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مجلس           الجمهورية التونسيـــة                                                                             
 المنافســة       

الجلســــة العاّمـــة    
     
 .صنع وعرض وبيع ماّدة الخبز القطاع:       

  

  

  162595الرّأي عدد  
  ّصادر عن مجلس المنافسةال

  2016 ماي 26  بتاريخ

  

  إّن جملس املنافســة،
لس بتاريخ  حتت  2016 أفريل 7بعد االّطالع على مكتوب وزير الّتجارة املرّسم بكتابة ا

  .بصنع وعرض وبيع ماّدة اخلبزواملتضّمن طلب إبداء الرّأي يف مشروع قرار يتعّلق  256عدد 
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد  املتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار.
واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبّية   ، االستشارة الوجوبّية 
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لّطريقة القانونّية جللسة يوم اخلميس  لس  وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2016 ماي 26
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف تالوة تقريره الكتايب وإىل مالحظات 
  ابسي، املقّرر العام السّيد حممد البحري الق
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لس املنافسة على ما يلي:    وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
 

I ّتقديم الملف  .:  
عادة تنظيم املنافسة  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال مبقتضيات الفصل  املتعّلق 

واألسعار، أحال وزير الّتجارة مشروع قرار يتعّلق بصنع وعرض وبيع ماّدة اخلبز إىل جملس املنافسة 
  .إلبداء الرّأي فيه

  :ستشارةالعام لالاإلطار .1
جلملة من يتنّزل مشروع القرار موضوع االستشارة يف إطار إجراء تنظيمي يهدف للتصّدي 

 PSوترشيد استعمال الفرينة استخراج نوعي  ت يف قطاع صنع وعرض وبيع ماّدة اخلبزاملمارسا
  املخّصصة لصنع اخلبز املوّجه لالستهالك العادي والّضغط على تكاليف الّدعم.

يرمي مشروع القرار إىل مزيد تنظيم القطاع وحتديد التزامات أصحاب املخابز وحصر  كما
صنع وترويج خبز االستهالك العادي يف املخابز املرّخصة، ومنع صنع الباقات يف احملّالت غري 

ستثناء نقاط بيع اخلبز املعروفة لدى العموم "   ".les points chaudsاملرّخصة 
ملالحظة أنّ  ه يف إطار التحّكم يف نفقات الّدعم وترشيد استهالك املواّد املدّعمة واجلدير 

إدخال عديد اإلصالحات متثّلت يف تعديل  2008وتوجيه الّدعم حنو مستحّقيه، ّمت منذ سنة 
عتبارها  خلصوص قطاعي احلبوب والزّيت الّنبايت،  األسعار واّختاذ عديد اإلجراءات مشلت 

لقسط األكرب م   ).% 90ن نفقات دعم املواّد األساسّية (أكثر من تستأثر 
لّنسبة لقطاع املخابز، مشلت اإلصالحات:   و

خمبزة  2168إجراء مسح مّكن من حتديد قائمة يف املخابز الّناشطة فعلّيا يف القطاع، ضّمت  -
صة املخصّ  PS ديوان احلبوب وتتزّود من الفرينة استخراج نوعي دى مسّجلة آنذاك ل 3800مقابل 

  لصنع خبز االستهالك العادي.
تنظيم املخابز إىل ثالثة أصناف: صنف "أ" لصنع اخلبز الكبري، وصنف"ب" لصنع اخلبز الكبري  -

قات" بنسبة  % 70بنسبة  قات" مع متكني  ، وصنف% 30واخلبز الّصغري " "ج" لصنع خبز "
 .PSالفرينة استخراج نوعي من صنع املرطّبات ونوعّيات أخرى من اخلبز من غري  هذه األخرية
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لّنظر للممارسات اّليت ّمتت معاينتها خبصوص الّتالعب مباّدة الفرينة استخراج نوعي  ، ّمت PSو
  التخّلي عن الّصنف "ب". 2011بداية من فيفري سنة 

املخّولة لكّل خمبزة على أساس مقاييس  PSتطبيق نظام احلصص من الفرينة استخراج نوعي  -
خذ يف االعتبار حاجّيات اجلهة أو املنطقة وعدد العملة.   حمّددة 

  ختصيص اخلبز الكبري لالستهالك األسري ومنع توجيهه للّصفقات العمومّية واالستعمال املهين. -
ستعمال الفرينة من صنع وترويج خبز "الباق points chaudsمتكني نقاط البيع املعروفة بـ  - ات" 

