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                      اجلمهورية التونسيـــة                                                      
 جملس املنافســة       

اجللســــة العاّمـــة   
     

   .املخابز :القطاع  
 

  

  162625 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2017 مارس 2 بتاريخ

  

  املنافســة،إّن جملس 
لس بتاريخ و  الّصناعة بعد االّطالع على مكتوب وزير  ديسمرب 20الّتجارة املرّسم بكتابة ا

لتصّرف يف األصل الّتجاري للمخابز ومدى إمكانّية واملتضّمن طلب إبداء الرّأي  2016 يف ما يتعّلق 
ت األصل الّتجاري للمخ   .بزةإحالة البطاقة املهنّية للخّباز كإحدى مكّو

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 اخلميس  لس   2وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2017 مارس
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

  ة تقريره الكتايب، وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف تالو 
  

  

لس املنافسة على ما يلي:    وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

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

لس بتاريخ الّتجارةو  الّصناعة وزير طلبواألسعار،  ديسمرب  20، مبقتضى املكتوب املرّسم بكتابة ا
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لتصّرف يف األصل الّتجاري للمخابز جملس املنافسة من  ،2016 إبداء الرّأي القانوين يف ما يتعّلق 
ت األصل الّتجاري للمخبزة   .ومدى إمكانّية إحالة البطاقة املهنّية للخّباز كإحدى مكّو

  :ستشارةاإلطار العام لال.1
دراسة قانونّية وواقعّية لتفّشي ظاهرة جتارة بيع املخابز وكرائها على تنّزل االستشارة يف إطار ت

ألصل الّتجاري حيث يثري ذلك إشكاال قانونّيا يتعّلق بطبيعة البطاقة املهنّية للخّباز  أساس متّتعها 
ل لبيع أو الكراء  لّتايل إحالتها  ّتوازي ومدى اعتبارها من متعّلقات األصل الّتجاري للمخبزة وميكن 

  األصل الّتجاري. مع
وخيضع تعاطي نشاط املخابز إىل ضرورة احلصول على ترخيص إداري يف شكل بطاقة مهنّية 

املتعّلق بتجارة املخابز وصنع  1956جانفي  19وفقا ملقتضيات الفصل األّول من األمر العلي املؤرّخ يف 
لباتيندة احملرزين اخلبز وبيعه الذي ينّص على أنّه "خيّصص بدون استثناء صنع ا خلبز للخّبازين املرّمسني 

مارس  24املؤرّخ يف  1989لسنة  457من األمر عدد  7على البطاقة املهنّية ..."، وقد منح الفصل 
املتعّلق بتفويض بعض سلطات أعضاء احلكومة إىل الوالّة كما ّمت تنقيحه وإمتامه جبملة  1989

  ة املهنّية املذكورة إىل وايل اجلهة.الّنصوص الّالحقة اختصاص إسناد البطاق
ويف ظّل االختالف بني اإلدارة واملهنة خبصوص طبيعة الّرخصة اإلداريّة املتمثّلة يف البطاقة املهنّية 
ت األصل الّتجاري للمخبزة من عدمه،  لبيع أو الكراء كإحدى مكّو للخّباز ومدى إمكانّية إحالتها 

لس وأمام غموض الّنصوص القانونّية  املنّظمة للقطاع، طلب وزير الّصناعة والّتجارة الرّأي القانوين 
  املنافسة.

  :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  -
  عّلق بتجارة الّتوزيع.املت 2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد  -
عادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  - املتعّلق 

  منه. 42وخاّصة الفصل 
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  املتعّلق بتنظيم جتارة املخابز. 1956جانفي  20قرار الوزير األكرب رئيس احلكومة املؤرّخ يف  -
املتعّلق بتفويض بعض سلطات أعضاء  1989مارس  24املؤرّخ يف  1989لسنة  457األمر عدد  -

  احلكومة إىل الوالّة كما ّمت تنقيحه وإمتامه جبملة الّنصوص الّالحقة.
ملواّد واملنتجات واخلدمات  1991ديسمرب  23املؤرّخ يف  1991لسنة  1996األمر عدد  - املتعّلق 

  املستثناة من نظام حرّية األسعار.
املتعّلق بضبط قائمة أنشطة احلرف  2005نوفمرب  29املؤرّخ يف  2005لسنة  3078دد األمر ع -

  والّصناعات الّتقليديّة وحتديد األنشطة اليت تستوجب ممارستها توّفر الكفاءة املهنّية. الّصغرى
 املتعّلق بصنع وعرض وبيع ماّد اخلبز. 2016جوان  22قرار وزير الّتجارة املؤرّخ يف  -
  :مللّف االستشارةاحملتوى املاّدي .3

