة تبلغ حوايل عدد هاّم من مواطن الّشغل بصفة مب
  شغل.

ا من منتجني وموّردين وهياكل  وتتمّيز منظومة الّدواجن بتعّدد املتدّخلني 
  دعم وهياكل مهنّية ومذابح ومصانع حتويل وّجتار تفصيل ومجلة.

  الّدواجن:  ومربّ و  و* منتج
 جارة والّصناعاتالقرار الّصادر عن وزير التّ  على معىن الّدواجن يبيعّرف مر 

ملصادقة على كرّاس شروط ممارسة  2005ديسمرب  9التقليديّة املؤرّخ يف  واملتعّلق 
نّه  ا،  كّل شخص طبيعي أو معنوي يقوم برتبية : "  جتارة توزيع الّدواجن ومنتجا

الّدواجن يكون له مدجنة... ويقصد مبدجنة كّل حمّل مهّيء إليواء قطيع من نفس 
الّنوع ّمتت تربيتها بنفس الّضيعة لغرض تربية سالالت الّدواجن املنتجة للبيض أو 

  .الّلحم"
وخيتلف مفهوم مرّيب دواجن على ضوء القرار سابق الذّكر عن مفهوم منتج 

عتبار أّن هذا األخري هو  " كّل شخص طبيعي أو معنوي مالك أو مستغّل دواجن 
ويقصد مبنشأة تفريخ كّل حمّل مهّيء حبجرة الّرتخيم ملنشأة تربية أّمهات الّدواجن... 

  .والّتفقيص حيث يقع ترخيم البيض قصد إنتاج فراخ اليوم الواحد"

                                                            
1  Poulet standard, poulet fermier, poules de réformes, volailles traditionnelles  
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ا  كما حّدد كرّاس الّشروط املتعّلق ملمارسة جتارة توزيع الّدواجن ومنتجا
 بصفة دقيقة منتجات الّدواجن واملتمثّلة بصفة عاّمة يف الّدواجن الكاملة اجلاهزة

  للطّبخ ويف الّلحوم املفّصلة ويف البيض ومشتّقاته.
 18املؤرّخ يف  2005لسنة  95عدد  القانونمن  16وقد اقتضى الفصل 

ملنتجات احليوانّية، أن واملتعّلق 2005 أكتوبر يتّم إحداث منشآت  برتبية املاشية و
ت الّصغرى طبقا لكرّاس شروط يبّني املعطيات الفنّية والبيئّية  الّدواجن واحليوا

لفالحة ، وأن يتّم والصّحية املستوجبة تتّم املصادقة عليه بقرار من الوزير املكّلف 
  انتصاب هذه املنشآت وفقا ملخّطط مديري يتّم ضبطه مبقتضى أمر.

القانون مل تعّرف املقصود من مصطلح منشآت  ورغم أّن مقتضيات هذا
نّه يشمل كّل منشآت اإلنتاج  ت الّصغرى، إّال أنّه ميكن اإلقرار  الّدواجن واحليوا
من مدجنة أو منشأة تربية أّمهات الّدواجن أو منشأة تربية األرانب أو منشأة تفريخ 

ت الّصغرى. كما ميكن إقصاء ا ملنشآت اخلاّصة أو منشآت تربية بقّية احليوا
ت الّصغرى.   مبنتوجات الّدواجن واحليوا

ت الّصغرى منشأة  وتبقى مسألة مدى إمكانّية اعتبار مذبح الّدواجن واحليوا
  سابق الذّكر، مطروحة.  16على معىن الفصل 

وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أّن األمر الذي يضبط املخّطط املديري 
ا    .مل يصدرا بعدالنتصاب هذه املنشآت وكرّاس الّشروط اخلاّص 

املؤرّخ يف  2005لسنة  95عدد  القانونمن  22الفصل ويف املقابل فقد نّص 
ملنتجات احليوانّية، على أنّه :" جيب أن  واملتعّلق 2005 أكتوبر 18 برتبية املاشية و