ّمد ونصف املنتهي من الفرينة استخراج نوعي PS -7استخراج نوعي    .PS، ومنع إنتاج اخلبز ا
لّتوازي مع ذلك ّمت حصر إسناد الّرتاخيص اجلديدة إلحداث املخابز يف التجّمعات  و

لّنظ ر حملدوديّة طاقة استيعاب الّسكنّية اجلديدة دون غريها أو البعيدة عن املخابز املنتصبة، وذلك 
القطاع وجتاوز طاقة اإلنتاج للحاجّيات احلقيقّية للّسوق الّداخلّية، كما ّمت الحقا حصر الّرتاخيص 
قات"  يف الّصنف "ج" للتمّكن من الّضغط على تكاليف الّدعم، نظرا لكون اخلبز الّصغري "

  حيظى بدعم أقّل من اخلبز الكبري.
ات من ترشيد إنتاج واستهالك اخلبز وضمان شفافّية ونزاهة ولئن مّكنت هذه اإلصالح

ا البالد، وأمام عدم االستجابة  املعامالت يف القطاع، إّال أنّه وتبعا لألوضاع االستثنائّية اّليت مّرت 
للطّلبات اجلديدة لالنتصاب، تطّورت االستثمارات يف القطاع وظهرت حمّالت جديدة ختتّص 

ستعمال الفرينة الّرفيعة بوزن ال ألساس يف صنع وتروي ج املرطّبات، ونوعّيات أخرى من اخلبز 
حكام الفصل  150يتجاوز  املتعّلق  1956جانفي  19من األمر العلي املؤرّخ يف  9غرام، عمال 

بتجارة املخابز وصنع اخلبز وبيعه، اّلذي جييز صنع وترويج هذا الّصنف من اخلبز دون ترخيص 
  مسّبق.

تزايد عدد هذه احملّالت معارضة شديدة وتذّمر من قبل أصحاب املخابز املصّنفة  وقد القى
ألساس لصنع وترويج اخلبز من احلجم الّصغري  نتيجة املنافسة غري الّشريفة اّليت تواجهها، والرّاجعة 

ت للمخابز املرّخصة. قات" من قبل احملّالت غري املرّخصة وتسّببها يف صعو "  
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قات" منذ سنة يف املقابل أ ّدى جتميد أسعار بيع خبز االستهالك العادي من خبز كبري و"
ء وماء ومخرية...) إىل 2008 دة يف مدخالت املخابز واملطاحن (من أجور ونقل وكهر ، والّز

دينارا  2,023إىل املخابز لتصل حالّيا إىل  PSالّتخفيض يف أسعار إحالة الفرينة استخراج نوعي 
لّنسبة للخبز الكبري وللقنطار الوا لّنسبة للباقات، مقابل  17,945حد  دينارا للقنطار الواحد 

وأمام اّتساع الفارق يف األسعار بني  دينارا للقنطار الواحد. 51,200أسعار بيع الفرينة الّرفيعة بـ 
لّتالعب مباّدة الفرينة ا ستخراج نوعي صنفي الفرينة، سّجل تطّور هام يف عدد املمارسات املتعّلقة 

PS .واستعماهلا يف غري األغراض املخّصصة هلا خصوصا من قبل احملّالت غري املرّخصة  
  :اإلطار الّتشريعي والّرتتييب.2

  خيضع قطاع صنع وعرض وبيع ماّدة اخلبز إىل مجلة الّنصوص القانونّية والّرتتيبّية الّتالية:
  املتعّلق بتجارة املخابز وصنع اخلبز وبيعه. 1956جانفي  19األمر العلي املؤرّخ يف  -
  املتعّلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -
  املتعّلق بتنظيم قطاع احلرف. 2005فيفري  16املؤرّخ يف  2005لسنة  15القانون عدد  -
  املتعّلق بتجارة الّتوزيع. 2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد  -
عادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  - املتعّلق 

  منه. 42وخاّصة الفصل 
ملواّد واملنتجات واخلدمات  1991ديسمرب  23املؤرّخ يف  1991لسنة  1996األمر عدد  - املتعّلق 

 املستثناة من نظام حرّية األسعار.
  :مللّف االستشارةاحملتوى املاّدي .3

  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:
لّلغتني العربّية والفرنسّية يتضّمن  -   فصول. 8مشروع قرار 
  وثيقة شرح األسباب. -

