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“هيد

منذ اإدماج قطاع االأرانب �سلب املجمع املهني امل�سرتك ملنتوجات 

االأطراف  كافة  مع  بالتن�سيق  املجمع  عمل  واالأرانب،  الدواجن 

ق�سد  احللقات   متكاملة  منظومة  اإر�ساء  على  القطاع  يف  املتدخلة 

تطوير القطاع  واحلّد من تدخل الع�سوائيني واملتحايلني.

مربي  بني  الف�سل   ”ّ القطاع  تنظيم  على  احلر�ض  مزيد  اإطار  ويف 

لالإنتاج  االأوىل  احللقة  تكونت  وبذلك  اللحم  اأرانب  ومربي  االأمهات 

واملتمثّلة يف بعث مراكز تربية اأمهات وفحول االأرانب.

للحد  وال�سحية  الفنية  للموا�سفات  م�سلخني مطابقني  بعث  كما ” 

من الذبح الع�سوائي وتنظيم حلقة الت�سويق.

ويندرج هذا الدليل يف اإطار الت�سجيع على اال�ستثمار يف هذا القطاع 

وتنظيمه يف خمتلف حلقات املنظومة انطالقا من درا�سة امل�رشوع 

مرورا مبراكز تربية االأمهات وانتهاء بالت�سويق و اال�ستهالك.
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Ι- م�رشوع تربية الأرانب

1-  الوثائق  املطلوبة  لبعث  م�رشوع  تربية  اأرانب 
يتقدم باعث م�رشوع تربية اأرانب باإيداع ملّف بوكالة النهو�ض باال�ستثمارات 

الفالحية يت�سّمن الوثائق التالية:

اإ�سناد االمتيازات من وكالة  • بطاقة م�رشوع م�سادق عليه من قبل جلنة 
النهو�ض باال�ستثمارات الفالحية.

اأن ال تقّل مدة العقد عن  9  اإثبات امللكية  )يف حالة الكراء يجب  • وثائق 
�سنوات(.

التمويل  على  مبدئية  موافقة  اأو  الذاتي  بالتمويل  التزام   : متويل  • موؤّيدات 
من طرف موؤ�س�سة متويل .

اإيداع الت�رشيح باال�ستثمار :يتم تعمريه بالوكالة. • و�سل 
القانون  اأو  ماديا  �صخ�صا  كان  اإن  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  ن�صخة   •

الأ�صا�صي لل�رشكة اإن كان �صخ�صا معنويا.

ت�سلمها  تاريخ  يتجاوز  )ال  امل�رشوع  ملكونات  نهائية  اأو  تقديرية  • فواتري 
مدة �سنة(.

• درا�سة امل�رشوع )اختيارية(.
الرتبية  جتهيزات  موا�صفات  ي�صبط  الذي  ال�رشوط  كرا�س  من  ن�صخة   •

وحمالتها معرفة باالإم�ساء.

• رخ�سة بناء من الوالية يف �سورة بناء املرنبة.
قطاع  يف  التكوين  مراكز  اأو  الفالحي  التعليم  معاهد  اأحد  من  �صهادة   •
تربية الأرانب التابعة لوكالة الإر�صاد والتكوين الفالحي اأو وكالة النهو�س 

باال�ستثمارات الفالحية.
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2- المتيازات املر�صودة لفائدة الباعثني اجلدد 

ت�صنيف ال�صتثمارات

• عمليات اال�ستثمار يف الفالحة ال يفوق مبلغها 60.000 د مع اعتماد    �سنف »اأ«  

امل�ساحة امل�ستغلة ح�سب االأمر عدد 427 بتاريخ 14 فيفري 1994   

%  10 • متويل ذاتي ال يقل عن    

• تعهد امللفات من طرف املندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية              

