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                              احلمد                  التونسيـــة اجلمهورية
  املنافســة جملس    

  العاّمـــة اجللســــة 
  ** استشاري **      

172652  
  القطاع : الزيت النبايت املدعم 

  

  
  172652الّرأي عدد     

  الّصادر عن جملس املنافسة
   2017سبتمرب  20بتاريخ 

  إّن جملس املنافسة،
  

 2017سبتمرب  5 السيد وزير الصناعة والتجارة املؤرخ يفبعد االطالع على مكتوب 
قرار يتعّلق بضبط شروط استعمال وتوزيع الزيت النبايت حول مشروع إبداء الرأي  واملتضمن طلب

  ،ار فيهاملدّعم واالجتّ 
املتعّلق و  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عدداإلّطالع على القانون  وبعد

  ،املنافسة واألسعارعادة تنظيم 
املتعّلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر وعلى
  ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلاإلداري 

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

لس وفق الصيغ القانونّية جللسة يوم و        20 األربعاءبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ، 2017سبتمرب 

  ،بعد التأّكد من توّفر النصاب القانوينو   

  ،الكتايب تقريره تالوةقّرر السّيد حممد شيخ روحه يف امل إىل االستماع وبعد 
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لس املنافسة على و    ما يلي:بعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

خذة قصد مزيد إحكام مسالك مشروع القرار موضوع االستشارة يف إطار االجراءات املتّ يندرج 
مادة الزيت النبايت املدّعم وذلك عرب ضمان  يفتوزيع املواد املدّعمة وسعيا لتوجيه الدعم حنو مستحّقيه 

  التزويد املنتظم ملختلف جهات البالد من هذه املادة ويف ظروف صحية حسنة.
لزيت النبايت املدّعم وطبقا لوثيقة شرح األسباب املرافقة ملشروع القرار، فإّن تزويد السو  ق احملّلية 

لزيت النبايت املدّعم سّجل يف السنوات األخرية اضطرا بعّدة مناطق يعود إىل تنامي ظاهرة االجتّ  ار 
خارج املسالك القانونية واستعماله يف غري األغراض املخصصة له. وتتمّثل هذه االستعماالت خاصة 

  يف:
  لط املعنّية من ّجتار مجلة للمواد الغذائّية إىل به لدى السّ تغيري عّدة ّجتار نشاطهم املصرّح

ت  ملياه املعدنّية واملشرو موّزعني والتزّود بكّميات هامة من وحدات التعليب وبيعها مشروطة 
 سري.املهنّية على حساب االستعمال األ الغازيّة لالستعماالت

 غري مدّعم وصعوبة " صوجا " زيت  ترويج هذه املادة لفائدة وحدات اإلنتاج على أساس أنّه
 التثّبت من طبيعته (مدّعم أو غري مدّعم).

  تنامي ظاهرة جتميع الزيوت الغذائّية املستعملة والتزّود بكّميات الزيت النبايت املدّعم وبيعها
 على أساس زيوت مستعملة لصنع الوقود احليوي.

  :اإلطار التشريعي والرتتييب الستعمال وتوزيع الزيت النبايت املدعم   - 1

خيضع نشاط تكرير وتعليب وتوزيع الزيت النبايت املدّعم إىل مجلة النصوص القانونّية والرتتيبّية 
  التالية:
  املتعلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  7املؤرخ يف  1992لسنة  117القانون عدد 
  ع.بتجارة التوزياملتعلق  2009أوت  12ؤرخ يف امل 2009لسنة  69قانون عدد ال 
  عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36 القانون عدد املتعلق 

 واألسعار. 
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  عادة تنظيم الديوان الوطين  1970أكتوبر  16املؤرخ يف  1970لسنة  13املرسوم عدد املتعلق 
لقانون عدد  مثلما مت  1970نوفمرب  20املؤرخ يف  1970لسنة  53للزيت واملصادق عليه 

لقانون عدد   .1994فيفري  24املؤرخ يف  1994لسنة  37تنقيحه 
   ملواد واملنتوجات  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996األمر عدد املتعلق 

طريها واخل ومجيع النصوص اليت نّقحته أو دمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق 
 متّمته .