 

II. :تقديم قطاع صنع وعرض وبيع ماّدة الخبز  
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ألمر على  يتّم إحداث املخابز بناء على رأي الّلجان اجلهويّة وذلك بعد حصول املعنّيني 
املتعّلق  2005نوفمرب  29املؤرّخ يف  2005لسنة  3078البطاقات املهنّية طبقا ملقتضيات األمر عدد 

بضبط قائمة أنشطة احلرف الّصغرى، ونشاط صنع وعرض وبيع ماّدة اخلبز مؤّطر يف كّل مراحله. 
  وتصّنف املخابز كما يلي:

  أصناف املخابز:.1
جويلية  14الّصادر عن وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة الّصادر بتاريخ  حسب املنشور

  الية:تصّنف املخابز طبقا لألنظمة التّ  2008
  صنف "أ": نظام صنع اخلبز املدّعم من احلجم الكبري:.1.1

ستعمال الفرينة  ختتّص املخابز يف إطار هذا الّنظام يف صنع اخلبز من احلجم الكبري 
  املدّعمة، وهو موّجه لالستهالك األسري وتراعى يف إنتاجه اخلصوصّيات الّتالية:

  الوزن  القطر  الّطول  نوع اخلبز
  غ 30 -+/غ  400  -  صم 3 -+/صم  45  طويلخبز 

  غ 30 -+/غ  400  صم 2 -+/صم  23  -  خبز مدّور
وحيّجر على املخابز الّناشطة يف إطار هذا الّنظام إنتاج وترويج املرطّبات أو األصناف 

  الّنظام.األخرى من اخلبز ما عدى اخلبز "املّسوس" املصّنع وفقا للخصوصّيات املعتمدة يف هذا 
ويتعّني على املخابز الّناشطة يف إطار هذا الّنظام توفري اخلبز على امتداد اليوم وبكّميات تلّيب 

  حاجّيات االستهالك األسري.
خمتلط لصنع اخلبز املدّعم (خبز من احلجم الكبري وخبز من احلجم الّصغري  صنف "ب": نظام.2.1

قات"): "  
 30غ) و 400من اخلبز من احلجم الكبري (وزن  % 70تنتج املخابز املنضوية حتت هذا الّنظام 

قات" (وزن  % غ)، وحيّجر يف هذا الّنظام إنتاج وترويج  220على األقّل من اخلبز الّصغري "
املرطّبات وأنواع اخلبز الّرفيع ما عدى اخلبز "املّسوس" املصّنع وفقا للخصوصّيات املعتمدة يف هذا 
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ويتعّني على املخابز الّناشطة يف إطار هذا الّنظام توفري اخلبز الكبري على امتداد اليوم  الّنظام.
  هالك األسري.وبكّميات تلّيب حاجّيات االست

قات":.3.1   صنف "ج": نظام صنع اخلبز املدّعم من احلجم الّصغري "
ذا الّنظام يف إنتاج اخلبز الّرفيع واملرطّبات وذلك من الفرينة غري  ختتّص املخابز املدرجة 
قات" من الفرينة املدّعمة وتروجيه  املدّعمة. وميكن هلذه املخابز صنع اخلبز من احلجم الّصغري "

  ألسعار املعتمدة ويراعى يف إنتاجه اخلصوصّيات الّتالية:
  غ. 10 -+/غ  220الوزن:  -
  صم. 5 -+/صم  55الّطول:  -

قات".   وتنسحب هذه اخلصوصّيات على صنع اخلبز "املّسوس" من احلجم الّصغري "
  نقاط بيع اخلبز الّساخن:.4.1

ملساحات الّتجاريّة الكربى واملتوّسطة املعروفة لدى تعتمد نقاط تصنيع وبيع اخلبز الّساخن 
" على الفرينة غري املدّعمة لصنع خمتلف أنواع اخلبز. وتتوزّع نقاط بيع Points Chaudsالعموم بـ "

  اخلبز الّساخن كما يبّينه اجلدول الّتايل:
  توزيع نقاط بيع اخلبز الّساخن

  مكان الّنشاط  الّشركة
BVM  عروسبئر القصعة بن  

  9املنزه   9أوليس للّتوزيع شامبيون (كارفور ماركت حالّيا) املنزه 
  برج الّطويل  شركة املتوّسطّية للّتنمية "جيان"