تكون حمّالت الّرتبية والّتجهيزات مشّيدة ومهّيئة بشكل يضمن راحة احليوان ونظافته 
لفقرة األوىل  مواصفات حمّالت الّرتبية والّتجهيزاتوسهولة حركته. وتضبط  املذكورة 
ادقة عليه بقرار من الوزير املكّلف تتّم املص لكرّاس شروطمن هذا الفصل وفقا 

  لفالحة".
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 21وقد ّمت مبقتضى القرار الّصادر عن وزير الفالحة واملوارد املائّية بتاريخ 
املصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق بضبط مواصفات حمّالت الّرتبية  2006أكتوبر 

ت من بينها ت ا اليت تتعّلق برتبية جمموعة من احليوا ربية الّدواجن واألرانب وجتهيزا
  والّنحل. 

ويبدو أّن مقتضيات هذا الكرّاس ميكن أن حتدث ازدواجّية يف املقتضيات 
املستوجب تطبيقها يف خصوص إحداث مثل هذه املنشآت مع كرّاس الّشروط 

 2005لسنة  95من القانون عدد  16الذي سيتّم إصداره على أساس الفصل 
  سابق الذّكر.

ن سابق الذّكر الذي أضفى أكثر حريّة إلحداث منشآت ورغم صدور القانو 
إىل املوافقة املبدئّية من قبل  ةإقامة مدجنة أو مفرخ خاضعتربية الّدواجن بقيت 

الّلجنة الوطنّية النتصاب رأي اإلدارة العاّمة للمصاحل البيطريّة وذلك على أساس 
مارس  16املؤرّخ يف  185احملدثة مبقتضى مقّرر وزير الفالحة عدد  مشاريع الّدواجن

1997 .  
إلضافة إىل ما سبق وتطبيقا ملقتضيات الفصل     95عدد  القانون من 31و
سابق الذّكر، ختضع منشآت الّدواجن  2005 أكتوبر 18املؤرّخ يف  2005لسنة 

عتبارها  ا  ا واملذابح اخلاّصة  ت الّصغرى واملنشآت املتعّلقة مبنتوجا واحليوا
إىل املراقبة الصحّية للمصاحل  2مؤّسسات إنتاج وحتويل وتكييف املنتجات احليوانّية

إلضافة إىل ضرورة ا لفالحة  حلصول على املصادقة البيطريّة الّتابعة للوزارة املكّلفة 
ا.   الصحّية للتمّكن من ترويج منتوجا

وقد ّمت ضبط طرق املراقبة الصحّية هلذه املؤّسسات مبقتضى قرار وزير   
واملتعّلق بضبط طرق املراقبة  2006ماي  26الفالحة واملوارد املائّية املؤرّخ يف 

                                                            
واملتعّلـــق برتبيـــة املاشـــية  2005أكتـــوبر  18املـــؤرّخ يف  2005لســـنة  95تتمثّـــل املنتجـــات احليوانّيـــة  علـــى معـــىن الفصـــل الثّـــاين مـــن القـــانون عـــدد   2

ت وكذلك املنتجات املستخرجة منها واملعـّدة لالسـتهالك البشـري مبـا  ملنتجات احليوانّية، يف " املنتجات املتحّصل عليها من احليوا ت يف ذلـك و احليـوا
  عندما يتّم حتضريها هلذا الغرض.  احلّية
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يوانّية وإسناد الصحّية البيطريّة ملؤّسسات إنتاج وحتويل وتكييف املنتجات احل
  املصادقة إليها.

  

وقد عرف قطاع إنتاج الّدواجن وتربيتها العديد من املراحل تراوحت بني     
والتحّكم يف توريد األّمهات ّمث اإلنتقال إىل حترير  2011نظام احلصص ما قبل سنة 

ممّا تسّبب يف توريد  2015إىل سنة  2012القطاع وحذف نظام احلصص من 
عشوائي لألّمهات وغياب نظرة استشرافّية للقطاع واضطراب يف كمّيات اإلنتاج من 
الّلحوم والبيض املعّد لإلستهالك والعديد من املشاكل األخرى يف جمال جتارة توزيع 

تدّخلت الّدولة  2015-2014الّدواجن وجمال ذحبها مع اإلشارة إىل أنّه خالل فرتة 
ال من خالل نظام برجمة مّتفق عليه مع نظام تشجيعات جبائّية عند الّتوريد يف ا