  املتعلق بضبط مشموالت وزارة  2001ديسمرب  20املؤرخ يف  2001لسنة  2965األمر عدد
 .التجارة

  حداث وحدة تعويض املتعلق  2002سبتمرب  30خ يف املؤرّ  2002لسنة  2145عدد  األمر
 .املواد األساسية

  ار يف املتعلق بضبط شروط االجتّ  2005أوت  9املؤرخ يف  2005لسنة  2177األمر عدد
 الزيوت الغذائية.

   املتعلق  2005فيفري  11قرار وزير الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة املؤرخ يف
حداث جلنة ملصادقة على كرّاس الشروط اخلاص بتنظيم نشاط تعليب الزيوت ال غذائية و

 مراقبة فنية.
  املتعلق  2009فيفري  3 قرار وزير الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة املؤرخ يف

حداث جلنة  ملصادقة على كرّاس الشروط اخلاص بتنظيم نشاط تكرير الزيوت الغذائية و
 مراقبة فنية.

   الزيت املتعلق بضبط شروط ترويج و  2008 جويلية 24يف  املؤرّخ 8739املنشور الوزاري عدد
  م.النبايت املدعّ 

  :احملتوى املادي مللف اإلستشارة - 2

  االستشارة على:حيتوي ملف 
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 .للغتني العربية والفرنسّية  مشروع قرار 
 .وثيقة شرح األسباب  

  فصال موّزعة كالّتايل: 24وويتكّون مشروع القرار من مخسة أقسام 
 أحكام عامة.القسم األول : 

 يف االلتزامات احملمولة على وحدات تكرير الزيت النبايت املدّعم.القسم الثاين : 

 لتزامات احملمولة على وحدات تعليب الزيت النبايت املدّعم.: يف االالقسم الثالث 

 يف االلتزامات احملمولة على ّجتار اجلملة والتفصيل.القسم الرابع : 

 أحكام ختامّيةالقسم اخلامس :. 

 

I. تقدمي قطاع تكرير وتعليب وتوزيع الزيت النبايت املدّعم: 

لسوق الداخلية يتوىلقبل وضعها  الديوان الوطين للزيت تكرير الزيوت اخلام املوّردة  لالستهالك 
عن طريق املناولة بواسطة عدد من وحدات تكرير الزيوت الغذائية. وبعد اسرتجاعه للزيوت املكّررة 

ة لتعليبها سات تعليب الزيوت الغذائية بكميات من تلك الزيوت بصفة شهريّ بتزويد مؤسّ الديوان يقوم 
ار اجلملة وجتار التفصيل. لرت واحد وتروجيها يف املسالك العادية عرب جتّ  يف قوارير بلورية ذات سعة

سات التعليب على أساس التسعرية احملّددة علما وأنّه يتّم إحالة الزيت النبايت املوّجه للتعليب على مؤسّ 
لتجارة.    مسبقا من قبل الوزارة املكلفة 

 ت النبايتّ املدّعم:تكرير الزي -1
نشاط تكرير الزيوت النباتّية املدّعمة كّل من الديوان الوطين للزيت وعدد من يتدّخل يف 

  وحدات تكرير الزيوت الغذائية.

  :الديوان الوطين للزيت  -أ
وأعيد تنظيمه سنة  1930سة عمومية ذات صبغة صناعية وجتارية مت إحداثه منذ سنة هو مؤسّ 

 16املؤرخ يف  1970لسنة  13(جديد) من املرسوم عدد  2قد ضبطت أحكام الفصل . و 1970
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ا من طرف  1970أكتوبر  عادة تنظيم الديوان الوطين للزيت األعمال اليت تتّم مباشر املتعلق 
هذه املؤسسة واليت تشمل شراء زيوت الزيتون عند اإلنتاج أو تصديرها إىل اخلارج وتوريد الزيوت 

جلملة النباتية الصاحلة لألكل وبيع زيت الزيتون والزيوت املعدّ  ة للخلط والزيوت الصاحلة لألكل 
  يف السوق الداخلية.