  املرّكب الّتجاري درّة سوسة  أوليس للّتوزيع شامبيون (كارفور ماركت حالّيا) سوسة
  سيدي داود املرسى  شركة أوليس للّتوزيع كارفور تونس

  : وزارة الّتجارةاملصدر                                                                     
  

عن الّصنف "ب" وذلك بهدف   2011ر فيفري سنة  ههذا وقد تّم التخّلي بداية من ش
  يحظى بدعم أقـلّ من الخبز الكبير. الّضغط على تكاليف الّدعم نظرا ألّن خبز "الباقـات"

  وقد تّطور عدد املخابز خالل الّسنوات األخرية كما يبّينه اجلدول الّتايل:
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  2015إىل سنة  2011تطّور عدد املخابز خالل الفرتة املمتّدة من سنة 
  2015  2014  2013  2012   2011  الّسنة

  3080  3037  2988  2873  2746  عدد املخابز

  : وزارة الّتجارةاملصدر                                                                 
على  2008جويلية  14الّصادر عن وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة بتاريخ  املنشوروينّص 

حرتامها:   مجلة االلتزامات اّليت يطالب املهنّيون 
  التزامات املهنّيني:.2

  يتعّني على أصحاب املخابز احرتام مجلة االلتزامات القانونّية والّرتتيبّية الّتالية:
  مسك بطاقة تزّود:.1.2

بصرف الّنظر عن ضرورة مسك بطاقة مهنّية الستغالل املخابز فإنّه يتعّني على أصحاب 
لفرينة املدّعمة تسّلم من طرف مصاحل الوزارة املكّلفة  املخابز املصّنفة أعاله مسك بطاقة تزّود 

ت التّ  لفرينة املدّعمة البيا . وتتضّمن بطاقة التزّود    الية:لّتجارة ويتّم جتديدها سنوّ
ملخبزة (عدد البطاقة املهنّية والطّبيعة القانونّية والعنوان). -   الّتعريف 
  هويّة املستغّل (مالك أو على وجه الكراء أو وكيل). -
  نظام الّتخبيز ( اختيار الّصنف). -
  احلاجّيات من الفرينة. -
  مصادر التزّود مباّدة الفرينة. -

ائّية أو يف حال فقدان بطاقة التزّود فإنّه يتعّني علما وأنّه يف حال تعليق الّنشاط بصف ة ظرفّية أو 
  على صاحب املخبزة إعالم مصاحل وزارة الّتجارة املختّصة ترابّيا.

  
  
  

  مسك كّراس إنتاج:.2.2
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ت املتعّلقة بكّمية  يتوّجب على كّل صاحب خمبزة مسك كرّاس إنتاج يتضّمن البيا
ت من الفرينة املدّعمة وا لّشراءات كّما ومصدرا والكّميات احملّولة فضال عن عدد الفرق املخزو

  العاملة.
  انتظام الّتزويد:.3.2

يتعّني على أصحاب املخابز مسك خمزون احتياطي من الفرينة املدّعمة يف حدود حاجّيات 
م على األقّل وتوفري اخلبز بكّميات تلّيب حاجّيات استهالك الدّ  ّ ائرة إنتاج املخبزة ملّدة عشرة أ

الّرتابّية ذات مرجع الّنظر على امتداد كامل اليوم مبا يتماشى مع طبيعة وتوقيت االستهالك 
  األسري.

لفرينة املدّعمة إىل جانب التتّبعات  كلّ   ويرتّتب عن نتظام الّتزويد، إيقاف الّتزويد  إخالل 
ا العمل. لقوانني اجلاري    املنصوص عليها 

  واجب إعالم املستهلك:.4.2
بصرف الّنظر عن ضرورة إعالم املستهلك بنوعّية اخلبز املصنوع وبوزنه وبسعره، فإنّه يتعّني 
على خمتلف املخابز إشهار اختصاصها وذلك بصفة جلّية وواضحة للعموم وتوضع للغرض معّلقة 

  داخل املخبزة.
 هامش الّربح عند الّتوزيع:.5.2

مّليمات للخبزة الواحدة، وحيّجر على أصحاب املخابز  10حّدد هامش ربح توزيع اخلبز بـ 
لّنسبة للخبز اّلذي ّمت إنتاجه من الفرينة املدّعمة أو اعتماد ممارسات غري  منح ختفيضات 

