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                                   احلمد                         ية                              ـمهورية التونسـاجل
     لس املنافسةـجم    

    
  العاّمـــة اجللســـة

  
:إحداث عالمة تونسية ممّيزة للجودة إلنتاج زيت الزيتون ذو جودة الصناعة :القطاع

  خصوصّية
  

   192717 ددعالرأي 
  املنافسة جملس عن صادرال

  2019 أفريل 25 بتاريخ

  
 

  املنافســة،جملس  إنّ   
  

لس حتت عدد املرّسموزير التجارة  اإلّطالع على مكتوببعد     بتاريخ  192717 بكتابة ا
ملصادقة على   مشروعطلب مبقتضاه إبداء الرأي حول والذي  2019 فيفري 12 قرار يتعلق 

كراس شروط احلصول على العالمة التونسية املمّيزة للجودة إلنتاج زيت الزيتون ذو جودة 
 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  36من القانون عدد  11وفقا ملقتضيات الفصل خصوصية.

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

  .منه 11وخاصة الفصل  عادة تنظيم املنافسة واألسعار
املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
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علق واملت 2016أوت  19يف  خؤرّ امل 2016لسنة  1148كومي عدد احلمر األعلى و      
لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية  بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 

   .والرتتيبية
لطّريقة القانونّية جللسة يوم  لس  وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2019 أفريل 25 اخلميس
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

   .الكتايبا تقريره تالوةيف كوثر الشايب   ةالسّيد ةاملقّرر  إىل االستماع وبعد      
  

  
  

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

  

I- :احملتوى املادي لإلسشارة  
  

ا من قبل اإلدارة لطلب هذه االستشارة يف: ئق املدىل    تتمّثل الو

  ملصادقة على قرار وزير الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة يمشروع تعلق 
كراس شروط احلصول على العالمة التونسية املميزة للجودة إلنتاج زيت مشروع  

للغة مصحو بنص الزيتون ذو جودة خصوصية يتضّمن ثالثة فصول  ترمجته 
 الفرنسية.

   حلصول على العالمة التونسية املميزة للجودة مشروع كراس شروط يتعلق 
للغة  23إلنتاج زيت الزيتون ذو جودة خصوصية يتضّمن  فصال مع ترمجته 

 الفرنسية.

 وثيقة شرح األسباب. 

II – :اإلجراءات  

توجيه مكتوب إىل وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوّسطة لطلب معطيات  متّ  -
 .181حتت عدد  2019فيفري  19بتاريخ 

لديوان عقد ّمت  - جلسة عمل مبقر جملس املنافسة مع ممثل إدارة املواصفات واجلودة 
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 .2019أفريل  1بتاريخ  الوطين للزيت

III  - القرار موضوع اإلستشارة الّراهنة ملشروع اإلطار العام: 

من  5يندرج مشروع القرار موضوع االستشارة الراهنة يف إطار تطبيق أحكام الفصل      
حداث عالمة تونسّية  2010سبتمرب  28املؤرّخ يف  2010لسنة  2525األمر عدد  واملتعّلق 

والذي نّص على أنّه :"جيب أن يستجيب املنتوج أو  ،ممّيزة للجودة للمواد الغذائّية احملّولة
لفصل األّول من  جمموعة املنتوجات موضوع العالمة إىل خاصيات اجلودة املنصوص عليها 

صادقة عليه بقرار من الوزير وحتّدد هذه اخلاصيات مبقتضى كرّاس شروط يتّم امل .هذا األمر
لصناعة".   املكّلف 

لتمييزه عن بقّية املنتجات العاملّية  زيت الزيتون املعّلبويهدف مشروع القرار إىل دعم جودة  
املماثلة والرفع من قيمته املضافة عند التصدير وترسيخ ثقافة اجلودة عند املصّنعني وحّثهم على 

  مراحل اإلنتاج والرتويج.اعتماد أساليب متطّورة يف خمتلف 
ب احلصول يتطلّ  عالمة اختياريّةة املميزة للجودة هي العالمة التونسيّ  جتدر اإلشارة إىل أنّ و    

عليها احرتام الوحدات املنتجة لزيت الزيتون املعبأ ملقتضيات كراس الشروط موضوع 
لنسبة لدفعات معيّ  ،ستشارة الراهنةاإل    .نة من اإلنتاجويتم احلصول عليها سنو و

على العالمة التونسية املمّيزة للجودة إلنتاج زيت الزيتون ذو جودة  ب احلصوليتطلّ و   
خصوصّية وفقا ملشروع كراس الشروط الراهن خضوع املؤّسسة املعنية جلملة من اإلجراءات 

