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الحمد                                               التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة  مجلس    

  - استشاري -        
  العاّمـــة      الجلســــة

  . تصدير زيت الزيتون التونسي القطاع:
 
  

  202746الّرأي عدد 
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2020جويلية   02بتاريخ 
  

 املنافسة،إّن جملس 

 
لس  وامل  2020جوان    10  املؤرّخ يف  وزير التجارة بعد اإلّطالع على مكتوب      رّسم بكتابة ا

من وزير الفالحة والصيد   قرار  عمشرو طلب إبداء الرأي حول  واملتضّمن    202746حتت عدد  
يتعلق  واملتوسطة  الصغرى  واملؤسسات  الصناعة  ووزير  التجارة  ووزير  املائية  واملوارد  البحري 

الزيتونملصادقة   زيت  لتصدير  املنظّم  الشروط  الفصل    على كراس  ملقتضيات  من   11وفقا 
عادة تنظيم    2015سبتمرب    15املؤرخ يف    36القانون عدد   مر األاملنافسة واألسعار و املتعّلق 

علق بضبط إجراءات وصيغ  واملت  2016أوت    19  يف  خؤرّ امل  2016لسنة    1148كومي عدد  احل
لس املنافسة حو      .ة مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبي لاالستشارة الوجوبية 

  
القانون  اال  وبعد    املتعّلق و   2015  سبتمرب  15  املؤرّخ يف   2015  لسنة  36  عددّطالع على 

  منه، 11وخاصة الفصل  املنافسة واألسعارعادة تنظيم 
  

املتعّلق بضبط إجراءات   2016أوت    19املؤرّخ يف    2016لسنة     1148وعلى األمر عدد
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص التشريعية والّرتتيبّية،     وصيغ االستشارة الوجوبّية 
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التّ   2006  فيفري  15  املؤرّخ يف  2006  لسنة  477  عدد  األمر  وعلى بضبط  نظيم  املتعّلق 
  ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلاإلداري 

لطّريقة القانونّية جللسة يوم اخلميسوبعد االّطالع على ما يفيد   لس    استدعاء أعضاء ا
  ، 2020جويلية  02

  الكتايب. تقريرها  تالوةاملقّررة السّيد كوثر الشايب يف  إىل االستماع وبعد

لس املنافسة على و    : يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
  

II – احملتوى املادي لإلسشارة:  

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

   ووزير  قرار  مشروع التجارة  ووزير  املائية  واملوارد  البحري  والصيد  الفالحة  وزير 
للغة الفرنسية.الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة   مع ترمجته 

  فصال وملحق. 16يتضّمن شروط المشروع كراس  

   .وثيقة شرح األسباب 

 مذكرة تفسريية حول مالحظات وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى. 

 III – ملشروع القرار موضوع اإلستشارة الّراهنة اإلطار العام .  

موضوع اإلستشارة مبراجعة الشروط املضّمنة بكراس الشروط املنظّم  مشروع القرار    تعّلقي       
تعاطي  الراغبني يف  توّفرها يف  الواجب  الشروط  تبسيط  بغاية  التونسي  الزيتون  زيت  لتصدير 

الّنشاط حبذف   من  من كراس    14الفصل  هذا  األدىن  احلد  إجناز  بضرورة  واملتعلق  الشروط 
طن على األقل خالل موسم واحد تطبيقا ملقتضيات األمر عدد   500التصدير واملتمّثل يف  

يف    2012لسنة    1682 لتقييم    2012أوت    14املؤرخ  تشاركي  مسار  عتماد  واملتعلق 
شركات  أقّر متكني  ومراجعتها كما  اإلقتصاديّة  األنشطة  ملمارسة  املنّظمة  اإلدارية  اإلجراءات 
التجارة الدولّية املقيمة الراغبة يف تصدير زيت الزيتون التونسي املعّلب من التصدير مع ضرورة  

  مصدري زيت الزيتون التونسي. التعاقد مع أحد املصّدرين املرّمسني بقائمة 
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مقتضيات       تطبيق  إطار  يف  أيضا  يتنّزل  املشروع  هذا  أّن  عدد    3الفصل  كما  األمر  من 
يف    2005لسنة    2177 الزيوت   2005أوت    09املؤرخ  يف  اإلّجتار  شروط  بضبط  املتعلق 

دير زيت  تص  ميكن لألشخاص املاديني أو املعنويني املقيمني"الغذائية، والذي ينّص على أنّه: 
التونسي   الشروطالزيتون  ملقتضيات كراس  بقرار    طبقا  عليه  املصادقة  وزير تتم  من  مشرتك 