• عمليات اال�ستثمار يف الفالحة التي يفوق مبلغها  60.000 د و ي�ساوي     �سنف »ب«    

اأو اأقل من225.000 د  مع اعتماد امل�ساحة امل�ستغلة ح�سب االأمر عدد       

427  بتاريخ  14 فيفري  1994   

%  10 • متويل ذاتي ال يقل عن    

• تعهد امللفات من طرف امل�سالح اجلهوية لوكالة النهو�ض باال�ستثمارات     

   الفالحية   

• عمليات اال�ستثمار يف الفالحة التي يفوق مبلغها 225.000 د مع اعتماد     �سنف »ج« 

امل�ساحة امل�ستغلة ح�سب االأمر عدد 427 بتاريخ 14 فيفري 1994   

%  30 • متويل ذاتي ال يقل عن    

• تعهد امللفات من طرف امل�سالح اجلهوية لوكالة النهو�ض      

باال�ستثمارات الفالحية      

4



3-  المتيازات املالية اخلا�صة املمنوحة للم�صاريع الفالحية 
1% : من مبلغ اال�ستثمار و بحد اأق�سى يقدر  بـ 5000 د. • منحة الدرا�سة 

7 و25 %. • منحة ا�ستثمار : ترتاوح بني 
الهياكل  و  التنمية  جمامع  طرف  من  املنجزة  امل�ساريع  لفائدة  ا�ستثمار  منحة   •

امل�سابهة 25 %  : من قيمة اال�ستثمار.

• منحة ا�ستثمار اإ�سافية ممنوحة لفائدة امل�ساريع املنجزة يف اجلهات ذات الظروف 
من قيمة اال�ستثمار.

 )1(
املناخية ال�سعبة  8 % :  

4- المتيازات اخلا�صة بالباعثني اجلدد )2( 
6 % من قيمة اال�ستثمار )�سقف منح اال�ستثمار 25%(. اإ�سافية ب  • منحة ا�ستثمار 

• اعتماد واجب اإرجاعه ال يتجاوز 70 % من التمويل الذاتي املطلوب ) 10 % �سنف »ب« 
و 25 % �سنف »ج«  يف حدود 100.000 دينار.

12 �سنة مع 5 �سنوات اإمهال وبفائ�ض �سنوي قدره 3 %. • مدة ت�سديد االإعتماد 
بعنوان  االجتماعي  لل�سمان  القانوين  النظام  يف  االأعراف  مب�ساهمة  الدولة  تتكفل   •
من   ابتداء  االأوىل  �سنوات  اخلم�ض  ملدة  ذلك  و  التون�سيني  لالأعوان  املدفوعة  االأجور 

يف  ملف  تقدمي  يجب  المتياز  هذا  على  للح�صول  و  الفعلي  الن�صاط  طور  يف  الدخول 

الغر�ض يحتوي على :

اإ�سناد امتيازات • مقرر 
• قائمة يف العملة موؤ�رش عليها من طرف تفقدية ال�صغل ذات النظر �صهادة يف الدخول 

يف طور الن�صاط الفعلي.

تعترب جهات ذات ظروف مناخية �سعبة واليات قاب�ض و مدنني و : تطاوين و قبلي و توزر و قف�سة و ذلك بالن�سبة لكل االأن�سطة 
  )1(

الفالحية با�ستثناء الزراعات الكربى البعلية و تربية البقر احللوب خارج املناطق ال�سقوية .

يعترب باعثني جددا الأ�صخا�س الطبيعيون من ذوي اجلن�صية التون�صية : امل�صتثمرون ب�صفة فردية اأو يف �صلب �رشكات و الذين : لهم 
  )2(

اخلربة اأو املوؤهالت الالزمة.

- ال ميلكون قدرا كافيا من املنقوالت و العقارات اخلا�سة بهم.

- ينجزون لفائدتهم اأّول م�رشوع ا�ستثمار.

- اأبناء الفالحني الذي ل يتجاوزون عمرهم الأربعني �صنة و الذين ميار�صون الفالحة اأو اكت�صبوا جتربة يف هذا الن�صاط.

- الفنيون احلاملون ل�سهادات من معاهد التعليم اأو التكوين يف الفالحة. 
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5 - المتيازات اجلبائية 

يتمتع امل�ستثمر يف قطاع تربية االأرانب بعدة امتيازات جبائية كطرح االأرباح التي تخ�س�ض 

لال�ستثمار يف �سلب املوؤ�س�سة من االأرباح ال�سافية اخلا�سعة لل�رشيبة على ال�رشكات واالإعفاء 

للتجهيزات  بالن�سبة  امل�سافة  القيمة  على  باالأداء  العمل  توقيف  و  الديوانية  املعاليم  من 

امل�سنوعة حمليا وت�سبط قائمة التجهيزات املخولة لالنتفاع لهذه االمتيازات باأمر.