  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:
  .املكتوب املتعّلق بطلب االستشارة -
والذي طلب  2016أكتوبر  13املكتوب املوّجه من وايل صفاقس إىل وزير الّصناعة والّتجارة بتاريخ  -

مبقتضاه الرّأي القانوين والواقعي لظاهرة بيع األصول الّتجاريّة للمخابز واعتبار البطاقة املهنّية من 
عتبار أّن نشاط املخابز ميارس يف إطار ترخيص   إداري شخصي. متعّلقات األصل الّتجاري 

 

II.   المخابزتقديم قطاع:  
 وفقا ملقتضيات الفصل األّول منيتّم إحداث املخابز بناء على رأي الّلجان اجلهويّة وذلك 

. وتصّنف املخابز   املتعّلق بتجارة املخابز وصنع اخلبز وبيعه 1956جانفي  19األمر العلي املؤرّخ يف 
  كما يلي:

  أصناف املخابز:.1
تصّنف تعّلق بصنع وعرض وبيع ماّد اخلبز، امل 2016جوان  22قرار وزير الّتجارة املؤرّخ يف حسب 
  :كما يلياملخابز  

  صنف "أ": -
ستعمال الفرينة املدّعمة،  املخابزختتّص  يف إطار هذا الّصنف يف صنع اخلبز من احلجم الكبري 

  وهو موّجه لالستهالك األسري.
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وحيّجر على هذه احملّالت إنتاج وترويج املرطّبات أو األصناف األخرى من اخلبز ما عدى اخلبز 
  ّيب حاجّيات االستهالك األسري."املّسوس"، ويتعّني عليها توفري اخلبز على امتداد اليوم وبكّميات تل

  صنف "ج": -
ذا الّصنف  املخابزختتّص  قات" من الفرينة يف املدرجة  صنع اخلبز من احلجم الّصغري "

  وترويج املرطّبات وأنواع أخرى من اخلبز من غري الفرينة املدّعمة.إنتاج  هلا وميكن. املدّعمة
  نقاط بيع اخلبز الّساخن: -

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

على مجلة  2008جويلية  14وينّص املنشور الّصادر عن وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة بتاريخ 
حرتامها:   االلتزامات اّليت يطالب املهنّيون 

  التزامات املهنّيني:.2
  يتعّني على أصحاب املخابز احرتام مجلة االلتزامات القانونّية والّرتتيبّية الّتالية:

  بطاقة تزّود:مسك .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 

لفرينة املدّعمة  . وتتضّمن بطاقة التزّود  ت الّتالية:لّتجارة ويتّم جتديدها سنوّ   البيا
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 علما وأنّه يف حال  تعليق الّنشاط بصفة ظرفّية أو 
  يتعّني على صاحب املخبزة إعالم مصاحل وزارة الّتجارة املختّصة ترابّيا.

  
  

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

  انتظام الّتزويد:.3.2
يتعّني على أصحاب املخابز مسك خمزون احتياطي من الفرينة املدّعمة يف حدود حاجّيات 

م على األقّل وتوفري اخلبز بكّميات تلّيب حاجيّ  ّ ات استهالك الّدائرة الّرتابّية إنتاج املخبزة ملّدة عشرة أ
  ذات مرجع الّنظر على امتداد كامل اليوم مبا يتماشى مع طبيعة وتوقيت االستهالك األسري.

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

  م املستهلك:واجب إعال.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 منح  10حّدد هامش ربح توزيع اخلبز بـ 
لّنسبة للخبز اّلذي ّمت إنتاجه من الفرينة املدّعمة أو اعتماد ممارسات غري مشروعة.   ختفيضات 

  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
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. -
  اخلبز.عدم استعمال شفرة احلالقة عند تزيني  -
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- . ا قانو   عدم 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. -
  خلبز القانوين وطوله.احرتام وزن ا -

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 نظام  PSتتزّود املخابز  بفرينة اخلبز  سعار حمّددة وفقا هليكلة األسعار  لدى املطاحن 

الفرينة املدّعمة حصرّ يف صنع اخلبز املدّعم ويتعّني على املخابز ترويج إنتاجهم احلصص، وتستعمل 
ت االستهالك  من اخلبز املدّعم مبخابزهم أو عن طريق ّجتار الّتوزيع على أن يتّم ذلك حصرّ لغا

  األسري.
ا إّال من قبل  ومينع االّجتار يف ماّدة الفرينة املدّعمة وال جيوز استعماهلا أو مسكها أو خز

لفرينة املدّعمة وذلك يف حدود احلّصة املخّولة  املطاحن واملخابز الّناشطة واحملّصلة على بطاقة تزّود 
ويضبط سعر بيع الفرينة إىل املخابز على أساس سعر بيع اخلبز بعد طرح كلفة الّتخبيز  لكّل خمبزة.

