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   احلمـد                                                  الّتونسّية اجلمهوريّة
  جملـس املنافـسة 

  اجللسة العاّمة   

  املساخل. القطاع:

  

  162613الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2016 أكتوبر 13بتاريخ 

  إّن جملس املنافسة،

لس ابةبكت رّسماملكتوب املبعد اإلّطالع على   بتاريخ 162613 عدد حتت ا
أمر حكومي مشروع  حول املنافسة جملس رأي طلب واملتضّمن 2016 جويلية 15

ألمر عدد  لسنة  360يتعّلق بتنقيح املخطط املديري للمساخل املصادق عليه 
 36عدد  قانون من 11 الفصل ألحكام طبقا ،2010مارس  1املؤرخ يف  2010
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15 املؤرخ يف 2015لسنة    . املتعّلق 

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

املتعّلق  2016أوت  19املؤرخ يف  2016لسنة  1148األمر عدد وعلى األمر 
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص بضبط إجراءات وصيغ االستش ارة الوجوبية 

  .التشريعية والرتتيبية

واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
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  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لس وفق الّصيغ القانونيّ  ة وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2016 أكتوبر 13جللسة يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

 يف تالوة تقريره الكتايب وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد البشري سفيان صماري
  . وإىل مالحظات املقّرر العام السّيد حمّمد البحري القابسي

لس امل   نافسة على ما يلي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

I  - : تقدمي امللف  
ألمر املخطط املديري للمساخل  بتنقيحاهنة تتعّلق اإلستشارة الرّ  املصادق عليه 

  .2010مارس  1املؤرخ يف  2010لسنة  360عدد 

التنقيح املعروض على أنظار جملس املنافسة يف إطار مراجعة مشروع  يندرجو  
  عيله.أحكام األمر املذكور أعاله قصد تف

 على أنّ  املخطط املذكورمن  4حيث ّمت التنصيص وفقا ألحكام الفصل 
على أساس اإلستجابة للقواعد الفنية والصحّية والبيئية يتّم  هيل املساخل وتركيزها

هيلها وإحداث مساخل جديدة. كما ّمت  51الالزمة بغرض اإلبقاء على  مسلخا و
ريخ  5تدرجييا خالل التنصيص على أن يتّم غلق بقية املساخل  سنوات بداية من 

  نفاذ األمر املذكور أعاله.
ريخ صدور األمر اخلاص  ونظرا لعدم تفعيل املخطط املديري للمساخل منذ 
ملصادقة عليه ونظرا جلملة اإلشكاليات املتعّلقة مبواصلة املراقبة احمللية فقد ّمتت 

املمنوحة لغلق املساخل خبمس سنوات مديد يف الفرتة مراجعة هذا األمر يف اجتاه التّ 
  إضافية.



 
3 

   
–II احملتوى املادي ملشروع القرار  

أمر حكومي يتعّلق بتنقيح املخطط مشروع على اهنة نت االستشارة الرّ تضمّ 
ألمر عدد  مارس  1املؤرخ يف  2010لسنة  360املديري للمساخل املصادق عليه 

  .وعلى وثيقة شرح األسباب  2010
 الّتايل:فصلني كعلى  األمر يتضّمن مشروع  
لغاء الفقرة األوىل من الفصل : لالفصل األوّ  - من املخطط املديري  4يتعّلق 

ألمر  2010مارس  1املؤرخ يف  2010لسنة  360عدد  للمساخل املصادق عليه 

 املشار إليه أعاله وتعّوض كما يلي:
هي :(الفقرة األوىل جديدة) 4الفصل  - ل املساخل على يتّم التمديد يف آجال 

 51أساس اإلستجابة للقواعد الفنية والصحية والبيئية الالزمة بغرض اإلبقاء على 
هيلها وإحداث   5وغلق بقية املساخل تدرجييا ملّدة  مساخل جديدة 9مسلخا و

ريخ نفاذ هذا األمر احلكومي  .سنوات إضافية بداية من 
ية ووزير الصّحة ووزير الفالحة بتكليف وزير الشؤون احمللق يتعلّ  :الثاينالفصل  -

والتهيئة الرتابية ووزير التجارة  واإلسكانواملوارد املائية والصّيد البحري ووزير التجهيز 
ووزير البيئة والتنمية املستدامة، كّل فيما خيّصه بتنفيذ هذا االمر احلكومي الذي 

لرّائد الّرمسي للجمهورية التونسية  لرّ ينشر  ائد الّرمسي للجمهوريّة بنشر هذا القرار 
 التونسّية.

