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                                       احلمد اجلمهورية التونسيـــة                                 
 جملس املنافســة       

ـــة العاّمـــة  اجللسـ  
     

  .منشآت الّدواجن :القطاع  
  
 

  
  

  182704 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2019 جانفي 17 بتاريخ
  

  

  
  

  إّن جملس املنافســة،
لس  بعد االّطالع على مكتوب وزير واملتضّمن  2018نوفمرب  26بتاريخ الّتجارة املرّسم بكتابة ا

قرار مشرتك من وزير الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحري ووزير الّتنمية إبداء الرّأي يف طلب 
ملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق بضبط املعطيات الفّنية والبيئّية   واالستثمار والّتعاون الّدويل يتعّلق 

  .والصّحية املستوجبة إلحداث منشآت الّدواجن
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد   املتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

 واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لطّريقة القانونّية جللسة يوم  لس   17 اخلميسوبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2019 جانفي
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

  السّيد صبحي شعباين يف تالوة تقريره الكتايب،  وبعد االستماع إىل املقّرر
  

  
  

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

I  . ّتقدمي امللف:  
املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال مبقتضيات الفصل 

، أحال وزير الّتجارة على 2018نوفمرب  26عادة تنظيم املنافسة واألسعار، ومبقتضى املكتوب املؤرّخ يف 
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من وزير الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحري ووزير الّتنمية واالستثمار  امشرتك اقرار جملس املنافسة 
ملصادقة على كرّاس ا لّشروط املتعّلق بضبط املعطيات الفّنية والبيئّية والصّحية والّتعاون الّدويل يتعّلق 

 ، إلبداء رأيه فيه.املستوجبة إلحداث منشآت الّدواجن

  :ستشارة.اإلطار العام لال1
يندرج األمر احلكومي الرّاهن، حسب ما ورد يف وثيقة شرح األسباب، يف إطار جتسيم مقتضيات 

واملتعّلق بقانون االستثمار،  2016سبتمرب  30املؤرّخ يف  2016لسنة  71من القانون عدد  4الفصل 
صدار القائمة احل 2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417واألمر احلكومي عدد  صريّة املتعّلق 

لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات 
مللحق  منه على قائمة الّرتاخيص املتعّلقة مبمارسة األنشطة االقتصاديّة  2الّصلة وتبسيطها الذي ينّص 

لّنظر إىل وزارة الفالحة واملوارد املائّية والّصي د البحري واليت سيتّم حذفها وتعويضها بكرّاس الرّاجعة 
  شروط ومنها املوافقة املبدئّية النتصاب منشآت الّدواجن.

ولتجسيم ذلك، ّمت إعداد مشروع كرّاس شروط يتعّلق بضبط الّشروط اخلاّصة إلحداث منشآت 
 2005بر أكتو  16املؤرّخ يف  2005لسنة  95من القانون عدد  16الّدواجن وفقا ملقتضيات الفصل 

  املتعّلق برتبية املاشية واملنتجات احليوانّية وتتمّثل أحكام يف ما يلي:
  ضبط جمال تطبيق كرّاس الّشروط. -
  حتديد قائمة الّذوات املمكن ممارسة الّنشاط من قبلها. -
ت املستوجبة عند خمالفة أحكام هذا الكرّاس. -   ضبط العقو
  جبة إلحداث منشآت الّدواجن.ضبط الّشروط الفّنية والصّحية املستو  -
  :.اإلطار الّتشريعي والّرتتييب2

  إىل مجلة الّنصوص القانونّية والّرتتيبّية الّتالية: خيضع القرار الرّاهن
ملنتجات احليوانّية  2005أكتوبر  18املؤرّخ يف  2005لسنة  95القانون عدد  - املتعّلق برتبية املاشية و

  منه. 16وخاّصة الفصل 
  املتعّلق بقانون االستثمار. 2016سبتمرب  30املؤرّخ يف  2016لسنة  71القانون عدد  -
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -   املتعّلق 
املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد  -