ا مبقتضى  وإحداث جلنة فنّية إستشاريّة تعىن مبتابعة نشاط إنتاج الّداجن ومنتجا
تعىن بتقدير  2015ماي  20بتاريخ  1935مقّرر وزير الفالحة والّصيد البحري عدد 
مج الّسنوي لإلنتاج حسب احلاجّيات من منتوجات الّدواجن وحتيي نها وإعداد الرب

احلاجّيات. ومل ينخرط املهنّيون يف هذه املنظومة إالّ بنسب ضعيفة وبلغ اإلنتاج نسبا 
يار األسعار وارتفاع مديونّية صغار املنتجني واملرّبني وانتشار  قياسّية تسّببت يف ا

يار القطاع املساخل العشوائّية والعديد من اإلشكالّيات اليت ميكن أ ن تتسّبب يف ا
وهو ما دعا الوزارة إىل إعادة الّتفكري يف إعادة العمل بنظام احلصص وإجباريّة 
احلصول على الرّأي الفّين للوزارة عند الّتوريد والّتسريع يف عملّية املسح ملختلف 

  منشآت الّدواجن املوجودة بكامل تراب اجلمهوريّة.
ّية استشاريّة ملتابعة وتقييم عملّية املسح ويف هذا اإلطار أحدثت جلنة فن  

 3290الّشامل ملنشآت تربية الّدواجن على املستوى الوطين مبقتضى منشور عدد 
أكتوبر  26بتاريخ  207. كما ّمت إصدار منشور عدد 2015أوت  28بتاريخ 
حول القيام بعملّيات املسح الّشامل ملنشآت الّدواجن يضبط اإلجراءات  2015
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ّية املستوجبة لتنفيذ عملّية املسح الّشامل ملنشآت الّدواجن على املستوى الّرتتيب
مة حمّددة  ت مع حتليلها وفقا لروز ائي جيمع كّل البيا امليداين قصد إعداد تقرير 

  اآلجال.
إلضافة إىل ما سبق أصدر وزير الفالحة واملوارد املائّية منشورا عدد        137و

ملنشور عدد  2015جويلية  13مؤرّخ يف  أكتوبر  29مؤرّخ يف  209ّمت تنقيحه 
يتعّلق بضبط اآللّيات املستوجبة لضمان دميومة وسالمة قطاع الّدواجن وقد  2015

ّم كّل من املستوى الصّحي واإلنتاج  نّصت هذه املناشري على مجلة من اإلجراءات 
ة النتصاب منشآت وتتمّثل على سبيل الذّكر يف تعليق إسناد املوافقات املبدئيّ 

ملسح الّشامل ملنشآت الّدواجن ملّدة سنة  الّدواجن أو توسعتها إىل حني القيام 
ريخ  ومنح إلمتيازات اجلبائّية لتوريد األّمهات  2015جويلية  13انطالقا من 

عتماد نسبة منّو سنويّة يتّم اإلّتفاق عليها مسبقا يف إطار الّلجنة الفنّية اإلستشاريّة 
ا وتعليق منح اإلمتيازات اجلبائّية لتوريد ملت ابعة نشاط إنتاج الّدواجن ومنتجا

مللحق عدد  من نفس  1األّمهات وبيض الّتفقيس يف احلاالت املنصوص عليها 
مة الّتوريد ودون  املنشور من أّمهها توريد خارج إطار احلّصة أو دون احرتام روز

  احلصول على املوافقة املسبقة. 
مع املهين املشرتك مليتبّني و  ، 3توجات الـّدواجن واألرانـبنلّرجوع إىل موقع ا
  401للمسح الذي هو يف طور اإلجنـاز ملنشـآت الـّدواجن ، فقـد ّمت إحصـاء أنّه وفقا 

  منشأة تفريخ لدجاج بيض.  25ومنشأة دجاج بيض  92ومستغّلة دجاج حلوم 
  * املذابح:

                                                            
3 GiPAC News Letter N°19 janvier 2016 : …recensement de 401 exploitations de poulet de 
chair, 25 exploitations de démarrage de poules pondeuses (poussinières), 92 exploitations de 
pondeuses, 6 exploitations de reproducteurs, 6 couvoirs, 6 abattoirs, 3 exploitations 
produisant d’autres volailles ( 2 cailles et 1 canard) et 14 exploitations de production de 
dinde. Ces statistiques concernent les regions de Tunis, Ben Arous, Ariana, Mannouba, Béja, 
Kef, Jendouba, Siliana, Bizerte, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Nabeul, Sfax, Sidi 
Bouzid, Kassrine et Gafsa.  
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ت الّصغرى وفقا للفصل الثّاين من القانون يعّرف مذبح الّدواجن واحليوا
ملنتجات واملتعّلق برتبية املا 2005أكتوبر  18املؤرّخ يف  2005لسنة  95عدد  شية و

نّه: " احملّل املصادق عليه من الّسلطة املختّصة واملستغّل لذبح وحتضري  احليوانّية 
   بشري".حلوم الطّيور واألرنبّيات الّداجنة املعّدة لالستهالك ال

ملذابح العصريّة ورشات حتويل وورشات قّص.   وتتوّفر عاّمة 
لّرجوع إىل القانون   2005أكتوبر  18املؤرّخ يف  2005لسنة  95عدد و

سابق الذّكر، ال توجد أّي مقتضيات تربز طريقة إحداث هذه املذابح، وذلك يف 
ت  حال عدم اعتبار املذحبة منشأة تندرج ضمن صنف منشآت الّدواجن واحليوا

لفصل    من نفس هذا القانون. 16الّصغرى املنصوص على طريقة إحداثها 
لّرجوع إىل وبقيت العملّية خاضعة إىل املوافقة املبدئّية إلقامة  مذبح وذلك 

  اخلدمات اإلداريّة املسداة من قبل وزارة الفالحة واملوارد املائّية.
عتبار أنّه ميكن اعتبار املذبح مؤّسسة إنتاج وحتويل  حية أخرى و ومن 
وتكييف للمنتجات احليوانّية، فإنّه خيضع إىل املراقبة واملصادقة الصحّية من قبل 

لفالحة وذلك مبقتضى الفصل املصاحل البيطريّة للوز  من القانون  31ارة املكّلفة 
  سابق الذّكر. 

لّتايل مقتضيات  ماي  26وزير الفالحة واملوارد املائّية املؤرّخ يف  قراروتنطبق 
واملتعّلق بضبط طرق املراقبة الصحّية البيطريّة ملؤّسسات إنتاج وحتويل  2006

  وتكييف املنتجات احليوانّية وإسناد املصادقة إليها، على املذابح.
إّال أنّه يف املقابل، ويف خصوص مذابح الّدواجن، مل يلغ القرار الّسابق قرار 

لّتفّقد واملتعّلق بقواع 1996أوت  6وزير الفالحة املؤرّخ يف  د حفظ الصّحة و
ملنشآت الّصناعّية لذبح الّدواجن ولتجزئة حلومها، الذي يعترب  الصّحي البيطري 

ذه املنشآت.   نّصا خاّصا 
  ويف ظّل هذه الوضعّية، تطرح فرضّيتان:
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تطبيقا  1996أوت  6الفرضّية األوىل: إلغاء ضمين للقرار املؤرّخ يف 
أكتوبر  18املؤرّخ يف  2005لسنة  95دد من القانون ع 55ملقتضيات الفصل 

عتبار أّن القرار 2005  6يعّوض القرار املؤرّخ يف  2006ماي  26املؤرّخ يف  وذلك 
. وستفرز هذه الوضعّية فراغا قانونّيا خاّصة يف خصوص املواصفات 1996أوت 

ل ملذابح اخلاّصة    ّدواجن.الّدنيا للبنية األساسّية والّتجهيزات الواجب توّفرها 
الفرضّية الثّانية: تطرح يف هذه الوضعّية إشكالّية كيفّية تطبيق نّصني من نفس 

  املرتبة القانونّية يتعّلقان بنفس املسألة.
  