  
  
 
  

– III  املنظم للقطاع:اإلطار التشريعي والرتتييب  
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 قاملتعلّ  1975 ماي 14 يف املؤرخ 1975 لسنة 33 عددالقانون  -
لّنصوص الالحقة وآخرها  لقانون ت املنقح واملتّمم  األساسي للبلد

 .2008أوت  4املؤرخ يف  2008لسنة  57القانون عدد 
 قاملتعلّ  1988 أوت 2 يف املؤرخ 1988 لسنة 91 عدد القانون -

لّنصوصوامل نّقحامل احمليط حلماية وطنية وكالة حداث  الّالحقة تّمم 
  .2001 جانفي 30 يف املؤرخ 2001 لسنة 14 عدد القانون وآخرها

 1992ديسمرب  7املؤرخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -
 املتعلق حبماية املستهلك.

 املتعلق 1996 جوان 10 يف املؤرخ 1996 لسنة 41 عدد القانون -
ت زالتها  فيها التصرف ومبراقبة لنفا لنصوصوامل نّقحاملو  تّمم 
 جانفي 30 يف املؤرخ 2001 لسنة 14 عدد القانون وآخرها الّالحقة
2009. 

ق املتعلّ  2005 أكتوبر 18املؤرخ يف  2005لسنة  95القانون عدد  -
ملنتجات احليوانيةبرتبية امل  .اشية و

 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -
عادة تنظيم املنافسة واألسعار.  املتعّلق 

  

  

 القوانني

 قاملتعلّ  2001 فيفري 13 يف املؤرخ 2001 لسنة 419 عدد األمر -
 مشموالت وزارة الفالحة. بضبط

 2005 يليةجو  11 يف املؤرخ 2005 لسنة 1991 عدد األمر -
بدراسة املؤثرات على احمليط وبضبط أصناف الوحدات  قاملتعلّ 

اخلاضعة لدراسة املؤثرات على احمليط وأصناف الوحدات اخلاضعة 
 لكرّاسات الشروط.

 قاملتعلّ  2005 أوت 22 يف املؤرخ 2005 لسنة 2317 عدد األمر -

  

  األوامر
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ت وبضبط مهامها وتنظيمها  حداث وكالة وطنية للتصرف يف النفا
 اإلداري واملايل وكذلك طرق سريها.

 قاملتعلّ  2010 مارس 1 يف املؤرخ 2010 لسنة 360 عدد األمر -
 ملصادقة على املخطط املديري للمساخل.

 املتعلق 2012 أوت 14 يف مؤرخ 2012 لسنة 1682 عدد األمر -
عتماد مسار تشاركي لتقييم اإلجراءات اإلدارية املنظمة ملمارسة 

 ادية ومراجعتها.األنشطة اإلقتص
املتعّلق  2016أوت  19املؤرخ يف  2016لسنة  1148األمر عدد  -

لس املنافسة حول  بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
  .مشاريع الّنصوص التشريعية والرتتيبية

 قاملتعلّ  2016 أوت 27 يف مؤرخ 2016 لسنة 107 عدد األمر -
 .وأعضائها احلكومة رئيس بتسمية

مارس  18املؤرخ يف  2016لسنة  365كومي عدد األمر احل -
حداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون احمللّية. 2016   واملتعّلق 

  
IV - السوق دراسة:  

مللّف الرّاهن املرجعّية  تتعّلق الّسوق زرةبقطاع اخلاّصة  ت ا     .مساخل حيوا
  
  