وملزيد التفا�سيل ميكن االت�سال بـوكالة النهو�ض باال�ستثمارات الفالحية.

6 -  موؤ�ص�صات الدعم و الإحاطة 

جدول 1 : موؤ�ص�صات الدعم و الإحاطة

الفاك�ضالهاتفالعنواناملوؤ�س�سة

املجمع املهني امل�سرتك ملنتوجات 

الدواجن واالأرانب
1002 تون�ض اأبي طالب البلفيدير  871 نهج علي بن   847  70571  845  988

3071 نهج اآالن �سافاري 1002 تون�ضاالدارة العامة لالإنتاج احليواين  786  83371  780  246

3071 نهج اآالن �سافاري 1002 تون�ضاالدارة العامة للم�سالح البيطرية  786  83371  787  906

3071 نهج اآالن �سافاري 1002 تون�ضديوان تربية املا�صية وتوفري املرعى  790  79571  793  603

3071 نهج اآالن �سافاري 1002 تون�ضوكالة الإر�صاد والتكوين الفالحي   789  02571 797  280

6271 نهج اآالن �سافاري 1002 تون�ضوكالة النهو�ض باالإ�ستثمارات الفالحية  771  300 71 808 453  

اجلامعة الوطنية ملربي االأرانب
االإحتاد التون�سي للفالحة و ال�سيد البحري 

نهج 8451 �صارع اآلن �صافاري تون�س.

71  806  80071  809  181
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7 -  مراكز التكوين املهني الفالحي

الفالحي عرب مراكزها املمثلة يف كامل تراب اجلمهورية  الإر�صاد والتكوين  تقوم وكالة 

مركز  اأن  بالذكر  وجدير  دورية  ب�سفة  االأرانب  تربية  حول  تكوين  دورات  بتنظيم  تقريبا 

االأكرث تخ�س�سا يف تربية  الّتابع لوالية املن�ستري يعترب املركز  الفالحي بجّمال  الّتكوين 

االأرانب.

ونقدم يف ما يلي اأهم مراكز التكوين الّتابعة للوكالة. 

جدول 2 : اأهم مراكز التكوين الّتابعة لوكالة الإر�صاد و الّتكوين الفالحي

الهاتفالعنواناملركز

71�ض.ب.  78 مرناق 2090 بن عرو�ضمركز التكوين املهني الفالحي بنب عرو�ض  301  436

701872 بالعاليةمركز التكوين املهني الفالحي بالعالية  528 442

72�ض.ب. 27 بئر مروة 8031 تاكل�سةمركز التكوين املهني الفالحي بتاكل�سة -نابل  322 396

78�ض.ب. 106  ت�ستور باجة 9060مركز التكوين املهني الفالحي بت�ستور -باجة  548 570

78�ض.ب.  56  تيبار  باجة 9022 مركز التكوين املهني الفالحي بتيبار -باجة  110 475

514073 ال�سوا�سيمركز التكوين املهني الفالحي بال�سوا�سي-املهدية  320 610

78�ض ب 104 جندوبة 8100مركز التكوين املهني الفالحي بحكيم اجلنوبية -جندوبة  835 604

410075 الفجامركز التكوين املهني الفالحي بالفجا  007 633

76�ض ب 340 �سيدي بوزيد 9100مركز التكوين املهني الفالحي ب�سيدي بوزيد  098 632

73طريق منزل كامل كم 6 جّمال 5020مركز التكوين املهني الفالحي بجّمال-املن�ستري  200 480

608075 مارثمركز التكوين املهني الفالحي بزركني  180 310

78�ض ب 77 الكاف الغربية 7117مركز التكوين املهني الفالحي بالكاف  835 604

76قف�سة 2100مركز التكوين املهني الفالحي بقف�سة  214  125
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II - املـنـ�صــــــــاأة