عن طريق املناولة وتكريرها  استرياد الزيوت النباتية اخلاميتوّىل الديوان الوطين للزيت كما 
 مقابل منحة لفائدة الوحدات املذكورة يقع بواسطة عدد من وحدات تكرير الزيوت الغذائية

لتجارة مبعيّ حتديدها من طرف الوزارة املكلف املهنية  ة كل من الديوان الوطين للزيت واهلياكلة 
العتماد لةاملمثّ    هامش ربح. إليه يضاف كلفة على معدل للقطاع 

للتعويض الذي يتحّمل  العام يتّم صرف املنحة لفائدة املكّررين من ميزانية الصندوقو 
 خمازن الديوان الوطين للزيت إىلاخلام من  النباتية الزيوت نقل إلضافة إىل ذلك مصاريف

  من املكّررين. واسرتجاعها نقلها بعد تكريرها وحدات تكرير الزيوت الغذائية وكذلك مصاريف

  وحدات التكرير:  -ب
  وهي: وحدة لتكرير الزيوت الغذائية 13 النباتية املدّعمة الزيوت تكرير 1سوق يف تنشط  

 .وادي الليل والية منوبة -) Ets SLAMA Frèresسات سالمة إخوة (مؤسّ  -
 .الدندان والية تونس –) Ets ABDELMOULAسات عبد املوىل (مؤسّ  -
مقرين والية بن  –) Raffinerie Africaineالشركة اإلفريقية لتكرير الزيوت ( -

 .عروس
جبل الوسط  –) STIROAالشركة التونسية اإليطالية لتكرير الزيوت الغذائية ( -

 والية زغوان
 .والية املنستري –) SAMية (الشركة املنستري  -
 .والية املهدية –) ZOUILAالشركة التعاونية املركزية للخدمات "زويلة" ( -
 .والية صفاقس –) SATHOPالشركة التونسية لزيت الزيتون الصايف ( -

                                                           
 -الملف اإلستشاري عدد 132459-  1
 



 

 
6 

 .والية صفاقس – )SIOS-ZITEX( شركة سيوزيتاكس -
 عقارب والية صفاقس –) AGRO-ZITEXشركة أقروزيتاكس ( -
عقارب والية  - ) SOTIHAشركة التونسية والصناعية للزيوت "أبو وليد" (ال -

 .صفاقس
 والية صفاقس -) SORAHUILE"سورويل" ( تكرير الزيت شركة -
 . والية سوسة –) COTالتعاضدية التونسية إلنتاج الزيتون ( -
 والية سوسة –) SOHACIشركة حضرموت للصناعة والتجارة ( -

لتجارة سات ضمن القائمةوتندرج هذه املؤسّ  التّفاق  احملّددة من طرف الوزارة املكّلفة 
ا هي و  ،على القطاع النقابّية الساهرة مع اهلياكل تتمّتع حبصص للتكرير يتّم إسنادها لفائد

بعة للديوان الوطين للجغرايف يشمل  نظام خيضع إىل تقسيم سبحب األول  ،زيتثالثة مراكز 
جلنوب لوسط والثالث  عتبار  ،لشمال والثاين  وتضبط على أساسه احلصص املذكورة 

  حاجيات ومستوى كل مركز ووفق طاقة التكرير املتوّفرة لدى كل وحدة من تلك الوحدات.
اوبعد إمتام عمليات التكرير املكلّ   الزيوتة إعاد تكرير الزيوت الغذائيةوحدات  تتوّىل  فة 

فنية اليت على أساسها يقع ال للزيت أين جترى عليها املعاينة الوطين املكّررة إىل خمازن الديوان
  .ضياعال بعد خصم نسبة يات الصافيةضبط الكمّ 
 الزيت كمية يف نقص للمكّرر من به مسموح هو نسبة الضياع املذكورة يف ما لوتتمثّ 

مها قبل اليت تسلّ  لكمية اخلام الديوان الوطين للزيت مقارنةمن طرف  فعليا املسرتجعة املكّررة
  عملية التكرير. 

  
  
  
  

  صناعة املواد الدهنية  صناعة الصابون  الزيوت غري املدعومة  الزيوت املدعومة  

  التعليب    التكرير  التعليب  التكرير  
Ets SLAMA  X X    X  X  X  
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أّن طاقة التكرير املتوّفرة لدى وحدات تكرير الزيوت الغذائية تفوق  وجتدر اإلشارة إىل

ألف طن و  132احتياجات السوق املرجعية اليت تراوحت خالل املواسم الثالثة األخرية ما بني 
ألف طن. وحىت يتسّىن هلا استغالل كامل طاقتها أقدمت هذه الوحدات على تنويع جمال  150

  :2نشاطها.
، تقّرر إيقاف العمل بنظام احلصص وأعلن الديوان الوطين للزيت عن طلب 2014ويف سنة 

 3)، وهو موضوع قضّية9عروض وطين لتكرير الزيوت النباتّية املدّعمة قاطعه عدد من املكّررين (
  منشورة لدى جملس املنافسة.