  العرض: -  1.§
  تعريف املساخل وشروط تركيزها: – 1

املؤرخ يف  2005لسنة  95من القانون عدد  2عترب مسلخا يف مفهوم الفصل ي
ملنتجات احليوانية، "كل املنشآت  2005أكتوبر  18 املتعّلق برتبية املاشية و
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زرة وحتضريها  ت ا العمومية واخلاصة، احملدثة طبقا هلذا القانون واملعّدة لذبح حيوا
  تهالك البشري".واليت حلومها وأحشاؤها معّدة لإلس

زرةوتعترب  ت ا توفقا ألحكام نفس الفصل املذكور " حيوا  ةاملعدّ  احليوا
  ".احلمراء اللحوم إلنتاج

حكام الفصل    ذبح  يتعني من القانون املشار إليه أعاله " 35وعمال 
ت زرة حيوا   للمساخل  مديري  خمطط  حسب  تركيزها يتم  اليت  ملساخل  ا
 . مر  عليه  يصادق

ت  ذبح  ميكن  أنه  غري   بصفة احملدثة  واملذابح  املساخل  خارج  احليوا
  واالحتفاالت الدينية  األعياد  مبناسبة  أو  الذايت  االستهالك  لغرض  قانونية
  ا  اجلاري  الصحية الرتاتيب  احرتام  وبشرط  احليوان  تلف  خمافة  أو العائلية
  ."العمل

ألمر عدد صصل األّول من املخطط املديري للمساخل املونّص الف ادق عليه 
يتّم تركيز املساخل حسب على أنّه " 2010مارس  1املؤرخ يف  2010لسنة  360

زرة وكيفية التصّرف فيها ت ا   ."خمطط مديري يضبط مناطق تركيز مساخل حيوا
لفصل  هذا األخري أّن املساخل املركزة مبقتضى  من هذا املخطط 2وجاء 

قي أجزاء  زرة وإعداد اللحوم الصاحلة لإلستهالك و ت ا ختّصص لذبح حيوا
  ".السقيطة من أحشاء ورؤوس وجلود وغريها قصد عرضها للبيع

وميكن أن حيتوي املسلخ على منشآت تصنيع وحتويل وخزن اللحوم 
   واألحشاء.

حكام الفصل   أن يتّم تركيز من املخطط املديري املذكور يتعّني  5وعمال 
ملناطق املهيأة خارج مواطن العمران ويف أماكن غري معرضة  املساخل اجلديدة 
ت وبعيدة عن مصادر الروائح الكريهة والتلّوث من دخان ورماد وغبار  للفيضا

  وغريها.
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هيلها على  أّما خبصوص املساخل احملدثة قبل إعداد هذا املخطط فسيتّم 
 51الفنّية والصحّية والبيئّية الالزمة يف اّجتاه اإلبقاء على  أساس اإلستجابة للقواعد

هيلها وإحداث        مساخل جديدة وغلق بقّية املساخل تدرجييا خالل 9مسلخا و
ملصادقة على املخطط املديدري  5 ريخ نفاذ األمر املتعّلق  سنوات بداية من 

  . 1موضوع هذه اإلستشارة
من  6حسب مقتضيات الفصل  ،املركزة فيتمّ  وخبصوص التصّرف يف املساخل
من قبل اجلماعات احمللّية مع متكني القطاع  ،املخطط املديري املشار إليه سابقا

  اخلاص من ذلك.
هيله تقدمي ملّفه إىل الوالية  ويتوىل كّل من يرغب يف تركيز مسلخ جديد أو يف 

لّنظر، حيث تتوىل جلنة جهوية حمدثة بكل والية دراسة ملّفات  الرّاجع هلا املسلخ 
هيلها زرة املراد تركيزها أو  ت ا ومتنح هذه اللجنة املصادقة على  .2مساخل حيوا

هيل املسلخ املستويف ألمر ل تركيز أو  شروطه القانونية والفنية ويتّم إعالم املعين 
  .3بذلك. ويف صورة رفض امللف يتعّني على اللجنة تعليل رأيها