  تتمّثل يف ما يلي:
  .للمركز الفين للصناعات الغذائية تقدمي مطلب -
  .فا بهصاحب الوحدة أو ممثله القانوين معرّ  من طرف اس الشروط الراهنإمضاء كرّ  -
   تضبط فيها إلتزامات كل طرف. إبرام إتفاقية مع هيئة التصرف يف العالمة -
من قبل لة وّ التونسية املميزة للجودة للمواد الغذائية احملر إسناد العالمة مقرّ  احلصول على -

لصناعة بناء على رأي جلنة العالمة التونسّية املمّيزة جلودة املواد الغذائية  الوزير املكّلف 
  .لةاحملوّ 
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لّرجوع إىل كاّفة هذه اإلجراءات واإللتزامات احملمولة على املؤّسسة املعنية يتبّني أّن كراس  ،و
جلمع بني آليات املراقبة  -على عكس نظام كراس الشروط املعتاد-الشروط الراهن يتمّيز 

منه على  5الفصل يف اآلن نفسه ضمن ذلك أنّه ينّص  ،املسبقة وآليات املراقبة الالحقة
ائية احملولة التونسية املميزة للجودة للمواد الغذمقرر إسناد العالمة  احلصول علىتقدمي مطلب و 

لصناعة  8الفصل وهو ما حييل على نظام الرتخيص وفقا ألحكام  ،من قبل الوزير املكّلف 

ا هيكل التدقيق واملراقبة وفقا  ،من مشروع كراس الشروط إضافة للمراقبة الالحقة اليت يقوم 
  من مشروع كراس الشروط. 22و  21ملقتضيات الفصلني 

IV – إلطار التشريعي والرتتييب املنّظم للقطاع:ا  
 واملتعّلق حبماية املستهلك، 1992ديسمرب  7 املؤرّخ يف 1992لسنة  117القانون عدد  -

واملتعّلق بطرق البيع واإلشهار  1998جوان  2املؤرّخ يف  1998لسنة  40القانون عدد  -
 التجاري،

واملتعّلق حبماية عالمات  2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد  -
الصنع والتجارة واخلدمات ومجيع النصوص اليت نّقحته أو متّمته وخاصة القانون عدد 

  ،2007جويلية  23املؤرّخ يف  2007لسنة  50

نشطة  2004جويلية  27املؤرّخ يف  2004لسنة  60القانون التوجيهي عدد  - واملتعّلق 
 اإلنتاج الفالحي،

لنظام الوطين  2009جوان  30املؤرّخ يف  2009 لسنة 38القانون عدد  - واملتعّلق 
لقانون عدد   للتقييس، مارس  3املؤرخ يف  2016لسنة  16كما مت تنقيحه وإمتامه 

2016،  
واملتعّلق بضبط املقاييس  2003أوت  11املؤرّخ يف  2003لسنة  1718األمر عدد  -

ملواد الغذائّية،  العاّمة لصنع واستعمال وجتارة املواد واألشياء املعّدة لالتصال 

حداث عالمة  2010سبتمرب  28املؤرّخ يف  2010لسنة  2525األمر عدد  - واملتعّلق 
 تونسّية ممّيزة للجودة للمواد الغذائّية احملّولة،
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 2005فيفري  11قرار وزير الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة مؤرخ يف  -
ملصادقة على كراس الشروط اخلاص بتنظيم نشاط تعليب الزيوت الغذائية امل تعلق 

حداث جلنة مراقبة فنية   ،و
الصناعة و الفالحة واملوارد املائية والتجارة والصناعات التقليدية  زراءو ملشرتك من اقرار ال -

ملصادقة  واملتعلق 2005أكتوبر  19ؤرخ يف املوالطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة 
  ،على كراس الشروط املنظم لتصدير زيت الزيتون التونسي

التجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة واملؤسسات  اءالقرار املشرتك من وزر  -
واملتعلق بتحديد الشروط الفنية  2006أكتوبر  31ؤرخ يف الصغرى واملتوسطة امل

  والصحية الدنيا املستوجبة مبعاصر الزيتون،
الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة والتجارة  راءوز القرار املشرتك من  -

ماي  26ؤرخ يف املوالصناعات التقليدية و الفالحة واملوارد املائية والصحة العمومية 
الزيتون وزيت ثفل الزيتون وخصائصه وشروط  بضبط أصناف زيت واملتعلق 2008

شريه   ،تعبئته ولفه و
وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية والصناعة  من القرار املشرتك -

املتعلق بتأشري و  2008سبتمرب  3واملؤسسات الصغرى واملتوسطة املؤرخ يف  والطاقة
 الغذائية املعبأة، وعرض املواد

واملتعّلق بضبط طرق وإجراءات  2011أوت  15قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا املؤرّخ يف  -
إسناد العالمة التونسّية املمّيزة للجودة للمواد الغذائّية احملّولة وتعليقها وسحبها وكذلك 

 حتديد شكل املمّيز النمطي للعالمة وطرق استعماله وإشهاره. 

ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفالحة ووزير  قرار وزير الصحة ووزير الصناعة -
واملتعلق بضبط قائمة احلدود القصوى لبعض  2013ماي  13التجهيز والبيئة املؤرخ يف 

ملواد الغذائية وطرق أخذ العينات والتحاليل للمراقبة الرمسية. ت   امللو

V –دراسة السوق   

  :حتديد السوق املرجعّية*
  إنتاج وتسويق زيت الزيتون املعّلب ذو جودة خصوصية.تتعلق السوق املرجعية بسوق     
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  خصوصية:تعريف منتوج ذو جودة *
 2010سبتمرب  28املؤرّخ يف  2010لسنة  2525لّرجوع إىل الفصل األّول من األمر عدد 

حداث عالمة تونسّية ممّيزة للجودة للمواد الغذائّية احملّولة منتوج ذو جودة فإّن  ،واملتعّلق 
زه بوضوح عن املنتجات هو كل منتوج يتمّتع خباصّية أو جمموعة من اخلصائص متيّ  خصوصية

  أو املواد األخرى املماثلة من نفس الصنف.

  :إلنتاج زيت الزيتونالقطاع الوطين *
ر إنتاج املوسم الفارط حيث قدّ  ،تعترب تونس من أهم منتجي زيت الزيتون يف العامل   

  . م.د 2146بقيمة  منها  ألف طن 215تصدير  متّ  ،ألف طن 532بـ )2017/2018(

  : زيت الزيتون التونسي تصديرسوق *
ويف ما يلي أهم  .التونسي سوقا هامة لإلقتصاد الوطين زيت الزيتونتصدير سوق  عتربت

  املؤّشرات الدالة على ذلك: 

 مصّدر لزيت الزيتون مصادق عليهم، 200 -

 مؤسسة مصّدرة لزيت الزيتون املعّلب، 50أكثر من  -

 عالمة جتارية، 60أكثر من  -

 153مس مواسم األخرية: اخلل الصادرات اجلملية السنوية من زيت الزيتون خالل معدّ  -

 م.د،  1210 ألف طن بقيمة

 17مس مواسم األخرية: اخلل الصادرات السنوية من زيت الزيتون املعّلب خالل معدّ  -
  م.د. 165ألف طن بقيمة 

دينار/كغ لزيت  9,703دينار/كغ مقابل  12,940معّدل سعر بيع زيت الزيتون املعلب  -
 .2018- 2017الزيتون السائب خالل املوسم الفارط 

  .من اإلنتاج الوطين %70رة حوايل ات املصدّ ل الكميّ متثّ  -

لس الدويل للزيتون*    COI oléicole internationalLe Conseil:ا
وميّثل هذا األخري  ،سا للمجلس الدويل للزيتون منذ إحداثهل تونس عضوا مؤسّ تشكّ    

 متّ  حيث املنظمة احلكومية الدولية الوحيدة يف العامل يف جمال زيت الزيتون وزيتون املائدة
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سم ، برعاية منظمة األمم املتحدة. كان 1959سنة  يف سيسه يف مدريد يُعرف يف السابق 
لس الدويل لزيت الزيتون لغاية  تغّري فيه هذا اإلسم.التاريخ الذي ، وهو 2006سنة  ا

لس و     التنمية املسؤولة واملستدامة لزراعة الزيتون، يف حامسا يف املسامهة متدّخال يعترب ا
ت الراهنة  وهو مبثابة منتدى ملناقشة املواضيع املتعلقة بوضع السياسات ومعاجلة التحد

 :. ويقوم بذلك عرباملتعلقة بقطاع زيت الزيتون واملستقبلية
تشجيع التعاون التقين الدويل يف جماالت مشاريع األحباث والتنمية، والتدريب ونقل  -

 .التكنولوجيا
تشجيع توّسع التجارة الدولية لزيت الزيتون وزيتون املائدة، ووضع وحتديث معايري  -

 .الدولية للمنتج وحتسني اجلودةالتجارة 
 .حتسني التأثري البئيي لزراعة وصناعة الزيتون -
ترويج االستهالك العاملي لزيت الزيتون وزيتون املائدة من خالل محالت مبتكرة  -

 .وخطط عمل
 .توفري معلومات واضحة ودقيقة وإحصائيات حول عامل الزيتون وسوق زيت الزيتون -
نتظام ملناقشة املشاكل واملسائل لي متكني ممثّ   - احلكومات واخلرباء من االجتماع 

لس الدويل للزيتون ت أعمال ا  .املختلفة وحتديد أولو
 .العمل بشراكة وثيقة مع القطاع اخلاص -
 رين الدوليني لزيت الزيتون وزيتون املائدة.أهم املنتجني واملصدّ  أعضاءه يف يتمّثل  -

لس الدويل للزيتون املنتجني األعضاء يف ويضمّ  من اإلنتاج العاملي، املتواجد  %98 ا
 بيض املتوسط.رئيسيا يف منطقة البحر األ