لّنسبة للخبز من احلجم الكبري و 308وذلك على أساس إنتاج  قات لكّل قنطار من  559وحدة 
  الفرينة.

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

  
III.  التّحليل القـانوني:  

ألصل الّتجاري، شهد قطاع  املخابز تفّشيا لظاهرة جتارة بيع املخابز وكرائها على أساس متّتعها 
ر إشكاال قانونّيا يتعّلق بطبيعة البطاقة املهنّية خلّباز ومدى اعتبارها من متعّلقات األصل  وهو ما أ
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لّتوازي مع األصل الّتجاري من لبيع أو الكراء  عدمه، مبا أّن رخصة  الّتجاري للمخبزة ميكن إحالته 
عتبار الّصفة املهنّية ملستغّل األصل الّتجاري.   فتح خمبزة تسند 

ّن األمر العلي املؤرّخ يف  لّتذكري يف هذا اإلطار  املتعّلق بتجارة  1956جانفي  19واجلدير 
لباتيندة املخابز وصنع اخلبز وبيعه ينّص على أنّه "خيّصص بدون استثناء صنع اخلبز للخّبازين املر  ّمسني 

احملرزين على البطاقة املهنّية اليت يسّلمها بعد استشارة جلنة املخابز..." وعلى أن "تبدي جلنة املخابز  
ّم جتارة املخابز".   كّل اآلراء يف مجيع املسائل اّليت 

املتعّلق بتنظيم جتارة  1956جانفي  20وحسب قرار الوزير األكرب رئيس احلكومة املؤرّخ يف 
خابز فإنّه "تقع استشارة الّلجنة وجو فيما يتعّلق بتسليم وسحب البطاقة املهنّية للخّبازين وكذلك امل

  فيما يتعّلق جبميع عملّيات بيع وإحالة املخابز".
املتعّلق  1989مارس  24املؤرّخ يف  1989لسنة  457من األمر عدد  15و 7وقد منح الفصالن 

مة إىل الوالّة كما ّمت تنقيحه وإمتامه جبملة الّنصوص الّالحقة بتفويض بعض صالحّيات أعضاء احلكو 
اختصاص إسناد البطاقات املهنّية ورخص فتح املخابز إىل وايل اجلهة (بناء على رأي الّلجنة اجلهويّة 

  إلسناد رخص املخابز).
ت األصل الّتجاري األشياء  189وحسب الفصل  ّلة الّتجاريّة فإنّه "تندرج ضمن حمتو من ا

املنقولة املخّصصة ملمارسة أعمال الّتجارة.ويشمل األصل الّتجاري وجو احلرفاء والّسمعة الّتجاريّة.  
كما يشمل أيضا ما مل يقض نّص خبالفه سائر األشياء األخرى الّالزمة الستغالل األصل الّتجاري  
كعنوان احملّل واالسم الّتجاري واحلّق يف اإلجارة واملعّدات واآلالت والّسلع وبراءات االخرتاع 

 وعالمات املعمل واألشكال والّنماذج وحقوق امللكّية األدبّية والفّنية".
ّلة الّتجاريّة يف تعريفها لألصل الّتجاري مل تتطّرق إىل موضوع  واملالحظ يف هذا الّصدد أّن ا

ت األصل الرّ  خص اإلداريّة، وهو ما جيعل إمكانّية إحالة الّرتخص اإلداري واعتباره كإحدى مكّو
  الّتجاري للمخبزة غامضة من الّناحية القانونّية. 

  
الّطالع على بعض الّتجارب املقارنة فقد ّمت التوّصل إىل ما يلي:   و

املكّونة لألصل الّتجاري كما يلي: "يشتمل من مدّونة الّتجارة املغربّية العناصر  80حّددت املاّدة  -
  األصل الّتجاري وجو على زبناء ومسعة جتاريّة.
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ويشمل أيضا كّل األموال األخرى الّضروريّة الستغالل األصل كاالسم الّتجاري والّشعار واحلّق 
ث الّتجاري والبضائع واملعّدات واألدوات وبراءات االخرتاع  وعالمات الّصنع  والّرخصيف الكراء واأل

والّتجارة واخلدمة والّرسوم والّنماذج الّصناعّية وبصفة عاّمة كّل حقوق امللكّية الّصناعّية أو األدبّية أو 
ألصل".   الفّنية امللحقة 

أّن العديد من األصول الّتجاريّة تعتمد يف نشاطها على اإلذن أو  1واعترب فقه القضاء املغريب
متنحها اإلدارة املعنّية مثل مقهى أو مطعم أو قاعة ألعاب، ويف هذه احلالة فإّن الّرخصة اإلداريّة اليت 