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية.   االستشارة الوجوبّية 
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صدار القائمة احلصريّة  2018اي م 11املؤرّخ يف  2018لسنة  417األمر احلكومي عدد  - املتعّلق 
لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط أحكام ذات 

  منه. 4الّصلة وتبسيطها وخاّصة الفصل 
املتعّلق بضبط طرق املراقبة  2006ماي  26وزير الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحري املؤرّخ يف  قرار -

  الصّحية البيطريّة ملؤّسسات إنتاج وحتويل وتكييف املنتجات احليوانّية وإسناد املصادقة إليها.
ملصادقة على كرّاس  2006أكتوبر  21قرار وزير الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحري يف  - املتعّلق 

ا.الّشروط املتعّلق بضبط مواصفات حمّالت ال   ّرتبية وجتهيزا
  :احملتوى املاّدي مللّف االستشارة.3

  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:
لّنسختني العربّية والفرنسّية وهو يتضّمن  -   .فصلنيقرار 
  فصال. 18كرّاس شروط يتضّمن   -
  وثيقة شرح األسباب. -
II1.تقدمي قطاع منشآت الّدواجن:  

 % 12من اإلنتاج احليواين و % 33يعّد قطاع الّدواجن قطاعا اسرتاتيجّيا حيث أنّه يوّفر حوايل 
من إنتاج اللحوم وكاّفة حاجّيات البالد من بيض االستهالك، إضافة إىل  % 59من اإلنتاج الفالحي و

  موطن شغل مباشر وغري مباشر. 15000دوره االجتماعي حيث يوفّر حوايل 
، إشكاليّات 2012وجتدر اإلشارة أّن قطاع الّدواجن قد شهد، إثر حذف نظام احلصص سنة 

لتّطور امللحو  ت الفوضويّة ملنشآت الّدواجن وعدم احرتام تنظيمّية وهيكلّية تعّلقت خاّصة  ظ لإلحدا
ا.   الّشروط الصّحية املتعّلقة 

لفالحة اّختاذ مجلة من اإلجراءات من بينها القيام مبسح  وتبعا لذلك، قّررت الوزارة املكّلفة 
دف جتميع  2016إىل أكتوبر  2015ملنشآت الدواجن خالل الفرتة املمتّدة من نوفمرب  وذلك 

لقطاع واليت متثّلت خاّصة يف ما يلي:امل   عطيات واإلحصّيات املتعّلقة 
مزرعة وهي  128بلغ عددها ): élevages de reproducteurs.مزارع تربية أّمهات الّدواجن (1

  تصّنف كما يلي:
  
  

                                                           
  (المجمع المهني المشترك لمنتوجات الّدواجن واألرانب). 2016-2015نتائج اإلحصاء المتعلّق بمنشآت الّدواجن   1
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مزارع تربية أّمهات دجاج 
  الّلحم

مزارع تربية أّمهات الّديك 
  الّرومي

مزارع تربية أّمهات دجاج 
  البيض 

  اجلملة

94  16  15  128  
  

  

لّنسبة  ملناطق الّساحلّية  ويتمّيز الّتوزيع اجلغرايف ملزارع تربية أّمهات الّدواجن برتّكزها الكبري 
  ملختلف األصناف وذلك كما يبّينه الّرسم البياين التّايل:

  

  
  

  الصّحية والفّنية.وتستجيب خمتلف هذه املزارع للمعايري 
والية مع ترّكز كبري يف اجلهات الّساحلّية   20مفرخ تتوزّع على  58بلغ عددها  ):couvoirs.املفارخ (2

  كما يبّينه الّرسم البياين التّايل:

                                
  

  هذا وتصّنف املفارخ كما يلي:
 

  اجلملة  مفارخ أخرى  مفارخ دجاج البيض  مفارخ الديك الّرومي  مفارخ دجاج الّلحم  
45  3  5  4  59  
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لّنسبة لدجاج الّلحم، فإّن العديد من املفارخ ال تستجيب للمعايري الفّنية والصّحية إذ مل  و
تتحّصل ثالثة منها على املصادقة الصّحية كما مل تتّم مراقبة ثالثة مفارخ أخرى من قبل املصاحل البيطريّة. 

