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قرار من وزير الفالحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات          
التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى                                 

 يتعلق بالمصادقة على        2005 أكتوبر      19والمتوسطة مؤرخ في        
 . لتصدير زيت الزيتون التونسيكراس الشروط المنظم

وزير الفالحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات                           إن     
 ،التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 المتعلق بقمع   1919 أكتوبر   10بعد االطالع على األمر المؤرخ في       
جات الفالحية أو   الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتو         

الطبيعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر                           
 ،1956 أكتوبر 4المؤرخ في 

 المتعلق بمراقبة النتاج      1953 أكتوبر    22وعلى األمر المؤرخ في        
 التونسي عند التصدير،

 أكتوبر    16 المؤرخ في          1970 لسنة       13وعلى المرسوم عدد          
لديوان الوطني للزيت المصادق عليه            المتعلق بإعادة تنظيم ا          1970

 والمنقح  1970 نوفمبر   20 المؤرخ في    1970 لسنة   53بالقانون عدد   
 ،1994 فيفري 24 المؤرخ في 1994 لسنة 37بالقانون عدد 

 1987 مارس   23 المؤرخ في    1987 لسنة   10وعلى القانون عدد     
ائدة المتعلق بالمصادقة على االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون الم                

 ،1986لعام 
 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 لسنة 44وعلى القانون عدد 

 38المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد                   
 ،1994 فيفري 24 المؤرخ في 1994لسنة 

 1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 64وعلى القانون عدد 
ى جميع النصوص التي نقحته أو تممته        المتعلق بالمنافسة واألسعار وعل   

 ،2003 نوفمبر 11 المؤرخ في 2003 لسنة 74وخاصة القانون عدد 
 ديسمبر    7 المؤرخ في          1992 لسنة       117وعلى القانون عدد          

  المتعلق بحماية المستهلك،1992
 1994 جانفي   31 المؤرخ في    1994 لسنة   12وعلى القانون عدد    

تمديد االتفاق الدولي لزيت الزيتون      المتعلق بالمصادقة على بروتوكول      
  مع تعديالته،1986وزيتون المائدة لسنة 

 1994 مارس    7 المؤرخ في      1994 لسنة    41وعلى القانون عدد      
 المتعلق بالتجارة الخارجية،

 1993 ماي     3 المؤرخ في        1993 لسنة     982وعلى األمر عدد        
 المتعلق بالعالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها،

 2005 أوت    9 المؤرخ في      2005 لسنة     2177مر عدد     وعلى األ  
 المتعلق بضبط شروط االتجار في الزيوت الغذائية،

 المتعلق بتطبيق أحكام      1957 فيفري    11وعلى القرار المؤرخ في        
 والصادر في قمع الغش في تجارة           1919 أكتوبر    10األمر المؤرخ في      

أو الطبيعية كما هو البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفالحية   
 ،1959 مارس 24منقح بالقرار المؤرخ في 

 المتعلق بضبط الشروط    1994وعلى القرار المؤرخ في أول نوفمبر        
 الفنية والصحية لمخازن زيت الزيتون المعد للتصدير،

 والمتعلق بتنظيم         2001 جويلية         4وعلى القرار المؤرخ في                 
 تصدير زيت الزيتون    إجراءات منح التراخيص للمصدرين الخواص قصد     

التونسي البيولوجي وزيت الزيتون المعلب تحت عالمة تونسية في إطار              
 .الحصة السنوية الممنوحة للبالد التونسية من طرف االتحاد األوروبي

 :قــرروا مــا يــأتــي 
الفصل األول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا                      

تون التونسي من قبل األشخاص               القرار والمنظم لتصدير زيت الزي              
 .المقيمين

 المتعلق   1994 ـ يلغى القرار المؤرخ في أول نوفمبر                     2الفصل   
 .بضبط الشروط الفنية والصحية لمخازن زيت الزيتون المعد للتصدير

 .2005 أكتوبر 19تونس في 
 الفالحة والموارد المائيةوزير 

 محمد الحبيب الحداد

 الصناعة والطاقةوزير 
 سات الصغرى والمتوسطةوالمؤس

 عفيف شلبي

 التجارة والصناعات التقليديةوزير 

 منذر الزنايدي

 اطلع عليه

 الوزير األول

 محمد الغنوشي
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