إستغالل املسلخ إال بعد احلصول على املصادقة الصحّية هذا وال ميكن 
   .4البيطرية

ت التالّية   :5ويفرتض أن يتوّفر يف املسلخ عند تصميمه املكّو
  سياج حييط بكامل املسلخ، -
ئح  - ب خاص إلخراج الذ ت احلية املعّدة للذبح و مدخل خاص للحيوا

ت ونقل اللحوم،لتفادي تلوث اللحوم ولتسهيل عمليات مراقبة تنقل ا   حليوا

                                                            
  . 2010 مارس 1 في المؤرخ 2010 لسنة 360 عدد باألمر علیھ المصادق للمسالخ المدیري المخطط من 4 الفصل -  1
  .لخللمسا المدیري المخططمن  8الفصل  -  2
  .للمسالخ المدیري المخططمن  9الفصل  -  3
  .للمسالخ المدیري المخططمن  11الفصل  -  4
  . 1994 جانفي 14 بتاریخ علیھ والمصادق 1993 دیسمبر 24 في المؤرخ تونس لمدینة الصحیّة التراتیب قرار من مقتبس -  5
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ت عند قدومها حيث جترى عليها املراقبة الصحّية قبل  - إسطبل لرجن احليوا
  ذحبها،

ت، -   قاعة لذبح احليوا
ت منفصلة عن قاعة الذبح، -   قاعة لسلخ احليوا
  قاعة لغسل األحشاء تكون منعزلة عن القاعة اليت يتّم فيها إعداد الذبح، -
ئح يف انتظار تسويقها وإليداع اللحوم بيوت تربيد منفصلة خلزن الذ -

ا وكذلك حلجز  املشكوك يف سالمتها ريثما تتّم التحاليل املخربية بشأ
  اللحوم الغري صاحلة لإلستهالك يف انتظار إتالفها.

  مكتب للمراقبة الصحّية البيطرية. -
  :ومراقبتها الذبح والسلخ اتعملي – 2

زرة إىل ت ا  1453 أحكام األمر عدد ختضع عمليات ذبح وسلخ حيوا
ملراقبة  1981نوفمرب  10املؤرخ يف  1981لسنة  زرة و ت ا واملتعّلق بذبح حيو
ألمر عدد الصحيّ  املؤرخ يف  2001لسنة  299ة للحومها وأحشائها كم نّقح ومتّم 

  .2001جانفي  23
حكام الفصل  من هذا األمر جيب أن تكون عمليات ذبح  7وعمال 

ت و   سلخها موضوع رقابة مستمرّة من طرف مصلحة التفقد البيطرياحليوا
لفصل األّول من هذا األمر، (مصلحة التفقد البيطري املكلفة  املنصوص عليها 

ت قصد  مبراقبة الذبح وبتفقده الّنوعي والصحي يف كل مؤسسة لذبح احليوا
  .االستهالك البشري)

ت املذبوحة وحسب منطوق هذا الفصل، يتوجب جربا سلخ أنواع  احليوا
ئح اخليل والبقر واإلبل على نصفني يف  وإخراج أحشائها حال سلخها وتقص ذ

لعمود الفقري وتوض األحشاء والرأس بعد فصلها  عمستوى ثقب الّنخاع الشوكي 
لقرب من الذبيحة وعند اإلقتضاء يوضع عليها وعلى الذبيحة املناسبة رسم أو 
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ها لنفس احليوان. وجيب أن تبقى كّل مجيع األصناف عالمة خاصة تدل على انتمائ
لذبيحة ومسلكة من غشائها.    ملتحمة 

من األمر املذكور على أنّه "ال ميكن أن تقطع أو تطبع  8كما ينص الفصل 
أو تشرط عالمات الرضى اليت قد توجد على الذبيحة وعلى األحشاء قبل تقدميها 

  للمتفقد".
لتوازي مع هذه اإلجراءات فقد صدر قرار من وزير اإلقتصاد الوطين مؤرخ  و

ملصادقة على املواصفات التونسية املتعّلقة بتعريف  1985ماي  22يف  يتعّلق 
ت املعّدة للذبح.   احليوا