  مشروعة.
  شفافّية املعامالت:.6.2

اشى مع طبيعة نشاطها حيّجر على املخابز شراء أو مسك أو خزن أو بيع منتوجات ال تتم
(مسيد، سّداري،...) غري أنّه ميكن للمخابز املتخّصصة يف اخلبز الّرفيع مسك كّمية حمدودة من 

  هذه املنتجات تتماشى وحاجّيات اإلنتاج. 
  مقّومات اجلودة وشروط حفظ الصّحة:.7.2
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لّضوابط الّتالية:   يتوّجب على كاّفة أصحاب املخابز التقّيد 
ماكن اخلزن والعرض والبيع واحلفظ.احرتام الشّ  - ملخابز و   روط الصّحية 
جع.-   ضرورة خزن املواّد األّولّية القابلة للتعّفن والفساد حتت نظام تربيد 
  استعمال املياه الصّحية يف صنع اخلبز ومشتّقاته. -
  ضمان جودة اخلبز وحسن طهيه. -
  عدم استعمال شفرة احلالقة عند تزيني اخلبز. -
.ع - ا قانو   دم استعمال احملّسنات غري املسموح 
  عدم الّلجوء إىل إضافات حمّجرة. -
عرض وبيع اخلبز يف األماكن املخّصصة له (املخابز ونقاط البيع الّتابعة هلا، حمّالت بيع املرطّبات  -

  واملواّد الغذائّية...).
  عدم عرض وبيع اخلبز على الّرصيف. -
  وين وطوله.احرتام وزن اخلبز القان -

لفرينة استخراج نوعي  عتماد نظام  PSوتتزّود املخابز  سعار خمّفضة و لدى املطاحن 
احلصص، ويف ما يلي منظومة دعم اخلبز حسب املعطيات الواردة من وحدة تعويض املواّد 

  األساسّية:
  منظومة دعم اخلبز:.3

عتماد  PSتتزّود املخابز  بفرينة اخلبز  سعار حمّددة وفقا هليكلة األسعار  لدى املطاحن 
الفرينة املدّعمة حصرّ يف صنع اخلبز املدّعم ويتعّني على املخابز ترويج نظام احلصص، وتستعمل 

ت  إنتاجهم من اخلبز املدّعم مبخابزهم أو عن طريق ّجتار الّتوزيع على أن يتّم ذلك حصرّ لغا
ا ومينع االّجتار يف ماّدة الفرينة املدّعمة وال جيوز استعماهلا أو مسكها أو  االستهالك األسري. خز

لفرينة املدّعمة وذلك يف حدود  إّال من قبل املطاحن واملخابز الّناشطة واحملّصلة على بطاقة تزّود 
  احلّصة املخّولة لكّل خمبزة.
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ويضبط سعر بيع الفرينة إىل املخابز على أساس سعر بيع اخلبز بعد طرح كلفة الّتخبيز وذلك 
لّنسبة للخبز من ا 308على أساس إنتاج  قات لكّل قنطار من  559حلجم الكبري ووحدة 

وميّثل الّدعم الفارق بني سعر بيع الفرينة من املطاحن وسعر بيع الفرينة املخّفض املضبوط  الفرينة.
  على أساس سعر بيع اخلبز، ويصرف الّدعم شهرّ لفائدة املطاحن.

خالل الفرتة  املخابزاملستعملة من قبل  PSويف ما يلي تطّور كّميات الفرينة استخراج نوعي 
  :2015 إىل سنة 2012 املمتّدة من سنة

  املستعملة  PS تطّور كّميات الفرينة استخراج نوعي
  2015  2014  2013  2012  صنف املخابز

  4.431.747  4.621.868  4.907.253  4.975.806  خمبزة صنف "أ"

  1.931.152  1.769.361  1.632.232  1.534.148  خمبزة صنف "ج"

  اإلدارة العاّمة لوحدة تعويض املواّد األساسّية املصدر:                                               
املستعملة من قبل  PSويربز من خالل هذا اجلدول تراجع كّميات الفرينة استخراج نوعي 

 PSنوعي يف مقابل ارتفاع كّميات الفرينة استخراج  % 11املخابز من الّصنف "ب" مبا نسبته 
، وذلك خالل الفرتة املمتّدة من سنة % 26املستعملة من قبل املخابز من الّصنف "ج" مبا نسبته 