الفالحة واملوارد املائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة واملؤسسات 
  ."الصغرى واملتوسطة

VI– املالحظات :    
لس -1 ا:و  172660الواردة برأيه عدد التذكري مبالحظات ا   اليت مت األخذ 
للمشروع السابق الذي سبق وأن مت عرضه على أنظار   امللف الراهن يف صيغة معّدلةيتمّثل    

عدد   رأيه  وأصدر خبصوصه  لس  وقد2018فيفري    22بتاريخ    172660ا يف  ألخذ  ا  متّ   ، 
لس  ات مالحظجبملة من  املشروع الراهن   قرتاح إضافة    ا الواردة برأيه املبّني أعاله واملتعلقة 

عدد   القانون  على  يف    1994لسنة    42التنصيص  لنظام   1994مارس    7املؤرخ  واملتعلق 
ضمن اإلّطالعات وكذلك التنصيص على  املنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية

  جملس املنافسة.رأي 
لرأي عدد  ا بشكل يضمن  16الفصل  ّمتت إعادة صياغة  كما   لس الواردة  ألخذ مبالحظة ا

أعاله  172660 جبملة    املذكور  رمسّية  بصفة  املخالف  إعالم  على  التنصيص  ضافة  وذلك 
العقوبة  توقيع  قبل  اإلخالالت  لتجاوز  قصوى  آجال  من  ومتكينه  عنه  الصادرة  املخالفات 

 عليه.

لس الواردة ب      الرأي يف  ذات  كما أخذت الصيغة الراهنة ملشروع كراس الشروط مبالحظة ا
حكام   يتعلق  التنصيص  إذ   14  الفصلما  إضافة  املؤرخ يف    على  متت  الفالحة    1قرار وزير 

ضمن إطالعات   واملتعلق بضبط الشروط الفنية والصحية ملخازن زيت الزيتون  1994نوفمرب  
  مشروع القرار.

  لصيغة الراهنة: املالحظات املتعلقة-2
  :عاّمة ةمالحظ
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الراه    الشروط  مشروع كراس  الشروط   نيثري  عديد  تالؤم  بعدم  تتعلق  عامة  مالحظة 
اليت يقوم عليها نظام   الالحقة  به مع مفهوم املراقبة  الشروطالواردة  املعتمد والذي    كراس 

لكراس   إحرتامهم  مدى  من  للتأّكد  النشاط  ملمارسي  الالحقة  الرقابة  مبدأ  على  يقوم 
 تذّكر بنظام الرتخيص واليت  العديد من حواجز الدخول للسوقذلك أنّه تضّمن    الشروط،

  100ألف دينار وطاقة خزن ال تقل عن    700على غرار إشرتاط رأس مال ال يقل عن  
التونسي. إضافة إىل أّن   الزيتون  مشروع كراس طن وضرورة الرتسيم بقائمة مصدري زيت 

الراه  الشروط الشروط  أّن  ا  ورد  واليت  األسباب  شرح  بوثيقة  ورد  ما  مع  يتناغم  ال  ن 
 يفتقتضي املراجعة    2005أكتوبر    19نة بكراس الشروط السابق واملصادق عليه يف  املضمّ 

  سيتّم بيانه يف املالحظات اخلاّصة. مثلما   إجتاه التقليص منها
  املالحظات اخلاّصة: 

  : 4الفصل يف مستوى  -
لفصل يعّد الشرط املتعّلق بضرورة الرتسيم بقائمة     مصدري زيت الزيتون التونسي والوارد 
من مشروع كراس الشروط عائقا للدخول للسوق، ويعّد أحد الشروط اليت يقوم عليها   4

الفصل   من  الثانية  الفقرة  أحكام  يف  أّوال  النظر  إعادة  يقرتح  لذا  الرتخيص،  من    3نظام 
واملتعلق بضبط شروط اإلّجتار يف   2005أوت    9واملؤرخ يف    2005لسنة   2177األمر عدد  

يلي: الشرط كما  هذا  على  تنص  واليت  الغذائية  املقيمني "الزيوت  األشخاص  ترسيم  ويتم 
قرتاح من    بقائمة  الذين أمضوا كراس الشروط  تضبط من قبل وزير الفالحة واملوارد املائية 

مصدري تّم الحقا إلغاء التنصيص على شرط الرتسيم بقائمة  ييف إجتاه حذفها ل  "اللجنة...
  من كراس الشروط الراهن. زيت الزيتون التونسي 