  :تعليب الزيت النبايت املدعم -2

                                                           
  الملف االستشاري عدد 2132459
 - القضیّة عدد 141364-  3

ABDELMOULA  X    X      X  

SIOS-ZITEX  X    X        

Raffinerie Africaine  X    X  X      

SATHOP  X    X  X      

SAM  X    X    X    

ZOUILA  X    X    X    

STIROA  X    X  X      

AGRO-ZITEX  X    X        

SOTIHA X    X    X    

SOHACI  X            

COT X            

SORAHUILE X            
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بتزويد مؤّسسات تعليب الزيوت الغذائية بكّميات من الزيوت املكّررة يقوم الديوان الوطين للزيت 
ورية ذات سعة لرت واحد وتروجيها يف املسالك العادية عرب جتار بصفة شهرية لتعليبها يف قوارير بلّ 

لتجارة. عتماد تسعرية حمّددة مسبقا من قبل الوزارة املكلفة    اجلملة وجتار التفصيل 
مؤّسسة موّزعة على خمتلف جهات  37ت الناشطة يف جمال التعليب ويبلغ عدد املؤّسسا

 جلمهورية منها مؤّسسات تنشط يف نفس الوقت يف جمال التكرير.ا
 توزيع الزيت النبايت املدّعم: -3

خيضع توزيع الزيوت النباتية املدّعمة على مستوى السوق الداخلية لنظام املصادقة اإلدارية لألسعار 
ألمر  ،يف كل املراحل جلدول "أ" امللحق   23 املؤرخ يف 1991 لسنة 1996 عددإذ جاء ذكرها 

طريها  1991 ديسمرب ملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق  املتعلق 
ألمر عدد   .1995 جوان 28 املؤرخ يف 1995 لسنة 1142 مثلما مت تنقيحه 

ملقتضيات الرتتيبي   15007ر وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد ضبط مقرّ  ة املذكورةوعمال 
  أسعار بيع الزيت النبايت يف خمتلف مراحل التسويق.  2007ديسمرب  26املؤرخ يف 

ويتوّىل جتار اجلملة للمواد الغذائّية واملوّزعني التزّود من وحدات التعليب وتوزيعه على ّجتار املواد 
لتفصيل.   الغذائّية 

وسعيا لتوجيه الدعم حنو مستحّقيه مع ضمان  ،ويف إّجتاه إحكام مسالك توزيع املواد املدّعمة
على متكني ّجتار اجلملة واملوّزعني الذين  2008التزويد املنتظم أقدمت وزارة التجارة خالل سنة 

مّتعني مبعّرفات يستجيبون لعدد من الشروط من معّرفات إداريّة مع حصر بيعه لفائدة ّجتار التفصيل املت
  جبائّية تضّمن وجو عند الفوترة.

  
  
 منظومة دعم الزيت النبايتّ املدّعم: -4

تعترب مادة الزيت النبايت من املواد االستهالكية األساسية اليت حتضى بدعم الصندوق العام 
لفصل الثالث من ريخ إحداث 1970للتعويض منذ سنة  لسنة  26القانون عدد  هذا احلساب 

جراءات ضبط األسعار وزجر املخالفات يف املادة  1970ماي  19املؤرخ يف  1970 املتعلق 
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ت االقتصادية والذي ّمت إدراجه ضمن من  48اخلزينة مبوجب أحكام الفصل  يف اخلاصة احلسا
لتصرف سنة  املتعلق بضبط قانون املالية 1970ديسمرب  31املؤرخ يف  1970لسنة  66القانون عدد 

1971.  
ملالحظة أّن الغاية املرجوة من اعتماد منظومة خاصة بدعم املواد االستهالكية األساسية  وجدير 

ألساس يف احملافظة على القدرة الشرائية للمواطن وضمان التزويد ومنها مادة الزيت النبايت تتمثّ  ل 
من أبرزها تلك  وقد ّمت إدخال عدة تعديالت على هذه املنظومة لعلّ  املنتظم للسوق من هذه املواد.