  :PSويف ما يلي تطّور سعر ماّدة الفرينة استخراج نوعي  .2015إىل سنة  2012
  

  خالل الفرتة املمتّدة  PSتطّور سعر ماّدة الفرينة استخراج نوعي 
  (الوحدة: دینار/القنطار) 2014إىل أكتوبر سنة  2010من جوان سنة 

  2014أكتوبر   2013مارس   2011ماي   2010جويلية   2010جوان   الّصنف
  2,023  6,089  10,977  19,356 476, 16  صنف "أ"

  17,945  22,668  28,781  36,962  31,939  صنف "ج"

  اإلدارة العاّمة لوحدة تعويض املواّد األساسّية املصدر:                                             
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  PSاستخراج نوعي  ويربز من خالل هذا اجلدول االخنفاض الكبري اّلذي شهده سعر الفرينة

وذلك للمخابز من الّصنف "أ" وكذلك من الّصنف  2014 إىل أكتوبر سنة 2010 من جوان سنة
   "ج".

وهو يف  2007ويف مقابل ذلك حافظ سعر بيع الفرينة الّرفيعة على نفس املستوى منذ سنة 
  دينارا للقنطار الواحد. 51,200حدود 

ملالحظة يف هذا اإلطار أّن كلفة دعم الفرينة استخراج نوعي  من الّتكلفة  PSواجلدير 
سنة  % 24,25لتبلغ ما نسبته  2010سنة  % 33,31اجلملّية لدعم املواّد األساسّية مثّلت ما نسبته 

2015 .  
III.  :المالحظات  

عتبار  ال يثري مشروع القرار موضوع االستشارة الرّاهنة أيّة مالحظة من زاوية املنافسة وذلك 
  أنّه يتعّلق بـ:

ترمجة القرارات واإلصالحات اّليت ّمت إقرارها خالل الّسنوات األخرية إثر قيام وزارة الّتجارة  -
ملخابز ضمن نّص ترتييب أال وهو مشروع القرار، وحتديدا يف ما يتعّلق  ملسح اّلذي تعّلق 

ستعمال الفرينة استخراج نوعي  ذلك يف إطار . ويتنّزل PSبتصنيف املخابز واإلجراءات املتعّلقة 
التصّدي للمنافسة غري املشروعة اّليت تعاين منها املخابز من قبل املؤّسسات اّليت تتعاطى نشاط 

  بصفة غري قانونّية. PSصنع اخلبز وتروجيه وتستعمل الفرينة استخراج نوعي 
، ويتنّزل ذلك يف إطار التصّدي للممارسات PSمزيد تنظيم استعمال الفرينة استخراج نوعي  -
خلصوص ا ذه املاّدة واستعماهلا يف غري األغراض املخّصصة هلا، ويتجّلى ذلك  لّتالعب  ملتعّلقة 

لفرينة املدّعمة واّليت قّدر عددها بـ  من خالل عدد املؤّسسات املسّجلة لدى ديوان احلبوب للتزّود 
سة وذلك حسب مؤسّ  2168مؤّسسة يف حني أّن املخابز الّناشطة فعلّيا قّدر عددها بـ  3800

  املسح اّلذي أجنزته وزارة الّتجارة. 
الّتنصيص على ضرورة إشهار أسعار ووزن ونوعّية اخلبز للعموم وذلك بوضع معّلقات أو  -

  ملصقات... واعتماد تسمية خمبزة على واجهة املؤّسسات املصّنفة كمخابز.
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املتعّلق  1956جانفي  19يف  إّال أنّه يف مقابل ذلك فإنّه يقرتح حتيني األمر العلي املؤرّخ
موضوع  بتجارة املخابز وصنع اخلبز وبيعه، إضافة إىل ضرورة تبويب فصول مشروع القرار

ب يتعّلق  االستشارة ستعمال الفرينة املدّعمة،  ب يتعّلق  صناف املخابز،  ب يتعّلق  (مثال: 
  لتزامات املهنّيني...).

  

الحبيب  د  برئاسة السيّ  2016  ماي 26  بتاريخلمجلس المنافسة    ةالعامّ وصدر هذا الرّأي عن الجلسة  
سلوى بن والي وماجدة بن جعفر ومحّمد بن فرج والهادي    وعضويّة السّيدتين والّسادةجاء با  

  .السّيد نبيل الّسماتي  وأّمن كتابة الجلسة  وفوزي بن عثمان  بن مراد وشكري المامغلي
 

                       

  الـرّئــيس                                                         
 

 
 