لتنمية املتكاملة  - لس الدويل للزيتون   واملستدامة لعامل زراعة الزيتون.  يلتزم ا
  :لقطاع زيت الزيتون لنسيج الصناعي*ا
 8000ر بني ألف طن ( توفّ  40بـر معصرة بطاقة حتويل يومية تقدّ  1700 بتونس وجدت
 موطن شغل)، 20000و

 ع املعاصر على كامل اجلمهورية حسب أمهية اإلنتاج كما يلي: تتوزّ و 

 يف الشمال، 12% -
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 يف الوسط، 43% -

 يف اجلنوب. 45% -

موطن  2000ر ( توفّ  زيت الزيتونتعليب ة يف خمتصّ  60منها  ،وحدة تعليب 80وجد ت
   .شغل)

  صناف من طرف معهد الزيتونية:دة يف جرد األاألصناف التونسية من زيت الزيتون احملدّ *
 متّ  زيت الزيتونمن صنفا ونوعا حمليا  140يوجد أكثر من  ،حسب جرد معهد الزيتونة

دف حتديد األصناف اجليّ  إكثارها وحفظها ومتّ  دة إجراء حتاليل احلامض النووي عليها 
ات  "شتوي"و " مشاليلومن أهم هذه األصناف نذكر خاصة صنف "  .واستبعاد املتشا

 "... ساحليو" "مسكيو"

  ف يف العالمة:* دور املركز الفين للصناعات الغذائية بصفته هيئة تصرّ 
التونسية املميزة للجودة ف يف العالمة للصناعات الغذائية هيئة تصرّ ميّثل املركز الفين     

وهو الذي أعّد مشروع كراس الشروط موضوع  ،نتاج زيت الزيتون ذو جودة خصوصيةإل
  اإلستشارة الراهنة.

حداث  2010لسنة  2525من األمر عدد  11حسب مقتضيات الفصل و      واملتعلق 
  ة بـ:ف خاصّ ف هيئة التصرّ تكلّ  .اد الغذائية احملّولةعالمة تونسية مميزة للجودة للمو 

حلصول على العالمة التونسية املميزة للجودة إلنتاج زيت  املتعلقإعداد كراس الشروط  -
  الزيتون ذو جودة خصوصية،

لزيت العالمة املميزة للجودة  بني املؤسسات الراغبة يف احلصول على إدارة العالقات -
  كل التدقيق واملراقبة،ا هيخصوصية و الزيتون ذو جودة 

أو تعليقها أو لزيت الزيتون ذو جودة خصوصية اقرتاح إسناد العالمة املميزة للجودة  -
تقارير هياكل جنة على أساس نتائج ز النمطي على اللّ سحبها وحق استعمال املميّ 

  املراقبة،التدقيق و 
زيتون ذو جودة خصوصية لزيت الللجودة للعالمة املميزة وضع سياسة دعاية وإشهار  -

 لنسبة إىل السوق الداخلية واخلارجية،
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بناء عالقات تعاقدية مع املؤسسات املتمتعة حبق استعمال العالمة املميزة للجودة وخاصة  -
لعالمة   .حول املسامهة يف مصاريف التصرف واالتصال اخلاصة 

  .املتحصلة على العالمة املنتجاتمتابعة  -
ر من وزير الصناعة ه سيتم إصدار مقرّ أنّ ت املستقاة من وزارة الصناعة تفيد املعطياكما   

واملؤسسات الصغرى واملتوسطة يتعلق بتعيني هيئة تصرف يف العالمة التونسية املميزة للجودة 
من األمر عدد  10إلنتاج زيت الزيتون ذو جودة خصوصية وذلك طبقا ألحكام الفصل 

  .2010لسنة  2525

لسوق التدقيق واملراقبة املختصّ * هياكل  ا  ة يف جمال مراقبة زيت الزيتون واملعرتف 
  التونسية:

ة التدقيق ومراقبة تعهد مهمّ  ،2010لسنة  2525األمر عدد من  12الفصل طبقا ملقتضات   
حلصول على العالمة التونسية املميزة للجودة اخلاصة بزيت  احرتام كراس الشروط املتعلق 
الزيتون ذو جودة خصوصية للمعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية أو هيكل تدقيق 

وذلك لة العالمة التونسية املميزة للجودة للمواد الغذائية احملوّ اختياره من قبل جلنة  ومراقبة يتمّ 
  .بناء على طلب من هيئة التصرف

طبقا  l’accréditation لة على االعتماد  أن تكون هياكل التدقيق واملراقبة متحصّ ويتعّني 
ال ا العمل يف هذا ا   .للتشريع والرتاتيب اجلاري 

*املخابر التونسية املختصة يف التحاليل الفيزيوكمائية واحلسية املتحصلة على اإلعتماد 
لس الدويل للزيت:    من ا