  التّلقيح بصفة منتظمة. وإضافة إىل ذلك فإّن أكثر من نصف مفارخ دجاج الّلحم ال تقوم بعملّيات
ويف مقابل ذلك، تستجيب مفارخ الّديك الّرومي ومفارخ دجاج البيض إىل كاّفة املعايري الفّنية 

  والصّحية. 
مزرعة وهي  4855يبلغ عددها  ):élevages de poulet de chair.مزارع تربية دجاج الّلحم (3

بل ()، وتستحوذ bâtimentsبيت دجاج ( 6900تضّم  ) على أكرب عدد 733) والقريوان (793والييت 
  منها. 

  

  
  

من بيوت الّدجاج غري مرّخص هلا، وتضّم  % 42,6فإّن نسبة وحسب املعطيات اليت ّمت جتميعها 
ا. % 93,8والية القريوان أكرب عدد منها مبا نسبته    من بيوت الّدجاج املوجودة 

من مزارع تربية دجاج الّلحم غري مطابقة للّشروط املستوجبة واملتعّلقة  % 95وإضافة إىل ذلك فإّن 
  لبناءات والّتجهيزات واالستغالل.

مزرعة وهي تضّم  758يبلغ عددها ): élevages poules pondeusesج البيض (.مزارع تربية دجا 4
ملناطق الّساحلية، وتضّم والية صفاقس ما  1536 لرتّكز الكبري  بيت دجاج، يتمّيز توزيعها اجلغرايف 
  من هذه املزارع كما يبّينه الّرسم البياين الّتايل: % 67,7نسبته 
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من هذه املزارع غري مرّخص هلا، مع مالحظة توّفر  % 17,2وتشري اإلحصائّيات إىل أّن نسبة 
  مستوى معقول من املعايري الفّنية والصّحية.

بل وتوزّع البقّية على  8مذحبا منها  31بلغ عددها  ):abattoirs.مذابح الّدواجن (5 مذابح يف والية 
  ياين الّتايل:والية أخرى كما يبّينه الّرسم الب 13

  

  
  

مذابح  9من هذه املذابح غري مرّخص هلا ملمارسة الّنشاط، وأّن  5واملالحظ يف هذا اإلطار أّن 
ا متحّصلة على ترخيص. ّ   متوقّفة عن الّنشاط رغم أ

ّمعة يف إطار عمادة قادرة على  193اإلحصاء املنجز أنّه مل تتبّقى سوى  وأّكدت املعطيات ا
ت اجلديدة ملنشآت الّدواجن.   استيعاب اإلحدا

إىل إجراءات احلصول على املوافقة  كان خيضعمنشآت الّدواجن   كما جتدر اإلشارة أّن إحداث
املتعّلق بضبط  2005أكتوبر  24املبدئّية وذلك وفقا ملقتضيات قرار وزير الفالحة واملوارد املائّية املؤرّخ يف 

قائمة املطبوعات اإلداريّة اخلاّصة مبصاحل وزارة الفالحة واملوارد املائّية واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة 
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لّنظر، واليت يتّم إسنادها من قبل الّلجنة الوطنّية النتصاب مشاريع مداجن احملدثة اإلداريّة ال رّاجعة إليها 
ئق  1997مارس  16املؤرّخ يف  1997لسنة  185مبقتضى مقّرر وزير الفالحة عدد  بعد استيفاء مجلة الو

ملندوبّية اجلهويّة للّتنمية الفالحّية املعنّية. و  األمر احلكومي عدد  ذلك إىل حني صدوراملطلوبة وإيداعها 
صدار القائمة احلصريّة لألنشطة االقتصاديّة  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417 املتعّلق 

كام ذات الّصلة وتبسيطها، األحاخلاضعة لرتخيص وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط 
دراج منشآت الّدواجن ضمن قائمة  األنشطة االقتصاديّة اليت ّمت حذف تراخيص ممارستها والذي قام 