ّمت مبقتضى كرّاس الّشروط املتعّلق مبمارسة جتارة توزيع  وجتدر اإلشارة أنّه قد
ا املصادق عليها بقرار وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة املؤرّخ يف  الّدواجن ومنتجا

ا وبصفة خاّصة منع 2005ديسمرب  9 ، تنظيم قطاع جتارة توزيع الّدواجن ومنتجا
ألسواق)   عملّيات الّذبح العشوائي (ظاهرة بيع الّدواجن احلّية وذحبها بصفة مباشرة 
واحلّث على أن يتّم البيع إىل املذابح العصريّة املعتمدة ليتّم بعد ذلك تزويد الّسوق 

  الكربى.  أو املطاعم أو املساحات الّتجاريّة
  

إّال أنّه ورغم صدور هذا الكرّاس فقد بقيت مسالك الّذبح العشوائي حتتّل 
ملذابح العصريّة واملنّظمة.   مكانة هاّمة مقارنة 

لتفصيل:  جلملة أو    * املوزّعون 
ا يف ممارسة  لّتفصيل للّدواجن ومنتجا جلملة واملوّزعون  خيضع املوّزعون 

املصادق عليه مبقتضى قرار وزير الّتجارة  الّشروط نشاطهم إىل نظام كرّاس
وهو كرّاس يتّم إمضاؤه وإيداعه  2005ديسمرب  9والّصناعات الّتقليديّة املؤرّخ يف 

لّنشاط لدى مصاحل اإلدارة اجلهويّة للّتجارة. ويربز هذا الّتصريح  مرفوقا بتصريح 
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جر تفصيل جر مجلة أو  أو شخصا طبيعّيا أو  لّنشاط ما إذا كان املصرّح 
 .   شخصا معنوّ

  * خمازن الّتربيد: 
 جويلية 23املؤرّخ يف  1994لسنة  86عدد  القانونمن  14يعّرف الفصل 

مبسالك توزيع منتجات الفالحة والّصيد البحري كما ّمت إمتامه  واملتعّلق 1994
نّ 2000فيفري  7املؤرّخ يف  2000لسنة  18لقانون عدد  :" كّل ه، خمزن الّتربيد 

مكّون من بيوت حمكمة الغلق وجمّهزة مبعّدات تربيد متّكن من ختفيض احلرارة حمّل 
  ة يف حالة جّيدة...".الّسائدة قصد حفظ املنتوجات الفالحّية والبحريّ 

ملذابح أو بوحدات اإلنتاج كما ميكن  4وتكون خمازن الّتربيد إّما مدجمة 
إحداثها واستغالهلا بصفة مستقّلة من قبل مستثمر خاّص. وخيضع يف هذا اإلطار 
لّصناعة وذلك  إحداث مثل هذه املخازن إىل ضرورة الّتصريح لدى وكالة الّنهوض 

المتي ال.قصد التمّتع    ازات اجلبائّية يف ا
من  5ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل أنّه تطبيقا ملقتضيات الفصل الرّابع

لتفّقد  1996أوت  6قرار وزير الفالحة املؤرّخ يف  واملتعّلق بقواعد حفظ الصّحة و
ملنشآت الّصناعّية لذبح الّدواجن ولتجزئة حلومها،  فإّن أغلب  الصّحي البيطري 

  الّدواجن جمّهزة مبخازن تربيد. مذابح
ّمدة اليت تعتمد  ةكما جيب الّتفرقة بني خمازن املواّد املثّلج وخمازن املواّد ا

على درجة احلرارة اليت جيب توفريها وهي يف خصوص الّصنف األّول تساوي أو 
لّنسبة إىل عملّيات  20تفوق درجة الّصفر يف حني تبلغ  درجة حتت الّصفر 

  الّتجميد. 
                                                            

وفقا للملحق لألمر تدرج مستودعات الّتربيد من بني الّنشاطات الّتابعة إىل قطاع الّصناعات املعملّية وبصفة أدّق الّصناعات الفالحّية والغذائّية وذلك   4
لفصـول  1994فيفري  28املؤرّخ يف  1994لسنة  492عدد   27و 3و 2و 1املتعّلق بضبط قائمات األنشطة داخـل القطاعـات املنصـوص عليهـا 

  من جمّلة تشجيع االستثمارات.
مّتسـعة مبـا فيـه الكفايـة إليـداع اهلياكـل  حمـّل أو عـّدة حمـّالت للّتربيـد -ينّص هذا الفصل على أنّه:" يتعّني أن يتوّفر مبـذابح الـّدواجن علـى األقـّل:... ي  5

  واإلقطاع..."  