  :املطة األوىل  7الفصل يف مستوى  -
الفصل     ملطة األوىل من  أن يكون كل    7ورد  التنصيص على  الشروط  من مشروع كراس 

التونسي   الزيتون  زيت  تصدير  نشاط  تعاطي  يف  التجاريراغب  لسجل  وإستجابة    مرمسا 
عدد   القانون  يف    2018لسنة    52ملقتضيات  لسجل   2018أكتوبر    29واملؤرخ  واملتعلق 

املطة كاآليت:"أن يكون   لسّجل الوطين  الوطين للمؤسسات يقرتح إعادة صياغة هذه  مرّمسا 
 للمؤسسات".



 

5 
 

  : امسةاخلطة امل  7الفصليف مستوى  -
شرطا يتعلق بكل راغب الفصل السابع من مشروع كراس الشروط  ملطة اخلامسة من ورد     

له رأس مال   "أن يكون  يتمّثل يف  الزيتون  تعاطي نشاط تصدير زيت  يقلّ يف    700عن    ال 

  ستثناء مصّدري زيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون املعّلب.ألف دينار  
ويثري التنصيص على هذا احلد األدىن لرأس املال مالحظة تتعلّق بضرورة التأكيد على أّن    

يشّكل  مثل   الشرط  الراهنةهذا  للسوق  للّدخول  ماليا  ملعايري   حاجزا  يتم حتديده وفقا  مل  إذا 
(معايري اجلودة   الالزمة  -موضوعية وشّفافة  وأمهية اإلستثمارات  املصّدرة–حجم  -الكميات 

لرجوع إىل وثيقة شرح األسباب يتبّني أنّه من بني أهداف  قيمة الصادرات ...)، خاّصة أنّه 
الراهن هو تبسيط الشروط الواجب توّفرها وحذف الشرط املتعلق بضرورة إجناز احلد  املشروع  

  طن على األقل خالل موسم واحد.   500األدىن من التصدير واملتمّثل يف 
لألشخاص    اكما يّتجه التأكيد يف هذا اإلطار على أّن هذا الشرط قد يشّكل إقصاءا مباشر    

  2005لسنة    2177من األمر عدد    3الفصل  ة واحلال أّن  املاديني من الّدخول للسوق املرجعي
يف   على   2005أوت    09املؤرخ  ينّص  الغذائية  الزيوت  يف  اإلّجتار  شروط  بضبط  املتعلق 

املاديني  "أنّه: لألشخاص  طبقا  ميكن  التونسي  الزيتون  زيت  تصدير  املقيمني  املعنويني  أو 
الشروط الفصل  ملقتضيات كراس  أّن  يستثن    4. كما  مل  الراهن  الشروط  مشروع كرّاس  من 

هؤالء األشخاص املادّيني من النشاط إذ نّص على أنّه:"ميكن تصدير زيت الزيتون التونسي  
لبالد التونسّية ......".  األشخاص املادينيمن قبل    أو املعنوّيني املقيمني 

وثيقة شرح األسباب كان مهما إلصدار املشروع    علما وأّن تشريك املهنيني وفقا ملا بّينته    
الراهن لتحسني وضعية القطاع، غري أّن ذلك جيب أن يكون قي إطار حتديد شروط ممارسة  
املال حّىت ال   السقف األدىن لرأس  السوق بضبط  املصّدرين املهيمنني على  املهنة ودون قيام 

  اجز للدخول للسوق.و يؤدي ذلك إىل إرساء ح
تقّدم، يّتجه أخذ هذه املالحظة بعني اإلعتبار يف إجتاه احلّط من هذا احلد األدىن   وتبعا ملا    

  .  ه متامامن رأس املال طبقا ملعايري موضوعية حمّددة أو حذف
  :سادسةالطة امل  7الفصليف مستوى  -
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ملطة السادسة من الفصل      شرطا يتعلق بكل راغب يف مشروع كراس الشروط    من  7ورد 
يف   الكراء  أو  امللك  وجه  على  يتصّرف  يف:"أن  يتمّثل  الزيتون  زيت  تصدير  نشاط  تعاطي 

ت معزولة  ا خزا ا عن مائة طنحمالت خلزن زيت الزيتون    " ال تقل طاقة خز
وتعويضه   يقرتح حذفه  لذا  للسوق،  للدخول  عائقا  اخلزن  بطاقة  املتعلق  الشرط  ويشّكل هذا 