  وتتمثل هذه املوصفات يف ما يلي: 
ت احلّية املعّدة 1983( 24.76املواصفة م.ت  - ) حتمل عنوان تعريف احلوا

  للذبح: البقر.
ت احلّية املعّدة  ) حتمل عنوان1983( 25.76واصفة م.ت امل - تعريف احليوا

  للذبح: الغنم.
ت احلّية املعّدة 1983( 26.76املواصفة م.ت  - ) حتمل عنوان تعريف احليوا

  للذبح: اخليول.
  :مسالك التوزيع – 3

لحوم مرورا مبساخل الّرسوم البيانّية التالّية أهّم مسالك توزيع وإنتاج ال تلخص

 املريب

 أسواق الّدواب

 القّصاب املستهلك

 املساخل

تدّخل جتار مجلة املاشية 
)Chevillards(  

تدّخل 
 Maquignons("القّشارة"

intermédiaires( 

املساحات التجارية الكربى 

  والصغرى،

  الفنادق واملطاعم،

  القّصابني،
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زرة:  ت ا   حيوا
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  1املصدر  

زرة ت ا   : من الناحّية العملّية خبصوص أهّم املتدخلني مبساخل حيوا
  )،Maquignons intermédiairesالقشارة ( -
  )،Chevillardsجتار اجلملة للماشية ( -
عداد احليوان وذحبه، -   "الّطالع" الذي يقوم 
  اش" أو منظف األحشاء،"الكرّ  -
  "الوزّان" الذي يزن السقيطة ويستخلص األداءات واملعاليم، -
  املكّلف مبراقبة اللحوم، -

  
زرة – 4 ت ا   :اإلشكاليات البيئية ملساخل حيوا

أوت  2املؤرخ يف  1988لسنة  91(جديد) من القانون عدد  8ينّص الفصل 
حداث وكالة وطنية حلماية احمل 1988 على "أّن األشخاص املاديني أو  يطواملتعّلق 

                                                            
1 - Dr.Karim DAOUD, Filière "Viandes Rouges en Tunisie", 2014. 

 مريب موّرد

 الّدواب سوق "قّشارة" املنتوج (ماشية)

مساخل  مساخل
 عشوائية

 جتار اجلملة/مساحات جتارية/قصابني...
 وحدات التحويل
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املعنويني وخاّصة املؤسسات الصناعّية أو الفالحّية أو التجارية الذين يلحقون ضررا 
حمليط أو تتسبب أنشطتهم يف تلوث احمليط بواسطة الفواضل سواء كانت صلبة أو 

زالة هذه املخلفات أو احلّد منها أو ا ا سائلة أو غازية أو غريها مطالبون  ستعاد
  عند اإلقتضاء وكذلك بتعويض الضرر الناجم عن ذلك".

على أّن إجناز الوحدات  1(جديد) من القانون املذكور 5ونّص الفصل 
الصناعية والفالحية والتجارية خيضع "إىل املصادقة املسبقة للوكالة الوطنية حلماية 

عث الوحدة على دراسة للتأثريات السلبية احملتملة على احمليط أو  احمليط إىل التزام 
لبيئة  بتطبيق مقتضيات كرّاس شروط تتّم املصادقة عليه بقرار من الوزير املكلف 

   ."وذلك حسب نوع الوحدة وطبيعة نشاطها واملخاطر اليت متثلها على احمليط
  

 2005لسنة  1991وصّنف النّص التطبيقي هلذا الفصل وهو األمر عدد 
ملتعّلق بدراسة املؤثرات على احمليط وبضبط أصناف ا 2005جويلية  11املؤرخ يف 

الوحدات اخلاضعة لدراسة املؤثرات على احمليط وأصناف الوحدات اخلاضعة 
لدراسة  وجولكرّاسات الشروط، املساخل واملذابح ضمن قائمة الوحدات اخلاضعة 