لس الدويل     تفيد املعطيات املستقاة من الديوان الوطين للزيت توّفر خمابر معتمدة من ا
بعة للديوان الوطين للزيت  وعددها ثالث وأخرى  ،ONHلزيت الزيتون ذات صبغة عمومية 

  وفقا ملا يلي: 4وعددها  ،خاّصة

Les laboratoires tunisiens d'analyses physico-chimiques agréés par le COI: 
* Laboratoire de l'ONH Tunis 
* Laboratoire de l'ONH Sousse 
* Laboratoire de l'ONH Sfax 
* Laboratoire privé de la société CHO 
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* Laboratoire privé de la société Huilerie Loued 
* Laboratoire privé de la société SGS 
* Laboratoire privé de la société SENTOLIA 
 

على ة توّفر طواقم تذّوق زيت الزيتون متحّصلذات املصدر كما تفيد املعطيات املستقاة من    
لس الدويل للزيتون  Les panels tunisiens d'analyse sensorielle agréés par leاإلعتماد من ا

COI لنظ اإثنان منه وبقية طواقم  ،ر للديوان الوطين للزيتهلما صبغة عمومية يعودون 
  واص وفقا ملا يلي:اخل م منالتذّوق املعتمدة ه

Les panels tunisiens d'analyse sensorielle agréés par le COI: 
* Panel de l'ONH Tunis 
* Panel de l'ONH Sfax 
* Panel privé de la société CHO 
* Panel privé de la société Huilerie Loued 
* Panel privé de la société SGS 
* Panel privé de la Société Slama huile 
* Panel privé de la société Stiroa 
* Panel privé de la société huilerie Al Jazira 
* Panel privé de la société groupe Ayachi 
* Panel privé de la société SODEPA 
* Panel privé de Nabeul 
* Panel privé de la société Olea Conseil 
 

VI-املالحظات  

  املالحظات املتعلقة مبشروع قرار املصادقة: -1
  

 منقوصا من اإلّطالع علىالصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة ورد مشروع قرار وزير  - 

ملوافقة على اإلتفاقية الدولية لسنة  املتعلقة بزيت الزيتون  20151القانون األساسي املتعلق 
  .2015 وزيتون املائدة لسنة

خ ؤرّ امل 2016لسنة  46ساسي عدد األنون القاعلى  بقائمة اإلّطالعات التنصيص لذا يّتجه  
ملوافقة على االتّ تعلّ امل 2016جوان  6يف   لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام ةالدولي يةفاقق 

خاّصة أّن املواصفات املتعلقة خباصيات زيت الزيتون ذو جودة خصوصية املضّمنة  ،2015

                                                 
1 - Accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table. 
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ذه اإلتفاقية واليت ختضع للتحيني  مبالحق كراس الشروط مستمدة من املواصفات املضّمنة 
لس الدويل لزيت الزيتون الذي تشّكل ت   ضوا به.ونس عالدوري من طرف ا

اإلطالعات جمموعة النصوص القانونّية املتعّلقة خباصّيات املنتوج قائمة تضمني جه يتّ -
 الواجب إحرتامها املتعلقة بوحدات التعبئة ووحدات التعليب املتمثّلة يف:

حداث نظام وطين  1994جوان  20املؤرخ يف  1994لسنة  70القانون عدد  - واملتعلق 
لقانون عدد  العتماد هيئات تقييم املطابقة  3املؤرخ يف  2005لسنة  92املنّقح واملتّمم 

 .2005أكتوبر 

ملرتولوجيا القانونية   1999ماي  10املؤرّخ يف  1999لسنة  40القانون عدد  - كما مت املتعلق 
لقانون عدد   .2008فيفري  11املؤرخ يف  2008لسنة  12تنقيحه وإمتامه 

املتعلق بضبط القواعد العامة  1968أكتوبر  22املؤرخ يف  1968لسنة  328عدداألمر  -
لة الشغل ملعامل اخلاضعة    .حلفظ الصحة املنطبقة 

املتعلق بضبط طرق املراقبة الفنية   1994أوت 29املؤرخ يف  1994لسنة  1744األمر عدد  -
ذه املراقبة    .عند التوريد والتصدير واملصاحل املؤهلة للقيام 

املتعلق بضبط املقاييس العامة  2003أوت  11املؤرخ يف  2003لسنة  1718األمر عدد  -
ملواد الغذائية   .لصنع واستعمال وجتارة املواد واألشياء املعدة لالتصال 

يف بضبط شروط االجتار املتعلق  2005أوت  9املؤرخ يف  2005لسنة  2177األمر عدد  -
  .الزيوت الغذائية

تعلق بتنظيم جين الزيتون امل 2009ديسمرب  14ؤرخ يف امل 2009لسنة  3726مر عدد األ -
  .ونقله

املتعلق حبماية املنتوجات  1959نوفمرب  20قرار كاتب الدولة للمالية والتجارة املؤرخ يف  -
دف بيعها.أيعها واملعروضة بالغذائية اليت يتم    و اليت يتم نقلها 