 
12 

  * اهلياكل املهنّية والّنقابّية املتدخلة يف قطاع الّدواجن: 
مع املهين املشرتك ملنتوجات الّدواجن واألرانب  وميكن يف هذا اإلطار ذكر ا

لّشخصّية املدنّية معنويّة ذات مصلحة اقتصادية عموميّ ذات وهو  ة تتمّتع 
 26املؤرّخ يف  1993لسنة  84تنطبق عليه أحكام القانون عدد  ستقالل املايلالو 

لقانون عدد   1993جويلية  فيفري  16املؤرّخ يف  2005لسنة  16كما ّمت تنقيحه 
امع املهنّية املشرتكة يف قطاع الفالحة والّصناعات الغذائّية. ويعىن  2005 املتعّلق 

لعديد من املهاّم من مع    بينها ما يلي: ا

  ا املنتجات يف إطار منظومات الربط بني خمتلف احللقات اليت متر 
ا وتشجيع املربني واحملولني واملروجني على  ومساعدة املربني على االندماج 

 العمل بعقود اإلنتاج،
 ،تيسري التشاور بني املهنيني واإلدارة لضبط أهداف املنظومة 
  لتعاون املسامهة يف تعديل السوق عتماد خمتلف اآلليات املالئمة و

 والتنسيق مع اهلياكل املهنية واإلدارية املعنية،
  لقطاع جتميع وحتليل وتوثيق املعطيات وإرساء بنوك للمعلومات متصلة 

لدراسات حول واقع وآفاق القطاع وطنيا ودوليا  .والقيام 

طري وتنظي م القطاع املعين كما تتدّخل نقابة فالحي تونس وتساهم يف 
ين  2012إلستشارة وقد بدأت نشاطها خالل سنة  وهي متّثل هيكل نقايب 

  للفّالحني إىل جانب اإلّحتاد الّتونسي للفالحة والّصيد البحري.
III. ألمراملالحظات املتعّلقة مبشروع ا :  

  

 ةاملالحظو  ةموضوع االستشارة الرّاهنة املالحظات العامّ  مريثري مشروع األ
   الية: التّ  ةاخلاصّ 
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  املالحظات العاّمة: -1
لس أمر  -أ  اولئن ال ميّثل مشروع األمر احلكومي املعروض على أنظار ا

ت ّمجة  اترتيبي اتنظيمي اتطبيقّيا لنّص قانوين سابق وإّمنا أمر  لقطاع يشهد صعو
نتيجة لوفرة اإلنتاج ولرتاجع األسعار دون الّتكلفة ميكن أن يكون من بني احللول 
املمكنة إلصالح الوضع، إّال أنّه ال ميكن إّال أن يكون متناغما مع الّنصوص 

 18املؤرّخ يف  2005لسنة  95عدد  القانون الّتشريعّية سارية املفعول لعّل أّمهها
ملنتجات احليوانّية . واملتعّلق 2005 أكتوبر   برتبية املاشية و

وقد توّجه القانون حنو حترير ملمارسة نشاط تربية الّدواجن ونشاط اإلّجتار يف 
ا وهو ما يتعارض مع الفصل  من مشروع األمر احلكومي الذي ميّثل  15منتجا

يص يف جمال اإلحداث جوهر هذا األمر وتوّجها جديدا للّدولة حنو الّرجوع إىل الّرتخ
  واإلّجتار.
  من  16من مشروع األمر مع مقتضيات الفصل  15تعارض الفصل

ملنتجات احليوانّية إذ ينّص هذا األخري  القانون املتعّلق برتبية املاشية و
ت  على أنّه:" يضبط خمّطط مديري النتصاب منشآت الّدواجن واحليوا