مج االستهداف الذايت ( ) الذي ّمت الشروع يف تنفيذه منذ سنة Programme auto-cibléاملتعلقة برب
لنسبة ملادة الزيت النبايت بتوجيه الدعم أساسا حنو نوعية الزيوت 1991 مج  . ويقضي هذا الرب

 " فول الصو" طرف العائالت املعوزة وذات الدخل الضعيف واملشتملة على زيوت املستهلكة من 
) من طرف جتار التفصيل ممّا جيعلها أقّل جاذبية en vracاليت يتّم توزيعها صبة (" السلجم " وزيوت 

م طواعية الستهالك النوعيات  من خالل العرض واجلودة لدى شرحية املستهلكني امليسورين ويدفع 
رفيعة مثل الزيوت النباتية املعّلبة يف قوارير بّلورية مؤّشر عليها مع بيان خصائصها الفنية وكذلك ال

مج 15%الزيوت النباتية املخلوطة بنسبة من زيت الزيتون اليت يبلغ أقصاها  . وقد حّقق هذا الرب
إىل سنة  1990ة طيلة الفرتة املمتّدة من سن 34%نتائج طيبة منها اخنفاض مصاريف الدعم بنسبة 

41993 .  
مج اعتماد تدابري إضافية حيث شهدت سنة  حترير واردات  1992كما ّمت يف إطار نفس الرب

) HUILE DE TOURNESOL(" عباد الشمس " الزيوت النباتية ذات النوعية الرفيعة مثل زيوت 
) لتشجيع اخلواص على استريادها ووضعها لالستهالك بثمن HUILE DE MAISالذرة ( وزيوت

ترويج نوعية جديدة من الزيوت املخلوطة  1993الكلفة ممّا خيّفف من أعباء الدعم. كما شهدت سنة 
من الزيت  60%من زيت الزيتون غري املدعوم و  40%حتت تسمية "زيت الصنافة" واليت تتكّون من 

الدعم املوّظف عليها. علما وأنّه وقع التخّلي بعد مّدة عن إمكانية النبايت وذلك للتخفيض من نسبة 
  خلط الزيوت النباتية بزيت الزيتون حبكم ارتفاع كلفة الدعم املوّجهة هلذه النوعية الرفيعة من الزيوت.

الدعم والعمل على ترشيد استهالك املواد األساسية املدّعمة  صرف أساليب وتطوير ولغاية حتسني
 2002لسنة  2145إحداث وحدة تعويض املواد األساسية مبوجب األمر عدد  2002 شهدت سنة

                                                           
4 Rapport de la Banque mondiale intitulé «D’une subvention alimentaire universelle à un programme auto-ciblé» (publié en juin 
1996) 
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وتكليفها بعدة مهام من أمهها املسامهة يف تصّور وإعداد ومتابعة إجناز  2002سبتمرب  30املؤرخ يف 
اخلطط الرامية إىل تنفيذ سياسة الدولة يف جمال تعويض املواد األساسية وكذلك يف تقييم جناعة برامج 

  وآليات وطرق وإجراءات تعويض املواد األساسية.
 36عدد وللتصّدي للممارسات التجاريّة اليت برزت يف جتارة املواد املدّعمة، فقد ّمت ضمن القانون 

عادة تنظيم املـنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  أحكام إدراج   املتعّلق 
ت تكميلّية تّتخذ 42خاصة برتاتيب الدعم (الفصل  املخالفني هلذه الرتاتيب (الفصل  ضدّ ) وعقو

50.(  
  الـــرأي
  

جلملة من القرارات واإلصالحات اليت ّمت  استشارة الراهنة جتسيدمشروع القرار موضوع اال يعترب
لزيت النبايت املعد لالستهالك إقرارها خالل السنوات الفارطة  ملنظومة الدعم خاصة منها املتعلقة 

لزيت النبايت املدّعم خارج املسالك القانونّية واستعماله يف ظاهرة االجتّ العائلي قصد وضع حد ل ار 
منع تعليب الزيت النبايت "صوجا" أو تعليبه أو بيعه  اقتضىحيث  ،غري األغراض املخّصصة له