  منه. 2مللحق عدد 
  

III. املالحظات:  
  .املالحظات املتعّلقة بنّص القرار:1

 يثري القرار الرّاهن املالحظات العاّمة الّتالية:

القرار ليصبح متعّلقا بـ "املصادقة على كرّاس شروط إحداث منشآت  عنوانيتعّني تغيري  أّوال: -
الّدواجن" عوضا عن "املصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق بضبط املعطيات الفّنية والبيئّية والصّحية 

  املستوجبة إلحداث منشآت الّدواجن". 
"كرّاس الّشروط املتعّلق بضبط املعطيات الفّنية والبيئّية والصّحية  أنّه ّمت الّتنصيص على عبارة ذلك

املتعّلق برتبية  2005أكتوبر  16املؤرّخ يف  2005لسنة  95القانون عدد  من 16املستوجبة" صلب الفصل 
لفال حة، املاشية واملنتجات احليوانّية، وتتّم املصادقة على هذه الكرّاس مبقتضى قرار من الوزير املكّلف 

  .2إىل إجراءات احلصول على املوافقة املبدئّية خيضع منشآت الّدواجن إحداث كان  حني
ّمت إعداد مشروع كرّاس شروط يتعّلق بضبط  كما أّن وثيقة شرح األسباب أّكدت على أنّه

لسنة  95من القانون عدد  16الّشروط اخلاّصة إلحداث منشآت الّدواجن وفقا ملقتضيات الفصل 
  املتعّلق برتبية املاشية واملنتجات احليوانّية. 2005أكتوبر  16خ يف املؤرّ  2005

 2018لسنة  417من األمر احلكومي عدد  4يف إطار جتسيم مقتضيات الفصل  أيضا هو يتنّزلو 

صدار القائمة احلصريّة لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة  2018ماي  11املؤرّخ يف  املتعّلق 
                                                           

حداث  1997مارس  16املؤرّخ يف  1997لسنة  185مقّرر وزير الفالحة عدد  -  2 الّلجنة الوطنّية املتعّلق 
  النتصاب مشاريع مداجن. 

املتعّلق بضبط قائمة املطبوعات اإلداريّة اخلاّصة  2005أكتوبر  24ائّية املؤرّخ يف قرار وزير الفالحة واملوارد امل -
لّنظر.   مبصاحل وزارة الفالحة واملوارد املائّية واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة اإلداريّة الرّاجعة إليها 
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مللحق  منه على  2الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الّصلة وتبسيطها الذي ينّص 
لّنظر إىل وزارة الفالح ة واملوارد املائّية قائمة الّرتاخيص املتعّلقة مبمارسة األنشطة االقتصاديّة الرّاجعة 

والّصيد البحري واليت سيتّم حذفها وتعويضها بكرّاس شروط مبقتضى قرارات مشرتكة من الوزير املكّلف 
الستثمار.   لفالحة والوزير املكّلف 

، يف نفس هذا االّجتاه، تعديل مقتضيات الفصل األّول من القرار الّذي ينّص لذلك فإنّه يتعّني و 
 صادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق بضبط املعطيات الفّنية والبيئّية والصّحية امللحقة بهعلى أنّه ّمتت امل

  .على حنو يراعي ما سلف بيانه
  يّتجه استكمال قائمة االّطالعات من خالل إضافة الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية الّتالية:  نيا: -

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

  املتعّلق بضبط إجراءات  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية.  وصيغ االستشارة الوجوبّية 

 يتعلق بتسمية أعضاء  2018نوفمرب  14مؤرخ يف  2018لسنة  125سي عدد رّ المر األ
 .حلكومة

جل امتثال منشآت الّدواجن املنتصبة ملقتضيات كرّاس  لثا: - يتعّني حتديد أحكام انتقالّية تتعّلق 
ريخ دخول القرار حّيز الّتنفيذ.   الّشروط، ويقرتح حتديد أجل سنة واحدة من 