مر. ويتعّني إحداث هذه املنشآ ت طبقا لكرّاس شروط يبّني الّصغرى 
املعطيات الفنّية والبيئّية والصحّية املستوجبة تتّم املصادقة عليه بقرار من 
لفالحة..." ويكّرس مبدأ حريّة إحداث مثل هذه  الوزير املكّلف 
املنشآت يف ظّل خمّطط مديري يبّني الّشغورات وإمكانّيات اإلحداث 

وع األمر املعروض حسب جهات اجلمهوريّة يف حني أرسى مشر 
لإلستشارة مبدأ الّرتخيص إذ ينّص على أنّه:" يتعّني على كّل شخص 
مادي أو معنوي يرغب يف تعاطي نشاط تربية الّدواجن واإلّجتار يف 
ا احلصول على الّرتاخيص الّالزمة واملصادقة الصحّية احملدثة يف  منتجا

ّية والّصيد البحري." الغرض مبقتضى قرار من وزير الفالحة واملوارد املائ
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ويف ظّل هذا الّتعارض ويف ظّل وجود إطار تشريعي واضح اإلّجتاه، ال 
ميكن إصدار مثل هذا األمر احلكومي إّال يف ظّل تنقيح القانون سالف 

 الذّكر لتكريس مبدأ الّرتخيص.
  من مشروع األمر املعروض لإلستشارة مع  15تعارض مقتضيات الفصل

قائمة األنشطة الّتجاريّة اخلاضعة لكرّاسات شروط الّصادرة مبقتضى األمر 
والذي على أساسه  2009نوفمرب  8املؤرّخ يف  2009لسنة  1552عدد 

القرار الّصادر عن وزير الّتجارة والّصناعات التقليديّة املؤرّخ يف  ّمت إصدار
ملصادقة على كرّاس شروط ممارسة جتارة و  2005ديسمرب  9 املتعّلق 

ا. ينّص الفصل  من كرّاس الّشروط املذكور  34توزيع الّدواجن ومنتجا
لّنشاط  ا إيداع تصريح  على أنّه يتعّني على ّجتار توزيع الّدواجن ومنتجا
ونسخة من كرّاس الّشروط ممضاه لدى اإلدارة اجلهويّة للّتجارة وهو ما 

 ّن ممارسة الّنشاط حرّة وال ختضع ألّي ترخيص.يعين أ
لس  -ب تراجعا يف يعترب مشروع األمر احلكومي املعروض على أنظار ا

 4291الذين وعلى ضوء رأي جملس املنافسة عدد حريّة اإلنتاج وحريّة الّتوريد  مبدأ
بية ّمت تكريسهما ضمن كّل من القانون املتعّلق برت  2004ماي  27الّصادر بتاريخ 

ملنتجات احليوانّية  لّتجارة اخلارجّية املاشية و نظام  حنو تكريسوالقانون املتعّلق 
لفصول  مج سنوي لإلنتاج حسب ما ورد  من  7و 4و 3حصص الّتوريد وبر

لقانون  مشروع األمر. وميّس هذا الّرتاجع من حريّة املنافسة واألسعار املكّرسة 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار وميكن أن ينجّر عنه وضعّيات هيمنة على  املتعّلق 
الّسوق سواء على مستوى الّتوريد أو على مستوى اإلنتاج ووضعّيات تبعّية 

  إقتصاديّة.
األمر مبدأ إجباريّة اإلخنراط لقد كّرس الفصل الثّالث من مشروع  -ت

مع املهين املشرتك للّدواجن واألرانب دون سواهم قصد متّتع املستثمرين يف 
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 1993لسنة  84القطاع من اإلمتيازات املخّولة وهو ما يتعارض مع القانون عدد 
امع املهنّية املشرتكة يف قطاع الفالحة  1993جويلية  26املؤرّخ يف  املتعّلق 

لقانون عدد وا  16املؤرّخ يف  2005لسنة  16لّصناعات الغذائّية كما ّمت تنقيحه 
إلضافة إىل أنّه هنالك  2005فيفري  ّسس إّال ملبدأ حريّة اإلخنراط، هذا  الذي مل 