املتعلق بضبط طرق أخذ العينات  1993سبتمرب  18قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف 
لقانون عدد  املتعلق حبماية  1992ديسمرب  7املؤرخ يف  1992لسنة  117املنصوص عليها 

 .املستهلك
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املتعلق بضبط الطرق الفنية للرقابة على املواد  2002جويلية  30قرار وزير التجارة املؤرخ يف  -
   .املعبأة

املتعلق بضبط اهليكل املعين بتسليم الشهادة  2005جانفي  12قرار وزير الصحة املؤرخ يف  -
ملواد الغذائيةة الستعمال املواد واألشياء املعدّ الصحيّ    .ة لالتصال 

املائية والصحة العمومية والصناعة  والفالحة واملواردقرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية  -
ملواد واألشياء  2005سبتمـرب  15والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسـطة املؤرخ يف  واملتعلق 

ملواد الغذائية   .البالستيكية املعدة لالتصال 
  املالحظات املتعلقة مبشروع كّراس الشروط:-2

  املالحظات اخلاّصة:
  :أنّهعلى  الفصل نّص هذا :9الفصل-

متأتيا حصر من أصناف تونسية  ذو جودة خصوصيةالتونسي  زيت الزيتونكون ي أن جيب"
 من صنف زيتون يتيكون متأ أنوميكن  دة يف جرد األصناف من طرف معهد الزيتونة.واحملدّ 

  يف تونس. ةمن أصناف منتج خليطواحد أو من 
املميزة للجودة إلنتاج زيت الزيتون ذو جودة خصوصية على زيت مينع وضع العالمة التونسية 

  ."الزيتون املنتج من أصناف متأتية من دول أخرى مثل صنف "أربكينا
يا، األمر الذي يّتجه معه وكاف اواضح 9الفقرة األوىل من الفصل مضمون ويتبّني ممّا جاء أّن 

   اإلستغناء عن الفقرة الثانية منه.
   10الفصل -

  حذف عبارة "للزيت" وتعويضها بعبارة "لزيت".يّتجه 
   11الفصل -
خذ العّينات من منتوج زيت دقيقا  اهذا الفصل حتديدمل يتضّمن  -  للجهة اليت تقوم 

الزيتون وحتيلها للمخرب للتثّبت من مدى إستجابة زيت الزيتون التونسي ذو جودة خصوصية 
  صاحب املؤّسسة املمضيإّما تكون واليت  ،الفيزيوكمائية واحلسيةإىل اخلاصيات 

خذ عيّ  ،على كراس الشروط  لتايل فهو يقوم  نات من منتوج زيت الزيتون الراجع له و
جراء التحاليل الالزمة كما ميكن أن تتم   .وحييلها للمخرب املعتمد حىت يقوم هذا األخري 
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يف العالمة واملتمثّلة يف املركز الفين يئة التصّرف عملية رفع العينات مباشرة من طرف ه
  وحتيلها للمخرب املعتمد.  "ctaللصناعات الغذائّية "

على مستوى التطبيق  تملةلتجّنب اإلشكاليات احملّتجه تدقيق هذا الفصل فيما ذكر لذا ي    
  إضافته لكراس الشروط الراهن. يف فصل مستقل يتمّ ذاته أو  11صلب الفصل سواء وذلك 

نيةكما يثري هذا الفصل   - زيت الزيتون وجوب إحراز تتعلق بعدم تنصيصه على  مالحظة 
  .ذو جودة خصوصية خاصيات زيت الزيتون البكر الرفيع

خاّصة أّن املعطيات املستقاة من الديوان الوطين للزيت تفيد  ،إضافة هذا التدقيق ّتجهلذا ي  
لفصل  تملواصفاأّن ا هي خاصيّات إضافّية جيب أن تنضاف إليها  11املنصوص عليها 

  خاصيات زيت الزيتون البكر الرفيع.
التونسي  جيب أن يستجيب زيت الزيتون كاآليت: "  11يقرتح إعادة صياغة الفصل  ،عليهو   

الفيزيوكمائية زيت الزيتون البكر الرفيع وإىل اخلاصيات اصيات خذو جودة خصوصية إىل 
لرتمجة الفرنسية لكراس الشروط هذا 1دة يف امللحق عدد واحلسية احملدّ    ."املرفق 

   14الفصل -
ذا     التونسي ذو جودة خصوصية زيت الزيتونيتأتى "أن الفصل على وجوب ّمت التنصيص 

ا العملالشروط الفنية والصحية  اليت حترتم املعاصرمن  حتديد  دون ،"طبقا للرتاتيب اجلاري 
  .الفنية والصحّية أو مراجعها الرتتيبية هلذه الشروط