�رشوط النت�صاب

قائمة مزودي جتهيزات تربية االأرانب

جدول 3 : قائمة مزودي جتهيزات تربية الأرانب

الفاك�ضالهاتف العنواناملزود

79ط.ر. كم 12 الزهراء 2034م�سانع ال�سمال الكربى  214  47779  214  748

 Tunicum Meneghin 0198، نهج حبيب بوقطفة 8030 قرمبالية�رشكة  572  39072  214  737

Metac Maghreb 21 66 �صارع جان جوري�س تون�س�رشكة  580  18271  339  424
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III- مـوا�صفــات اأمهــات وفحــول الأرانب
للخا�سيات  للتنا�سل  واملنتقاة  املوؤ�سلة  االأرانب  وفحول  اأمهات  ت�ستجيب  اأن  يجب 

املظهرية والفنية املطلوبة واأن تكون خالية من االأمرا�ض  و العيوب ومن بني ال�سالالت 

امل�ستعملة حاليا يف امل�ساريع الع�رشية واملتاأقلمة مع البيئة التون�سية نذكر »الكاليفورين« 

و«النيوزيلندي« و »فرا�صة« و »العمالق الفرن�صي« و »راك�س« و »هيال »و »�صهباء بورغوين«.

جدول4 : القائمة الأولية ملراكز تربية فحول الأرانب واأمهاتها

الفاك�ضالهاتفالعنوان�ساحب املركز

حممد اإقبال ال�سوي�سي

الغربي  لل�سمال  االأرانب  تربية  موؤ�ّس�سة 

عني  املريج  العاملي  الريا�سي  املركب 

دراهم جندوبة.

98  446  07678  613  113

98طريق بو�رشاي كم 5.5 �سليمان 8063 نابلحممد رفاد بن �سالح  307  74271  437  501

20�صيعة ي�رش - �صط مرمي الفقاعية�سمري بن علي  400  79331  164  266

م�سطفى احلجاجي

اأرانب اجلنوب الواحة الزارات 6026 مارث 

قاب�ض

98 532 381 75  300  883

الربّية وليد نفاخ احليوانات  لرتبية  الوفاق  �رشكة 

ق�رش.قف�سة. واالأرانب.واحة 

99  152  698
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حول الدخالء

يحذر  اأن  اجلديد  الباعث  على  

القطاع  يف  دخالء  وجود  من 

موزعني على مناطق خمتلفة من 

باملعلومات  يثق  ال  واأن  البالد 

التي  اخلاطئة  والدرا�سات 

مبا�رشة  ب�صفة  �صواء  يقدمونها 

ومواقع  ال�سحف  اأعمدة  على  اأو 

ال�سبكة العنكبوتية.



IV -  الأعـــــــــــــالف

جدول 5 : قائمة لبع�ض م�صانع اأعالف الأرانب

الفاك�ضالهاتفالعنوانامل�سنع

ال�رشكة التون�سية الإنتاج االأعالف

ال�سناعية  املنطقة  اأوت    13 نهج 

�سفاق�ض   3002   -  1 بودريار 

�سندوق بريد 3000-67 �سفاق�ض

74  287  77774  287  910

74طريق املهدية كم 10.5 �سفاق�ض�رشكة التغذية باجلنوب  830  64074 830 641 

�رشكة تغذية احليوانات
ال�سدرية  برج  ال�سناعية  املنطقة 

205571 بن عرو�ض  430  52271  430  911

72املنطقة ال�سناعية قرمبالية 8030بروفيتال  255  68072  255  537

72اأوتيك-بنزرت 7060�رشكة البدر  445  02272  445  063

�صارع 13 اأوت املنطقة ال�سناعية املطاحن الكربى باجلنوب

البودريار  3002 ب�ستان �سفاق�ض
74  286  688
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V  - املخــــــــــابـــــر 

للقيام بتحاليل خا�سة باملياه اأو االأعالف اأو االأمرا�ض ميكن االت�سال باملخابر املتواجدة 

بالقائمة التالية :

جدول 6 : قائمة املخابر 

الفاك�ضالهاتفالعنواناملخرب

438 759 42871 759 71�ض ب 155 �صطرانة 1 �سكرة 2036املخرب املركزي لتحليل االأغذية احليوانية