  .املالحظات املتعّلقة بكّراس الّشروط:2
  الية:يثري كرّاس الّشروط املالحظة العاّمة واملالحظات اخلاّصة التّ 

  .املالحظة العاّمة:1.2
عتماد عبارة "املصادقة على   يتعّني تغيري عنوان كرّاس الّشروط ومقتضيات الفصل األّول وذلك 
كرّاس شروط إحداث منشآت الّدواجن" عوضا عن "املصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق بضبط 

  إلحداث منشآت الّدواجن".املعطيات الفّنية والبيئّية والصّحية املستوجبة 
  
  

  .املالحظات اخلاّصة:2.2
  :3الفصل -
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هذا الفصل مجلة من الّتعريفات خبصوص العبارات الواردة بكرّاس الّشروط، من ذلك مفهوم  ضبط
صّنف قرار وزير الفالحة واملوارد املائّية يف حني منشأة إنتاج بيض الّتفريخ ومنشأة الّتفريخ ومنشأة الّرتبية، 

املتعّلق بضبط قائمة املطبوعات اإلداريّة اخلاّصة مبصاحل وزارة الفالحة واملوارد  2005أكتوبر  24خ يف املؤرّ 
لّنظر منشآت الّدواجن إىل مدجنة أو  املائّية واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة اإلداريّة الرّاجعة إليها 

واليت متّثل  واجندّ النشآت توحيد الّتصنيفات املتعّلقة مبويتعّني يف هذا الّصدد  مذبح دواجن أو مفرخ.
  جمال تطبيق كرّاس الّشروط الرّاهن.

  :17و 13و 8و 6و 5الفصول  -
نّصت هذه الفصول على اإلجراءات اإلداريّة املستوجبة إلحداث منشآت الّدواجن وذلك كما 

  يلي:
  

اإلجراء 
  1عدد 

إجناز البناءات وتوفري كّل الّتجهيزات واملعّدات الّالزمة لتعاطي الّنشاط يف أجل سنة 
ريخ    من قبل املندوبّية اجلهويّة للّتنمية الفالحّية. املوافقة املبدئّيةونصف من 

اإلجراء 
  2عدد 

اليت  االستشاريّةالّلجنة الفّنية على إسناد حّصة من طرف  املوافقة املبدئّيةاحلصول على 
لّنسبة إلحداث منشأة تفريخ أو إنتاج بيض تفريخ.   تعىن مبتابعة قطاع الّدواجن 

اإلجراء 
  3عدد 

ملخّطط املديريإحداث منشآت الّدواجن  املصادق عليه وبعد احلصول  ملناطق احملّددة 
  .املصادقة البيطريّةعلى 

اإلجراء 
  4عدد 

تسّلم من طرف  احلصول على مصادقة صّحية بيطريّة استغالل منشآت الّدواجن يستوجب
ملندوبّية اجلهويّة للّتنمية الفالحّية.   دائرة اإلنتاج احليواين 

اإلجراء 
  5عدد 

رة ميدانّية للمشروع عند االنتهاء  ملراقبة الصّحية البيطريّة بز تقوم مصاحل الوزارة املكّلفة 
  وقبل الّدخول حّيز الّنشاط.من اإلشغال 

  

عثي منشآت الّدواجن للّرقابة املسبقة  ومتّثل هذه اإلجراءات جمتمعة نظام ترخيص خيضع 
والّرقابة التصريح القائم على مبدأي يتعارض مع مفهوم كرّاس الّشروط هو ما والّسلطة الّتقديريّة اإلدارة، و 

الّصناعة والّتجارة سبيال لتنظيم دف إزالة احلواجز املعيقة للمنافسة وتغليب مبدأ حّرية الّالحقة 
  .املعين عالقات خمتلف املتدّخلني يف الّنشاط



/1011  
 

هذا وقد استقّر فقه جملس املنافسة على أّن نظام كرّاس الّشروط يقوم على مبدأ الّرقابة الّالحقة 
عتبار أّن أحكام كرّاس الّشروط تتعّلق بشروط للمباشرة يتّم التحّقق منها  ومراقبتها وتتّبع للّنشاط 