  ها وإدراجها بقائمة اإلّطالعات.علذا يقرتح حتديد هذه الشروط وذكر مراج  
لفقرة الثانية من هذا الفصل أنّه:كما      جيب على كل وحدات التعبئة املنفصلة عن "ورد 

من  خصيصااملعاصر أن تتزّود حصرّ بزيت الزيتون املطابق ألحكام كرّاس الشروط هذا 
 . exclusivement "لةاملعاصر املؤهّ 

مع الغاية من وراء هذا الفصل عاّمة وغري دقيقة وغري متالئمة عبارة "خصيصا" وقد وردت   
لتزّود من املعاصر املؤّهلةواملتمثلة يف إلزام  ما طبق  ،وحدات التعبئة املنفصلة عن املعاصر 

   .يفهم بوضوح من الرتمجة الفرنسية للفصل املضّمنة مبلف اإلستشارة
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" يصاخصّ لذا يقرتح تعديل صياغة الفقرة الثانية حبذف عبارة    ،وتعويضها بعبارة "حصر
وحدات التعبئة املنفصلة عن املعاصر أن  جيب على كل"حبيث تصبح صياغة الفصل كاآليت :

  . "لةاملؤهّ  من املعاصر حصرّ تتزّود حصرّ بزيت الزيتون املطابق ألحكام كرّاس الشروط هذا 
 
  :15الفصل -
جيب إحرتام الشروط التالية أثناء عصر وخزن زيت "الفصل على أنّه:ذا ّمت التنصيص    

  خصوصية:الزيتون التونسي ذو جودة 
أو عن آلة رحي من  على ثالث مراحلميكن أن تتم عملية العصر بواسطة خط متواصل -  

  ."اجلرانيت أو عن طريق ألة رحي معدنية ...
واملصانع الشركات الديوان الوطين للزيت ومن بعض املعطيات املستقاة من  عتبار أنّ و   

لقطاع  لسوق تعتمد عملية العصر املتطّورة  التصنيعتفيد أّن آالت الناشطة  واملتواجدة 
عملية العصر بواسطة خط متواصل على مرحلتني وكذلك على ثالث مراحل، مع العلم أّن 

أفضل من تلك املعتمدة على ثالث تعطي جودة بواسطة خط متواصل على مرحلتني 
أّن الغاية من كرّاس الشروط الراهن تتمّثل أساسا يف تثمني منتوج زيت الزيتون ،كما مراحل

لسوق التونسية تعتمد  حية وتواجد معاصر  عملية العصر ومنحه قيمة مضافة أرفع من 
دف عدم  تنيعلى مرحلعبارة إضافة مبا يقتضي بواسطة خط متواصل على مرحلتني، 

  بواسطة خط متواصل على مرحلتني. العصرإقصاء املعاصر اليت تعتمد عملية 
 " :كاآليت  15املطة األوىل من الفصل  يقرتح إعادة صياغةلذا، وبناء على ما تقّدم، يقرتح  

أو عن  على مرحلتني أو ثالث مراحلميكن أن تتم عملية العصر بواسطة خط متواصل -
  ."طريق آلة رحي من اجلرانيت أو عن طريق ألة رحي معدنية ...

ذا :18الفصل - وامللصقات  اللف العبوات ومواد تستجيب أن الفصل أنّه:"جيب ورد 
مقتضيات الرتاتيب اجلاري إىل  ذو جودة خصوصيةالتونسي  زيت الزيتوناملستعملة يف تعليب 

 هلذه الرتاتيب.، وذلك دون حتديد دقيق "ا العمل
أنّه يتعّني يف صورة حتديد شروط معّينة التنصيص على إستقّر فقه قضاء جملس املنافسة وقد   

 ،اليت خيضع هلا ممارس الّنشاط بصفة متّكنه من معرفة إلتزاماته وحقوقهاملراجع الرتتيبية على 
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تقليص تفعيل ؤّدي إىل ذلك أّن حجب اإلطار الّتشريعي والّرتتييب عن املتعاملني مع اإلدارة ي
لّنصوص التّ  املنافسة   تيبّية الّنافذة.شريعّية والرتّ ستبعاد كّل من ال تتوّفر فيه الّدراية الكافية 

به، عالوة  يةتيبالرتّ النصوص يف إّجتاه ذكر مراجع هذه  الفصل الذلك يقرتح تعديل هذ   
  ضمن قائمة اإلطالعات. على التنصيص عليها 

إضافة لعدم غري دقيقة وفاقدة للوضوح الفقرة األخرية من هذا الفصل جاءت كما   - 
لقواعد اجليدة حلفظ الصحة ومحايةل هاحتديد    احمليط. لمراجع الرتتيبية املتعلقة 

لك ة هذه الفقرة األخرية يف إّجتاه رفع النقص احلاصل كالتنصيص كذلذا يقرتح إعادة صياغ  
املنتوج ومحاية .... وجيب "املنتوج" مباشرة بعد عبارة "ومحاية" كاآليت:"على عبارة 