لّتصريح ملنظومة اللمتدّخل يف ا هنّية والّنقابّية األخرى اليت ميكنالعديد من اهلياكل امل
  . لذا يقرتح حذف هذا الفصل.بوجوده من خالهلا

لفصلني  -ث عقود اإلنتاج مع  امن مشروع األمر مصطلح 26و 11ورد 
املرّبني واملخزون الّتعديلي وهي آلّيات مل يتّم تكريسها إّال يف القانون الّتوجيهي عدد 

نشطة اإلنتاج الفالحي  2004جويلية  27املؤرّخ يف  2004لسنة  60 املتعّلق 
إلنتاج الفالحي ال غري وال يهّم اإلنتاج احليواين.الذي ال يتعلّ    ق إالّ 

ت   ملخزو لّرجوع إىل هذا القانون تضبط قائمة املنتجات املعنّية  و
ت وطريقة تكوينها ومتويلها والّتصّرف فيها بقرار  الّتعديلّية وحجم تلك املخزو
لّتجارة حسب احلالة وتضبط نسب  لّصناعة و ملالّية و مشرتك من الوزراء املكّلفني 

املرّوجني يف تكوين املخزون الّتعديلي بقرار من وشروط مسامهة ملنتجني واحملّولني و 
لّسهر على متابعة  مع املهين املشرتك املختّص  لفالحة ويكّلف ا الوزراء املكّلفني 
هذا املخزون يف حني أوكل مشروع هذا األمر إىل جلنة فنّية استشاريّة تعىن مبتابعة 

ا حمدثة بقرار من وزير   الفالحة. نشاط إنتاج الّدواجن ومنتجا
كما يكّرس القانون الّتوجيهي سالف الذّكر إمكانّية جلوء كّل مستغّل فالحي 
أو جمموعة من املستغّلني إبرام عقود إنتاج فالحي مع مؤّسسة أو عّد مؤّسسات يف 

  إجباريّة الّتعاقد بني املذابح واملرّبني.   26حني يكّرس الفصل 
منه إذ يكّرس  21من مشروع األمر والفصل  16تعارض بني الفصل  -ج

ا يف حني ينّص الثّاين على أنّه  لّنسبة لتّجار الّدواجن ومنتجا األّول مبدأ الّرتخيص 
جلملة  م إىل ّجتار الّتوزيع  "يتعّني على مرّيب دجاج بيض اإلستهالك تسويق منتجا
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نّيا حبريّة ممارسة نشاط املصرّح بنشاطهم لدى وزارة الّتجارة ...." الذي يقّر ضم
ا وهو ما يقرتح معه رفع هذا الّتضارب.   اإلّجتار يف الّدواجن ومنتجا

  :مالحظة خاّصة .2  
  الثّاين عشر : الفصل 

اقتضى هذا الفصل ما نّصه:" خيضع توريد أّمهات الّدواجن وبيض الّتفريخ إىل 
الفّين لوزارة الفالحة  الّرتخيص املسبق من مصاحل وزارة الّتجارة وبناء على الرّأي

  واملوارد املائّية والّصيد البحري".
ويستوجب تطبيق مقتضيات هذا الفصل تنقيح قرار وزير اإلقتصاد الوطين 

الفنّية املتعّلق بضبط قائمات املنتوجات اخلاضعة للمراقبة  1994أوت  30املؤرّخ يف 
عند الّتوريد والّتصدير كما ّمت تنقيحه بقرار وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة املؤرّخ 

  .2005سبتمرب  15يف 
  

  أكتوبر  13وصدر هذا الرّأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخ  
ّ وعضويّة السّيد 2016   ماجدة بن جعفرتين  برئاسة السّيد الحبيب جاء با
عماد  محّمد العيـّادي وعمر التّونكتي و والّسادة    ء الّشواشيورجا

وشكري  ومحّمد بن فرج والهادي بن مراد ومعّز العبيدي  الّدرويش  
وأّمن كتابة الجلسة السّيد نبيل    وسالم بالّسعود وخالد السالّمي  المامغلي
 السماتي. 

 الرئيــس                                                                

 