معهد البحوث البيطرية بتون�ض
 - الرابطة  االأخ�رش  جبل  نهج 

1006 باب �سعدون - تون�ض
71 562 60271 569 692

معهد البحوث البيطرية ب�سو�سة
جوان.نبهانة-الطفالة-   1 نهج 

400073 �سو�سة  334  711711 334 73

معهد البحوث البيطرية بقاب�ض
�صارع اأبو القا�صم ال�صابي-�صنت�س 

601175 قاب�ض  297  43075 297 430

معهد البحوث البيطرية ب�سفاق�ض
 3003 طريق املطار –كلم1.5- 

�سفاق�ض

74  249  53074 249 530

78�ض ب 8170-127 جندوبةمعهد البحوث البيطرية ببو�سامل  634  03378 634 033

261 253 26171 253 1371 نهج روما 1015 تون�ضاملخرب املركزي للتحاليل والتجارب

ال�رشكة التون�سية ال�ستغالل وتوزيع املياه* 

SONEDE
712 337 40071 349 3671 نهج الهادي نويرة 1000 تون�ض

املدر�سة الوطنية للطب البيطري ب�سيدي 

ثابت**

441 552 20071 552 202071 �سيدي ثابت

* :  تقوم بتحليل املاء فقط
** :  تقوم بتحليل االأعالف و ت�سخي�ض االأمرا�ض احليوانية
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VI - امل�صــــــالـــــخ

مذبح بولية املهدية حتت اإ�رشاف تعا�صدية 

اخلدمات الفالحية »النجمة« باجلم:

العنوان : 5 �صارع الهادي �صاكر 5160 –اجلم

تاريخ االإحداث: 2008

طاقة الذبح اليومية: 2000 اأرنب

الهاتف : 473  630  73

الفاك�ض   : 980 630  73

مذبح الأرانب بال�صمال:

العنوان  :  املنطقة ال�سناعية  املعقولة-

باجة  اجلنوبية.

تاريخ االإحداث: 2010

طاقة الذبح اليومية: 2000 اأرنب

الهاتف  : 056  444  98

الفاك�ض :  677  457  78

حول تنظيم املهنة والندماج :

نظرا خلا�صية تربية الأرانب فاإنه يتحتم تكوين تعا�صديات وجمامع تنمية و�رشكات خدمات 

لتقريب اخلدمات وم�ستلزمات الرتبية للمربني، وتذليل ال�سعوبات التي تعرت�سهم يف ن�ساطهم 

اليومي، وحمايتهم من امل�ساربات ومتكينهم من تنمية منتجاتهم على الوجه االأف�سل. كما 

نوؤكد على �رشورة االندماج حول املذابح امل�سادق عليها لتح�سني اجلودة وتنظيم م�سالك 

التوزيع وذلك  على غرار ما ت�سهده تربية االأرانب يف البلدان املتقّدمة والتي بلغت فيها 

املوؤ�ّس�سات املهنية م�ستويات عالية من التحّكم واالندماج. 
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االأمر  باإمتام وتنقيح  يتعلق   2011 اأفريل   18 2011 موؤرخ يف  ل�سنة   398 اأمر عدد   - 

عدد1031  ل�سنة 1994 املوؤرخ يف 2 ماي 1994 املتعلق ب�سبط قائمات التجهيزات 

الالزمة لال�ستثمارات املنجزة يف القطاع الفالحي واملوؤهلة لالنتفاع باحلوافز اجلبائية 

املن�سو�ض عليها بالف�سل 30 من جملة ت�صجيع ال�صتثمارات وبتحديد �رشوط منí هذ√ 

احلوافز

2011 /04/22‘  ñالرائد الر�صمي  عدد 028 املوؤر

قرار وزير الفالحة و املوارد املائية املوؤرخ يف 20 �سبتمرب 2010 يتعّلق ب�سبط �سجالت 

ترقيم احليوانات و طريقة الرتقيم.

    2010 /09/28 ‘  ñالرائد الر�صمي  عدد 078 املوؤر

قرار وزير الفالحة و املوارد املائية املوؤرخ يف 03 مار�ض 2008 املتعلق بامل�سادقة على 

 çاإنا êمراكز تربية فحول الأرانب املوؤ�صلة و اأمهاتها ق�صد اإنتا çكرا�س �رشوط اإحدا çاإحدا

و فحول للرتبية ذات نوعّية جّيدة و اإنتاجّية عالية.

2008/03/11  ‘  ñالرائد الر�صمي  عدد 021 املوؤر

قرار وزير الفالحة و املوارد املائية املوؤرخ يف 21 اأكتوبر 2006 املتعلق بامل�سادقة على 

كرا�س ال�رشوط املتعلق ب�صبط موا�صفات fiالت الرتبية و جتهيزاتها.