  ...." يطواحمل
  النسخة الفرنسية: 18الفصل -

ح إعادة صياغة الفصل لذا يقرت  ،غري مكتملةيف نسخته الفرنسية الفصل هذا وردت صياغة 
لنّص األصلي لذات الفصل مل الناقصةكمال اجل     .طبق ما ورد 

  :23الفصل -

ميكن للجنة العالمة التونسية املميزة "على أنّه:من هذا الفصل الفقرة األوىل نّصت أحكام    
جلودة املواد الغذائية احملولة اقرتاح تعليق أو سحب العالمة إذا مل تستجب املؤسسة ملقتضيات  

   ." التنبيه عليها كتابيا لتدارك اإلخالالتكراس الشروط هذا وذلك بعد 
لس أنّه من املّتجه تدقيق كيفّية     اإلخالالت وهي عملية غري تفادي مثل هذه ويرى ا

خاصة أنّه ال ميكن تصّور حل لتفادي اإلخالالت غري  ،واضحة على املستوى العملي
كما يّتجه يف نفس السياق حتديد أجل دقيق وأقصى لتدارك   ،قةسحب الكميات املسوّ 

ااإلخالالت    .املكتشفة قبل إقرتاح اإلجراء املناسب يف شأ
سات املخالفة ويتعني على املؤسّ " الفقرة األخرية من هذا الفصل على أنّه:كما نّصت     

لسوق على نفقتها سحب املنتجات احلاملة للعالمة املروّ  ت جة  وإال تعّرضت للعقو
لتشريع اجلاري به العمل    ."يف جمال محاية املستهلك خاّصةاملنصوص عليها 

ت صلب هذا الفصل من شأنه عدم متكني أّن  وغين عن البيان    عدم حتديد العقو
ت املؤسسة املعنية من اإلطالع عليها بصفة مسبقة حىت تكون على بّينة من  ا والعقو إلتزاما
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الشفافية  يوهو ما يفضي إىل عدم تفعيل مبدأ ،اليت قد تتعّرض هلا يف صورة عدم إحرتامها
، إضافة إىل أّن صياغة هذه الفقرة مل تتضّمن حتديدا دقيقا للمراجع القانونية وحق الدفاع

ت لعقو ا يفيد وجود نص أو نصوص تشريعية إذ إعتمدت عبارة "خاّصة" ممّ  ،املتعلقة 
ت   .أخرى تنص على العقو

على املراجع التشريعية املتعلقة  ضمنها لتنصيصإعادة صياغة هذه الفقرة يّتجه لذا   
ت   ضمن قائمة اإلطالعات.فضال عن إدراجها  ،لعقو

ملالحق:  يف ما يتعلق 

ا تطرّقت يتبّني  - ّ إىل كامل مسار املراقبة لرجوع إىل املالحق املضّمنة بكراس الشروط أ
  .صلب فصول كراس الشروطذلك التنصيص على دون 

مراحل هذا  ملشروع كراس الشروط الراهن تنص على خمتلف لافة فصو ضلذلك يّتجه إ  
   املسار.

 22:الصفحة 2امللحق عدد  -

.  
** : Panel pour la dégustation Huile d’olive - Membres du panel : au moins 8 personnes avec un chef 
panel - Les membres du panel doivent être agréés par le Conseil oléicole international  
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Dominantes 
aromatiques : 

- Amande 
verte 

- Herbe 
coupée 

Niveau des 
attributs 
positifs : 
 Amer ≥ 1    
  Fruité ≥ 2   
 Piquant ≥1 

   

C   

Analyse 
sensorielle 

jury par 
**experts 

  

Contrôle 
externe 

  

Externe  

 

Rapport 
d’analyses 
sensorielles 



 

17 
 

(Sélectionnés et entrainés selon les recommandations du Conseil oléicole international) - 
COI/T.20/Doc. nº 14/ Rév. 3-Nov 2011 

 بتحليل التذّوق صلب اجلدولاملتعّلق  22لصفحة  2التنصيص صلب امللحق عدد  يتجه-
جيب التنصيص  كما،  Panel d’expertsرباء من اخلطاقم ل األمر موكول أنّ على  املبّني أعاله

لس الدويل للزيتون امعتمداملذكور طاقم العلى أن يكون    .من طرف ا
  agréés par le Conseil oléicole international **experts ’Panel dAnalyse sensorielle par 

coi  
   

سة  2019 أفريل 25 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ     بر
والسّيدات  وعمر التونكيت حمّمد العّياديئبيه السّيدين وعضويّة  رضا بن حممودد السيّ 

ن ومعز العبيدي وخالد السالّمي و  والّسادة  الباروين، وأكرم شكري رجبحمّمد رمي بوزّ
  . الّسمايتوحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد الّشيخ روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل 

                                                                                       
 يسالّرئـ