لّنشاط اّلذي ال يتوّقف تعاطيه على احلصول على ترخيص مسّبق.   املخالفني هلا بعد القيام 
يتعّني تعديل هذه الفصول يف اّجتاه حذف كّل اإلجراءات املنصوص عليها والّتنصيص  ولذا فإنّه

حّية كشرط وحيد إلحداث فقط على إيداع كرّاس شروط ممضى لدى املندوبّية اجلهويّة للّتنمية الفال
إجناز البناءات وتوفري كّل الّتجهيزات واملعّدات الّالزمة لتعاطي ، على أن يتّم واستغالل منشآت الّدواجن

ريخ   .إيداع كرّاس الّشروط الّنشاط يف أجل سنة ونصف من 
  :12و 10الفصلني  -

  ن الّشروط الفّنية والصّحية.نّص هذا الفصالن على أنّه جيب أن تتوّفر مبنشأة الّدواجن مجلة م
مج فّعال  واملالحظ يف هذا الّصدد انّه قد وردت عّدة عبارات ينقصها الوضوح والدّقة وهي: "بر
مج تنظيف وتطهري مع استعمال مواّد مصادق عليها  ت الضارّة" و"بر وحمكم للتوّقي ومكافحة احليوا

لفالحة"، وهو ما قد يع طي لإلدارة حرّية كربى لتأويل هذه العبارات وتفسريها من طرف الوزارة املكّلفة 
لذا، يقرتح اإلفصاح  عند املراقبة. جتاوز للّسلطةوسلطة تقديريّة واسعة قد ينجّر عنه يف بعض احلاالت 

مج  مج التوّقي مع حتديد مسبق للمواّد املصادق عليها املتعّلقة برب عن املعايري واملواصفات املتعّلقة برب
  يف.الّتنظ

  :16الفصل  -
مج األمن احليوي لسالمة منشآت الّدواجن، وجتدر  نّص هذا الفصل على أنّه جيب تطبيق بر

كالة اإلرشاد اإلشارة يف هذا اإلطار أنّه قد صدر دليل لألمن احليوي يف تربية الّدواجن حتت إشراف و 
مع املهين املشرتك ملنتوجات الّدواوالّتكوين الفالحي  جن واألرانب واملدرسة الوطنّية للطّب من إعداد ا

بت وهو يتجّسد كأداة عملّية موّجهة أساسا ملرّيب الّدواجن وكذلك الفّنيني ومجيع  البيطري بسيدي 
  املتدّخلني يف قطاع تربية الّدواجن ، ّمت إصداره يف شكل رسائل توعويّة.

الباعثني من احلصول على نسخة من  ويقرتح يف هذا الّصدد حتديد اجلهة اإلداريّة املكّلفة بتمكني
م ومرافقتهم يف إطار تطبيق القواعد واإلجراءات الصّحية املعروفة بـ "األمن  هذا الّدليل واإلحاطة 

  احليوي".
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  :18الفصل  -
ت وهو  ملخالفات والعقو الّتنصيص  على حنو يتضّمن امما يقتضي مراجعتهتعّلق هذا الفصل 

عن طريق الوسائل القانونّية (رسالة مضمونة الوصول مع  على أن يتّم اإلعالم الكتايب للمخالفني
لبلوغ) مع متكني املخالفني من حّق الّدفاع (مساعهم).   اإلعالم 

  

سة السيّ  2019 جانفي 17 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ  رضا بن د بر
ن وّمخوسي بوعبيدي ومعز  وعضويّة السّيدة والّسادة حممود حمّمد العّيادي وعمر الّتونكيت ورمي بوزّ

لّسعود وحمّمد شكري رجب، وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد  العبيدي وخالد السالّمي وسامل 
  .الّشيخ روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل الّسمايت

  
       

  يسالّرئـ                                        
  رضـا بن حممـود                                        

  
 

 

 

 

 