  املؤثرات على احمليط. 
للمساخل الّسالف  من املخطط املديري 3وبناء على هذا فقد أخضع الفصل 

الذكر، تركيز هذه املساخل إىل دراسة مؤثرات على احمليط مصادق عليه من قبل 
مصاحل الوكالة الوطنية حلماية احمليط وإىل دراسة فنية واقتصادية تبّني جدوى 
املشروع، اعتبارا إىل أّن هذه الوحدات تندرج ضمن املؤسسات املذكورة أعاله اليت 

  لبيئة واحمليط.ميكن أن تلحق ضررا 
زرة،  ت ا ت مساخل حيوا فهو خيضع ألحكام وخبصوص التصّرف يف نفا

املتعّلق  1996جوان  10املؤرخ يف  1996لسنة  41من القانون عدد  24الفصل 

                                                            
 بالتراخیص الخاصة اإلجراءات بتبسیط المتعلّق 2001 جانفي 30 في المؤرخ 2001 لسنة 14 عدد بالقانون وإتمامھ تنقیحھ تمّ  كما -  1

  . بالنّظر لھا الّراجعة المجاالت في الترابیة والتھیئة البیئة وزارة طرف من المسلّمة
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ت ومبراقبة التصرف فيها وإزالتها لنّصوص الالحقة له   لنفا كما هو منقح ومتّمم 
ت بدون التسبب يف أي خطر على على أنّه "يتّم التوالذي نّص  صّرف يف النفا

لبيئة وخاّصة  صّحة اإلنسان وبدون أن تستعمل طرق أو أساليب ميكن أن تضّر 
لضجيج  املاء واهلواء والرتبة واألحياء احليوانية والنباتية وبدون أن تتسّبب يف إزعاج 

ملشاهد الطبيعي   .ة والعمرانيةأو الّروائح أو أي إزعاج آخر وبدون اإلضرار 
ت  ت اخلاّصة مثل نفا وامر شروط وطرق التصّرف يف بعض النفا تضبط 

ت املساخلاملستشفيات وأوحال حمطّات تصفية املياه املستعملة  ت  ونفا والنفا
  ."العضوية وغريها

ت  غري أّن التشريع التونسي يفتقد لنّص خاص ينظم كيفّية التصّرف يف نفا
  املساخل.

زرة ات اقتصادية وإحصائية خاّصة بقطاع مساخلمعطي – 5 ت ا   :حيوا
حيتّل قطاع اللحوم احلمراء مكانة هاّمة يف االقتصاد الفالحي والغذائي. ويتأتى 
إنتاج هذه اللحوم أساسا من حلوم األبقار واألغنان واملاعز واإلبل وذلك كما يبّينه 

 اجلدول اإلحصائي الّتايل:
  طنّ  ألفالوحدة:

  2015  2014  2013  السنة \ اللحوم
  58.3  58  56  حلوم البقر

  50.2  50.1  48.5  حلوم األغنام
  9.2  9.5  9.5  حلوم املاعز
  7.3  7  7.2  حلوم أخرى

  125  124.6  121.2  اإلنتاج اإلمجايل
  2.5  4  1.3  الواردات
  127.5  128.6  122.5  اإلستهالك

  % 98  % 97  % 99  نسبة التغطية
  1املصدر

                                                            
  .4201المجمع المھني المشترك للحوم الحمراء واأللبان  -  1
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  :أسواق الّدواب -
أسواق الدواب هي املكان الفعلي الذي تلتقي فيه خمتلف األطراف واجلهات 
الفعالة يف السلسلة وهي عبارة عن منطقة ذات مساحة معّينة أين تتّم به خمتلف 
املعامالت التجارية املتعّلقة مبناقشة أسعار الدواب بني الشاري والبائع بصفة مباشرة 

  ري مباشرة.أو عن طريق التاجر (قّشارة) بصفة غ
زرة لتسهيل  وتتواجد ت ا لقرب من مساخل حيوا أغلب هذه األسواق 

  عمليات نقل الدواب. 
لّسوق التونسية حوايل  سوق دواب موزعة بني خمتلف  184ويوجد حاليا 

  مناطق البالد.
  