كمادة   رّ حصيتّم أن ترويج الزيت النبايت "صوجا"  كما نّص على  ،با أو سائبالسوق احملّلية معلّ 
  لرت خمّصصة لإلستهالك األسري. 1مدّعمة يف قوارير ذات سعة 

حّد من نشاط القطاع  طوي علىينولئن كان منع تعليب هذا الصنف من الزيوت (صوجا) 
، إالّ أنّه Huile de fritureاخلاص الذي كان يستعمل هذا الصنف من الزيوت إلعداد "زيوت القلي"

نظرا لتنامي ظاهرة ترويج هذه املادة لفائدة وحدات اإلنتاج على أساس أنّه زيت صوجا غري مدّعم 
حلول بديلة من خالل استعمال زيوت جود منعه خاصة مع و  فقد تقّررصعوبة التثّبت من طبيعته، لو 

  . لدى وحدات اإلنتاج أخرى
مبادة مدّعمة تشهد احتكار الدولة لعملّية التوريد وتدّخلها مشروع القرار الراهن يتعلق  كما أنّ 

وهو ما مراحل التكرير والتعليب والتوزيع وحتديد شروط استعماهلا وتوزيعها واالجتار فيها يف كافة 
لتجارة طبقا ألحكام من  42الفقرة األخرية من  الفصل  يندرج ضمن صالحيات الوزير املكلف 

عادة تنظيم املـنافسة واألس 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد   عار،املتعّلق 
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لتجارة أو الوزير املختّص قطاعّيا، عند اإلقتضاء، حتديد  واليت تنصّ  على أنّه :"ميكن للوزير املكّلف 
 .شروط استعمال أو توزيع املنتجات املدّعمة واالجتار فيها بقرار" 

رة  ولئن كان مشروع القرار ال يثري مالحظات جوهرية من حيث املنافسة فإنه يّتجه إ
  اخلاصة التالية:و عامة املالحظات ال
 :املالحظات العامـة  
  5حكام الفصل طبقا ملا تقتضيه أمل يتم التنصيص على رأي جملس املنافسة ضمن اإلطالعات 

واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148من األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعّية والرتتيبّية، الذي ينّص  االستشارة الوجوبّية 
سة احلكومة وعلى  على أن "ترفق مشاريع النصوص التشريعّية عند إحالتها على مصاحل ر

لس جملس نّواب الشعب بنسخة من رأي جملس املنافسة ومذّكرة تفسرييّة  تتضّمن اقرتاحات ا
وبيان مدى االستجابة هلا أو الردود عليها أو أسباب عدم االستجابة عند االقتضاء. 
وتنسحب أحكام الفقرة األوىل من هذا الفصل على إحالة مشاريع النصوص الرتتيبية على 
سة احلكومة. ويتّم يف هذه احلالة التنصيص على رأي جملس املنافسة ضمن  مصاحل ر

لنّص"  اإل  طالعات اخلاصة 

  ّ14و 13و 12و 11على مستوى الفصول مشروع القرار أغالط مادية ترمجة  تضّمن نص 
لرتمجة  Unités de conditionnement"وحدات التعليب  تتعّلق بعبارة " يف حني أنّه ورد 

مني التطابق بني نّص الرتمجة واUnités de raffinageكلمة  لنّص ، األمر الذي يتجه معه 
 .األصلي 

  كلمة   رتمجةمن نّص ال 12تضّمنت املطّة األوىل من الفصل‘’La vente exclusive’’  ، 
، وعليه يتعّني مطابقة النّصني إّما  حني أّن النّص األصلي مل يتضّمن ما يفيد البيع حصرّ

   .الرتمجةنّص  من exclusive كلمة حذفأو  العريب للنصّ  ضافة كلمة حصرّ 

  كلمةالرتمجة  نّص من  12مل تتضّمن املطّة األخرية من الفصل du commerce  ،يتعّني  لذا 

 .direction régionale لكلمة إضافتها
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  من النّص الفرنسي كلمة  17مل تتضّمن املطّة األخرية من الفصلfiscales  لتؤّدي نفس معىن
 النّص األصلي وهي "التصاريح اجلبائّية".

