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                                 احلمد اجلمهورية التونسيـــة                                       
 جملس املنافســة       

ـــة العاّمـــة  اجللسـ  
     

  .منشآت الّدواجن :القطاع  
  
 

  
  

  182692 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2019 جانفي 17 بتاريخ
  

  

  

  

  إّن جملس املنافســة،
لس  بعد االّطالع على مكتوب وزير واملتضّمن  2018نوفمرب  14بتاريخ الّتجارة املرّسم بكتابة ا

  .بضبط املخّطط املديري النتصاب منشآت الّدواجن يتعّلقإبداء الرّأي يف أمر حكومي طلب 
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 ساخلميوبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2019 جانفي
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

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

  
  

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 

الّتجارة على ، أحال وزير 2018نوفمرب  14عادة تنظيم املنافسة واألسعار، ومبقتضى املكتوب املؤرّخ يف 
 ، إلبداء رأيه فيه.بضبط املخّطط املديري النتصاب منشآت الّدواجنجملس املنافسة أمرا حكومّيا يتعّلق 



/27  
 

  :ستشارة.اإلطار العام لال1
 2005لسنة  95من القانون عدد  16يندرج األمر احلكومي الرّاهن يف إطار تطبيق أحكام الفصل 

املتعّلق برتبية املاشية واملنتجات احليوانّية الذي ينّص على أن يتّم ضبط  2005أكتوبر  18املؤرّخ يف 
  خمّطط مديري النتصاب منشآت الّدواجن مبقتضى أمر حكومي يصدر يف الغرض.

  :.اإلطار الّتشريعي والّرتتييب2
  إىل مجلة الّنصوص القانونّية والّرتتيبّية الّتالية: خيضع األمر احلكومي الرّاهن

ملنتجات احليوانّية  2005أكتوبر  18املؤرّخ يف  2005لسنة  95ن عدد القانو  - 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 مشموالت الفالحة. 2001فيفري  13املؤرّخ يف  2001لسنة  419األمر عدد  -
املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد  -

لس املنافسة حول مشاريع ا   لّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية.االستشارة الوجوبّية 
صدار القائمة احلصريّة  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417األمر احلكومي عدد  - املتعّلق 

لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط أحكام ذات 
  منه. 4الّصلة وتبسيطها وخاّصة الفصل 

  :احملتوى املاّدي مللّف االستشارة.3
  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:

  .لّلغتني العربّية والفرنسّية فصول مثانيةأمر حكومي يتضّمن  -
ت ذات الكثافة العالية. - ملخّطط املديري النتصاب منشآت الّدواجن يف الوال   امللحق املتعّلق 
  وثيقة شرح األسباب. -
  
  
II 1قطاع منشآت الّدواجن.تقدمي:  

                                                           
  (المجمع المهني المشترك لمنتوجات الّدواجن واألرانب). 2016-2015نتائج اإلحصاء المتعلّق بمنشآت الّدواجن   1
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 % 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

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

ت الفوضويّة ملنشآت الّدواجن وعدم احرتام  لتّطور امللحوظ لإلحدا تنظيمّية وهيكلّية تعّلقت خاّصة 
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:   املعطيات واإلحصّيات املتعّلقة 
مزرعة وهي  128بلغ عددها ): élevages de reproducteursّمهات الّدواجن (.مزارع تربية أ1

  تصّنف كما يلي:
  

  

مزارع تربية أّمهات دجاج 
  الّلحم

مزارع تربية أّمهات الّديك 
  الّرومي

مزارع تربية أّمهات دجاج 
  البيض 

  اجلملة

94  16  15  128  
  

  

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

  

  
  

  وتستجيب خمتلف هذه املزارع للمعايري الصّحية والفّنية.
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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:
 

  

لّنسبة لدجاج الّلحم،  إذ مل العديد من املفارخ ال تستجيب للمعايري الفّنية والصّحية  فإنّ و
من قبل املصاحل البيطريّة.  كما مل تتّم مراقبة ثالثة مفارخ أخرىعلى املصادقة الصّحية   تتحّصل ثالثة منها

  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. 

  

  اجلملة  مفارخ أخرى  مفارخ دجاج البيض  مفارخ الديك الّرومي  مفارخ دجاج الّلحم
45  3  5  4  59  
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من بيوت الّدجاج غري مرّخص هلا، وتضّم  % 42,6 املعطيات اليت ّمت جتميعها فإّن نسبة وحسب
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 pondeusesاج البيض (.مزارع تربية دج4
ملناطق الّساحلية، وتضّم والية صفاقس ما  1536 لرتّكز الكبري  بيت دجاج، يتمّيز توزيعها اجلغرايف 
  من هذه املزارع كما يبّينه الّرسم البياين الّتايل: % 67,7نسبته 

  
  

ص هلا، مع مالحظة توّفر هذه املزارع غري مرخّ  من % 17,2 اإلحصائّيات إىل أّن نسبةوتشري 
  مستوى معقول من املعايري الفّنية والصّحية.

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

  

III. الّتحليل القانوين:  
يندرج يف إطار تطبيق مقتضيات ذلك أنّه ال يثري األمر احلكومي أيّة مالحظة من زاوية املنافسة 

املتعّلق برتبية املاشية  2005أكتوبر  18املؤرّخ يف  2005لسنة  95من القانون عدد  16الفصل 
مر ملنتجات احليوانّية الذي ينّص على أن يضبط خمّطط مديري النتصاب منشآت الّدواجن    .و

وحسب املخّطط املديري الرّاهن، فإنّه يتّم إحداث منشآت الّدواجن يف املناطق ذات الكثافة 
بل وبنزرت واملنستري ت بن عروس ومّنوبة وزغوان و وسوسة واملهديّة والقريوان وصفاقس  العالية (وال

ين. ت املعنّية يف مستوى أّول مثّ العمادات املعنّية يف مستوى    وسيدي بوزيد) وذلك عرب حتديد املعتمد
ملناطق ذات الكثافة  ويضبط املخّطط املديري معايري توزيع منشآت الّدواجن وحتديد توزيعها 

  سب املعايري الّتالية:العالية، فهو حيّدد توزيعها اجلغرايف ح
جلهة. -   عدد وطاقة استيعاب منشآت الّدواجن وكثافتها 
  تطّور إنتاج منتجات الّدواجن. -
  توّفر الّشروط الصّحية والبيئّية والفّنية حسب الّتشريع اجلاري به العمل. -

دف حتقيق  نوع من الّتوازن وميّثل املخّطط اإلداري بذلك آلّية إداريّة متنح اإلدارة حّق التدّخل 
ت منشآت الّدواجن.  بني املناطق من خالل ضمان توزيع حمكم إلحدا
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سة السيّ  2019 جانفي 17 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ  رضا بن د بر
ن  وعضويّة السّيدة والّسادة حممود وّمخوسي بوعبيدي ومعز 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                                        

  
 

 

 

 