زرة:يمساخل ح - ت ا   وا

ملنتجات من القانون املتعّلق برتبية ا 2الفصل  تعترب املساخل يف مفهوم ملاشية و
زرة  ت ا احليوانية املذكور، املنشآت العمومية واخلاصة، واملعّدة لذبح حيوا

  وحتضريها واليت حلومها وأحشاؤها معّدة لإلستهالك البشري.
  %20سنو منها  ألف طنّ  120ويتّم إنتاج اللحوم احلمراء يف تونس مبعّدل 

ملساخل البلدية يف    %40أضاحي و ئح تنتج  حني تنّفذ الّنسبة املتبقية من الذ
  مبساخل عشوائية.  40%

يرجع للقطاع منها مسلخ واحد مسلخا  201ويوجد حاليا يف تونس حوايل 
  على الّنحو الّتايل: جغرافيااص. وتتوزّع هذه املساخل اخل

  
الّنسبة من املساخل اجلملية   عدد املساخل  املنطقة

% 
  39  79  الشمال
  44  88  الوسط

  17  34  جلنوبا
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موع   100  201  ا
  1املصدر

  :مشاكل القطاع – 6
زرة يف النقاط التالّية: ت ا   تتلخص أغلب مشاكل قطاع مساخل حيوا

  الذي كان من املفرتض  2010عدم تفعيل املخطط املديري للمساخل لسنة
هيل حوايل  اية  % 60أن يشمل    ،2015من املساخل يف 

 لدية احلالية،تردي وضعية املساخل الب  
  هيل املساخل كان سببا وراء اجتاه الدولة حنو االستغناء عن ما إرتفاع تكلفة 

  مسلخا بوضعية نشاط حاليا، 140يقارب 
  ح اآلنية على املصاحل املتعّلقة اجتاه أغلب املستلزمني حنو تغليب حتقيق األر

  بضرورة حتسني البنية التحتية للمساخل البلدية،
 ئح تنجز خارج  % 40ملساخل العشوائية، فأكثر من تنامي ظاهرة ا من الذ

، ا قانو   املساخل املعرتف 
  ثري الوسطاء ممّا نقص يف تنظيم عمليات الدخول للمساخل ساهم يف تنامي 

جلملة وخاصة املوجهة للعموم،   انعكس سلبا على مدى شفافية أسعار بيع اللحوم 
  التجارة احلدودية املوازية،استنزاف املنتوج الوطين أمام تنامي  

 

  :الطلب -  2.§
ألساس عن ، املساحات التجارية الكربى والفنادق واملطاعم يصدر الطلب 

ولكن تبقى حمالت القصابة أهم عنصر يف هيكلة الطلب على اللحوم احلمراء 
   املوجهة الستهالك العموم.

لّسوق التونسيّ  ف هذا العدد قّصاب، وقد عر  7.500حوايل  حاليا ةوينشط 
، ويرجع هذا 2010قّصاب خالل سنة  8.500تراجعا بعد أن كان يف حدود 

                                                            
  اإلدارة العاّمة للمصالح البیطریة، وزارة الفالحة. -  1



 
15 

الرتاجع إىل ارتفاع أسعار اللحوم احلمراء وعزوف املستهلك التونسي عن شرائها 
خاّصة مع ارتفاع األداءات وكلفة تسيري حمالت القصابة وكذلك كنتيجة لغياب 

  مسالك توزيع ملنظومة اللحوم احلمراء.حمكم ملختلف عمليات الوساطة داخل تنظيم 
مع  وخبصوص استهالك اللحوم احلمراء وحبسب املعطيات املستقاة من ا

) فإّن معّدل اإلستهالك للفرد GIVLAITاملهين املشرتك للحوم احلمراء واأللبان (
  11.9كغ/سنة إىل   9.5من  2000سنة و  1980 سنة الواحد قد عرف ارتفاعا بني