لطاقة التسويقية للمصّدر.  بشرط    يتضمن معيارا موضوعيا كربط طاقة اخلزن 
ت معزولة"  إضافة إىل أّن عبارة  لذا يقرتح مزيد حتديدها بشكل   ،وضوحالبعدم    تتسم  "خزا

  دقيق.
  : سابعةالطة امل  7الفصليف مستوى  -
ملطّة السابعة من الفصل السابع أنّه على كل راغب يف تعاطي نشاط تصدير زيت     ورد 

ئية الكيميائية مصادق عليه من  الزيتون التونسي "أن ميتلك أو يتعاقد مع خمرب للتحاليل الفيز
طرف املصاحل املختصة وتثري عبارة "املصاحل املختصة" مالحظة تتعلق بعدم وضوح مقصدها 

  يتعّني  حتديدها بدقّة. وهو ما 
  :تاسعةالطة امل  7الفصليف مستوى  -
وردت عبارات "حسب التشريع اجلاري به العمل" عاّمة وغري دقيقة، ويّتجه حتديد مراجع    

لدقة املطلوبة قد  النصوص التشريعية املقصودة بكل وضوح، ذلك أّن غياب التنصيص عليها 
  يكون مصدرا للتجاوزات وعائقا للدخول للسوق املعنية.  

ا بصفة واضحة.  كما يّتجه حتديد هذه املواصفات والتشريع       املتعلق 
  : 8الفصل يف مستوى  -

ه ّمت التنصيص  ذلك أنّ   ،تتمثل األوىل يف عدم دقة صياغته  مالحظتني  8تثري أحكام الفصل     
ا على أّن شركات التجارة الدولية املقيمة والراغبة يف تصدير زيت الزيتون املعّلب مدعّوة إىل  

لنقاط   من الكراس بعقد   7و   4و   3و   2و 1أن تستظهر عالوة على إستجابتها للشروط املبّينة 
ا يتم  أن  دون  التونسي  الزيتون  زيت  مصّدري  بقائمة  املرّمسني  أحد  من  ال تزّود  لتنصيص 

أنّه    7لفصل   الفصل  ذا  إعفاؤهموال  ملطتني    ّمت  الواردة  للشروط  اخلضوع    6و   5من 

مال   برأس  عن  واملتعلقة  يقّل  دينار   700ال  الكراء يف    ألف  أو  امللك  وجه  على  لتصّرف  و
ا عن مائة طن.  ت معزولة ال تقل طاقة خز ا خزا   حمّالت خلزن زيت الزيتون 
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الفصل      صياغة  إعادة  يقرتح  تضمينها    8لذا  أو  اإلستثناءات  هذه  على  به  لتنصيص 
لنقطة    7لفصل   البيولوجي  عند إستثناء مصّدري زيت الزيتون التون  5على حنو ما ّمت  سي 

    وزيت الزيتون املعّلب بصفة صرحية.
لشرط احملمول على شركات التجارة الدولية املقيمة واملتمّثل يف      أّما املالحظة الثانية فتتعلق 

التونسياإلستظهار   الزيتون  بقائمة مصّدري زيت  املرّمسني  أحد  تزّود من  ميّثل   بعقد  وهو ما 
  . ة املساواة بني الناشطني يف الفطاعوضر لقاعد عائقا للدخول للسوق

  : 10الفصل يف مستوى  -
ذا الفصل     الزيتون على عني املكان وعند كل طلب ورد  أنّه "يستظهر كل مصّدر لزيت 

ئق واملؤيدات الكتابية الالزمة ملمارسة النشاط   من اإلدارة بنسخة من هذا الكراس وجبميع الو
ا العمل". واليت تقتضيها القوانني    والرتاتيب اجلاري 

ئق واملؤيّدات الكتابية املطلوبة وذلك أّوال لضمان     ويّتجه يف هذا اإلطار حتديد قائمة الو
نيا للحّد من كل جتاوز قد ترتكبه اإلدارة يف هذا اإلطار.  ا، و  إملام الناشط 

  
لس املنافسة بتاريخ        سة    2020جويلية    02وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر

السّيدرضا بن حممود  السّيد   العيادي    تنيوعضويّة  اخلموسي  و وفتحّية محّاد  والسادة حممد 
اليحياوي   وعصام  رجب  شكري  وحممد  الشيخ  وسندس  لسعود  بوعبيدي  أكرم  و وسامل 

  وكاتب اجللسة السّيد نبيل السمايت. شيخ روحو الباروين وحبضور املقرر العام السيد حممد 
  الرئيــس                                                                              

 