  لفصل  من حمضر املعاينة. 17مل يصاحب مشروع األمر األمنوذج املنصوص عليه 

 :املالحظات اخلاصـة  

إذن يتّم نقل الزيت النبايت املكّرر واملدّعم إىل املعّلبني وفق  أن الفصل علىنّص هذا  : 8الفصل 
صداره واالقتصار على ذكر الطريق الذي سيتّم سلكه دون ،  مبهّمة دون ذكر اجلهة املختصة 

اجلهة الصادر على صراحة  لتنصيصوهو ما يتعّني تالفيه وذلك  ،التنصيص على الكّمية احملمولة
ت اخلاصة به تيسريا لعملية املراقبة هّمةملاإلذن عنها    .وتضمني الكّمية احملمولة يف مجلة البيا

  .عتماد االذن مبهمة أثناء عمليات النقل املعّلبني  إلزام  يف هذا الصددكما يّتجه   
ئق اليت ترفق وجو مبطلب احلصول على الهذا الفصل على أنّه  ينصّ : 17الفصل  رمز من بني الو

  . اإلداري "حمضر معاينة ممضى من قبل املمّثل القانوين وعونني من اإلدارة اجلهويّة للتجارة"
وثيقة يتّم إعدادها من طرف اإلدارة املتقّبلة للمطلب وتدخل يف ويعترب حمضر املعاينة املذكور 

 ة للتجارة إعدادتتوّىل اإلدارة اجلهويّ  هأن والتنصيص علىإطار دراستها للملف وعليه يّتجه حذفها 
بعد إمضائه من املمثل القانوين وعونني من اإلدارة اجلهوية  وتضمينه مبلف الطلب حمضر معاينة

  . للتجارة 
ا  على هذا الفصل ينص:  22الفصل  لقوانني اجلاري  ت املنصوص عليها  أنّه عالوة عن العقو

جر اجلملة  حد االلتزامات احملمولة عليه، فإنّه يتّم سحب الرمز اإلداري العمل، ويف صورة إخالل 
لزيت النبايت املدّعم وذلك إىل غاية تسوية وضعّيته.   للتزّود 

عتبار ت تبقى من جمال النصوص ا و ت  فقد وردت ،لتشريعّيةأّن العقو املمكنة مجلة العقو
عادة املتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36القانون عدد من  50لفصل ا ضمن ق 

لتجارة يف إحدى الصور نافسة تنظيم امل واألسعار، والذي ينص على أنّه:"كما جيوز للوزير املكّلف 
لفصل  من هذا القانون أخذ قرار يف تعليق التزويد أو مراجعة احلّصة أو نظام  42املنصوص عليها 

ة شهر الدعم أو غلق احملّل أو احملّالت اليت ارتكبت فيها املخالفة على أّال تتجاوز هذه العقوبة مدّ 
  على أقصى حتديد".
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لزيت النبايت املدّعم فإّن  جر اجلملة على الرمز اإلداري هو التزّود  وحيث أّن الغاية من حصول 
لفصل  لتايل ل ااملشار إليه يعترب يف حّد ذاته تعليق 42تعليق التزويد كما ورد  لرمز اإلداري و لعمل 

  وى.يصبح التنصيص على سحب الرمز اإلداري دون جد
ذا الفصل ليتناسب مع أحكام قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  لذا يّتجه مراجعة ما ورد 

ت املنطبقة    . من جهة العقو
مشروع القرار تضمن عبارات يكتنفها الغموض على غرار عبارة  أنّ إىل جتدر اإلشارة كما 

لفصل  قتنائه " الواردة  لفصل  6"اهليكل املكلف  وعبارة "  7وعبارة " اهليكل املختص " الواردة 
لفصل  لتوريد مقابل كلفة التكرير " الواردة  وعبارة " اهليكل املكلف برتويج  9اهليكل املختص 

لفصل                         وعليه يّتجه مزيد توضيح هذه اهلياكل وحتديدها رفعا لكل التباس. ،12الزيت " الواردة 
لس املنافسة بتاريخ    سة السّيد  2017 سبتمرب 20وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر

رضا بن حممود وعضويّة السادة حممد العيادي وحممد بن فرج واهلادي بن مراد واخلموسي 
ن  وأكرم الباروينبوعبيدي  لسعود والسيدتني رجاء الشواشي ورمي بوز وحبضور املقّرر وسامل 

  .ميينة الزيتوين  ةاجللسة السّيد ةم السيد حممد البحري القابسي وكاتبالعا
  الرئــيس 

 رضا بن حممود