  .1كغ/سنة يف فرنسا مثال  28 تتجاوز كغ/سنة، يف حني
  حسب هذا املعّدل بني اجلهات كالّتايل: ةوتتوزّع الكميات املستهلك

  من اللحوم مستهلكة يف الشمال، % 53 -
  ،الوسطمن اللحوم مستهلكة يف  % 32 -
 .اجلنوبمن اللحوم مستهلكة يف  % 15 -

  
V – المالحظات:  

املصادق املخطط املديري للمساخل  4بتنقيح الفصل اهنة تتعّلق اإلستشارة الرّ  
ألمر عدد    .2010مارس  1املؤرخ يف  2010لسنة  360عليه 

هيل املساخل وتركيزها على أساس اإلستجابة هذا وفقا ألحكام و  الفصل يتّم 
هيلها  51للقواعد الفنية والصحّية والبيئية الالزمة بغرض اإلبقاء على  مسلخا و

ّمت التنصيص على أن يتّم غلق بقية املساخل تدرجييا وإحداث مساخل جديدة. كما 
ريخ نفاذ األمر املذكور أعاله. 5خالل    سنوات بداية من 

ريخ صدور األمر اخلاص  ونظرا لعدم تفعيل املخطط املديري للمساخل منذ 
ملصادقة عليه ونظرا جلملة اإلشكاليات املتعّلقة مبواصلة املراقبة احمللية فقد ّمتت 

                                                            
1 -Institut France Agrimer 2009. 
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مديد يف الفرتة املمنوحة لغلق املساخل خبمس سنوات يف اجتاه التّ  املخططعة هذا مراج
  إضافية.

وال تثري أحكام مشروع األمر احلكومي املعروض على أنظار جملس 
املنافسة أية إشكاالت من زاوية املنافسة غري أنّه يتعّني األخذ يف اإلعتبار ببعض 

  املالحظات الشكلية التالّية:
 

 
 اإلّطالعات املضّمنة مبشروع األمر احلكومي: خبصوص  -
ا من قائمة اإلطالعات  7املّطة خبصوص  -   ما يلي:واليت جاء 
املتعّلق  2006فيفري  3املؤرخ يف  2006لسنة  370عدد يّتجه حتيني نّص األمر  -

لس املنافسة حول مشاريع النّ  وصيغ بضبط إجراءات صوص االستشارة الوجوبية 
لنّص اجلديدالرتتيبية، وتغ أوت  19املؤرخ يف  2016لسنة  1148األمر عدد  يريه 

لس املنافسة حول  2016 املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
لرّائد الّرمسي للجمهورية التونسّية  ،مشاريع الّنصوص التشريعية والرتتيبية املنشور 

  .3128لصفحة عدد  2016سبتمرب  2املؤرخ يف  72عدد 
لسنة  35، يّتجه تغيري األمر عدد من قائمة اإلطالعات 9خبصوص املّطة  -

ألمر 2015فيفري  6املؤرخ يف  2015  املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة وأعضائها  
املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة  2016أوت  27املؤرخ يف  2016لسنة  107عدد 

لرّائد الّرمسي للجمهور  أوت  30املؤرخ يف  71ية التونسّية عدد وأعضائها، املنشور 
  .3054لصفحة عدد  2016

ويقرتح بناء على ذلك تغيري تسميات الوزارات والوزراء املذكورين مبشروع األمر 
  موضوع اإلستشارة الرّاهنة وفقا للنّص اجلديد. 

 13  لسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخأي عن الجّ وصدر هذا الرّ 

  الّسادةالسّيدات و   وعضويّة  الحبيب جاء با  ة السّيدبرئاس 2016 أكتوبر
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وماجدة بن جعفر ورجاء    وعماد الّدرويش  محّمد العيادي وعمر التونكتي
ومعز العبيدي وشكري    ومحّمد بن فرج والهادي بن مراد الشواشي
وأّمن كتابة الجلسة السّيد نبيل  وسالم بالسعودة وخالد السالمي    المامغلي
  السماتي. 

                                                   ســالرئي                                                                