 2006/03/11  ‘  ñالرائد الر�صمي  عدد 088املوؤر

VII-  الن�صو�ض الت�رشيعية املتعلقة بقطاع تربية الأرانب
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اأمر عدد 2200 ل�سنة 2009 املوؤرخ يف 14 جويلية 2009 يتعلق ب�سبط قائمة االأمرا�ض 

احليوانية اخلا�سعة لرتاتيب و باالإجراءات العامة ملقاومتها.

2009/07/14‘  ñالرائد الر�صمي  عدد 059 املوؤر

و  املا�صية  برتبية  املتعلق   2005 اأكتوبر   18 يف  املوؤرخ   2005 ل�سنة   95 عدد  قانون 

املنتجات احليوانّية.

2005/10/18 ‘  ñالرائد الر�صمي  عدد 380 املوؤر

قرار وزير الفالحة و املوارد املائية املوؤرخ يف 11 جانفي 2007 املتعلق ب�سبط قائمة 

احليوانات املعنية بالرتقيم.

2007/01/19 ‘  ñالرائد الر�صمي  عدد006 املوؤر

قائمة  ب�سبط  املتعلق   2007 اأوت   09 املوؤرخ يف  املائية  املوارد  و  الفالحة  وزير  قرار 

احليوانات ال�سغرى.

2007/08/21  ‘  ñالرائد الر�صمي  عدد067 املوؤر

قرار م�سرتك من وزير الفالحة و املوارد املائية و وزير ال�سحة العمومية  املوؤرخ يف 12 

دي�سمرب 2007 املتعلق بامل�صادقة على كرا�س ال�رشوط اإحداfl çابر flت�صة يف –ليل 

االأغذية احليوانية للتثبت من مدى مطابقتها للموا�سفات اخلا�سة باملنتجات العلفّية.

2007/12/22  ‘  ñالرائد الر�صمي  عدد 102 املوؤر
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قرار وزير الفالحة و املوارد املائية املوؤرخ يف 31 مار�ض 2008  املتعلق ب�صبط �صكل دليل 

فحول ال�سفاد الطبيعي و حمتواه.

2008/04/04 ‘  ñالرائد الر�صمي  عدد 028 املوؤر

قرار وزير الفالحة و املوارد املائية املوؤرخ يف 31 مار�ض 2008  املتعلق ب�سبط ال�سالالت 

احليوانّية املعنية بدفاتر الأن�صاب و �صكل الدفاتر و fiتوياتها و �رشوط الرت�صيم.

2008//04/04 ‘  ñالرائد الر�صمي  عدد 028 املوؤر

قرار من وزير الفالحة و املوارد املائية و وزير الداخلية و التنمية املحلية و وزير ال�سحة 

العمومية املوؤرخ يف 29 نوفمرب 2008 املتعلق بامل�صادقة على كرا�س ال�رشوط اخلا�س 

ب�صبط التجهيزات الواجب توفرها يف و�صائل نقل اللحوم و الأح�صاء و ال�رشوط ال�صحية 

اخلا�سة بها.

2009/01/20 ‘ ñالرائد الر�صمي  عدد006  املوؤر
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املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية

نهج منجي با› 8000- نابل

+216  72  231 الهاتف/الفاك�ض : 241 

Òà°ùæŸG

عمارة بوزقرو  -  الطابق 3 

�صارع اجلمهورية 5000- املن�ستري

+216  73  448 الهاتف/الفاك�ض : 118 

¢ùbÉØ°U

�ض ب 83 اأ- عمارة �صعبان-�صارع 13 اأوت

البودريار  1 - 3099  �سفاق�ض

الهاتف: 155 288 74 216+ / الفاك�ض: 776 257 74 216+

ójRƒH …ó«°S

االإحتاد اجلهوي للفالحة و ال�سيد البحري – الطابق 2

�صارع احلبيب بورقيبة 9100 �سيدي بوزيد

+216  76  621 الهاتف/الفاك�ض : 460 

á````LÉ``````H

دار الفالح- 9000 باجة

+216  78  454 الهاتف : 105 

+216  78  443 الفاك�ض : 044 
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