تنتقل معه عند الّتفويت فيه شريطة  وهي الّرخصة أو اإلذن يعترب من العناصر املعنويّة لألصل الّتجاري
مثل موافقة اإلدارة املختّصة. وعلى عكس ذلك فإّن الّرخص اليت تعطى للّشخص العتبارات شخصّية 

  رخص الّنقل ال ميكن الّتفويت فيها سواء كان ذلك لوحدها أو مع األصل الّتجاري.
ت املعنويّة  2يعترب فقه القضاء الفرنسي - إلمكان أن متّثل الّرخص اإلداريّة مكّو من املكّو أنّه 

ستثناء تلك املتعّلقة بشخص املستغّل اليت ال ميكن الّتفويت فيها وال ميكن  لألصل الّتجاري، وذلك 
لّتايل يتوّجب على مشرتي األصل الّتجاري احلصول على  ،أن تكون من متعّلقات األصل الّتجاري و

  رخصة جديدة للغرض.
عتبار الّصفة املهنّية ملستغّل األصل  ما تقّدمويستنتج من خالل  أّن الّرخص اإلداريّة املسندة 

  حوال عنصرا من العناصر املعنويّة لألصل الّتجاري.الّتجاري ال ميكن أن متّثل يف أي حال من األ
فإّن  ووفقا ملقتضيات الّنصوص القانونّية املنّظمة لقطاع املخابز، وكما سبق الّتنصيص عليه،

املؤرّخ يف  2005لسنة  3078األمر عدد  نشاط املخابز يستوجب توّفر الكفاءة املهنّية وذلك على معىن
ويشرتط توّفر البطاقة املهنّية خلّباز على   ،املتعّلق بضبط قائمة أنشطة احلرف الّصغرى 2005نوفمرب  29

أي أّن إسناد رخصة فتح خمبزة مرتبط وجو بتوّفر الّصفة  طاليب احلصول على رخصة فتح خمبزة،كّل 
 املهنّية لطالبها.

ة وجزائّية يف إطار ممارسة وإضافة إىل ذلك فإّن لصاحب البطاقة املهنّية خلّباز مسؤولّية شخصيّ 
عادة  املتعّلق 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  حيث أقرّ  ،نشاط صناعة اخلبز

                                                            
1   www.startimes.com 

2  idf.fr-www.notaires.paris  وTrapiers-»,Annie Chamouaud Droits des Affaires «:  Livre.  
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ملمارسات املخّلة برتاتيب الّدعم، وذلك   تنظيم املنافسة واألسعار ت املتعّلقة  مجلة املخالفات والعقو
  كما يلي:

  

ت  املخالفات   العقو
مسك منتوجات مدّعمة مبواقع اخلزن أو اإلنتاج  -

  يف غري احلاالت املرّخص فيها.
ة يف غري األغراض ماستعمال منتوجات مدعّ  -

املخّصصة هلا أو بطرق ختالف القرارات املّتخذة يف 
  الغرض من اجلهات املختّصة.

ا بطرق  - االّجتار يف منتوجات مدّعمة ومشتّقا
 الغرض من اجلهات ختالف القرارات املّتخذة يف

  املختّصة.
  .احلصول على الّدعم دون وجه شرعي -

اعتبار املخالفات يف املواّد املدّعمة كإخالل  -
  برتاتيب الّدعم.

إىل  2000الّسجن من شهر إىل عام وخبطّية من  -
حدى العقوبتني. 100000   دينار أو 

دينار عند  50000دينار إىل  500خطّية من -
اقرتان املخالفات مبمارسة الّتحايل او حماولة 

ح غري مشروعة.   الّتحايل بغرض حتقيق أر
  إمكانّية حجز املنتوجات. -
تعليق الّتزويد أو مراجعة احلّصة أو نظام الّدعم  -
و غلق احملّل او احملّالت اّليت ارتكبت فيها املخالفة أ

  هر.على أن ال تتجاوز هذه العقوبة مّدة ش
  

عتبار أّن نشاط املخابز ميارس يف إطار ترخيص إداري شخصي وأّن  وبناء على كّل ما سبق، و
البطاقة املهنّية خلّباز متّكن من مراقبة مدى توّفر الّشروط الفرديّة هلذا الّنشاط، فإنّه ال ميكن اعتبار 

لّتايل ال ميكن الّتفويت فيه أو كرائه أو  ،الّرتخيص اإلداري من متعّلقات األصل الّتجاري للمخبزة و
حالة األصل الّتجاري للمخبزة سواء كان ذلك عن طريق البيع أو  إحالته، ويستوجب على املنتفع 
الكراء، احلصول على رخصة للغرض متنحها الّسلطة اجلهويّة بناء على رأي الّلجنة اجلهويّة إلسناد 

روط الّالزمة لذلك، ويتجّسد ذلك يف احلصول على البطاقة رخص املخابز بعد استيفاء مجيع الشّ 
  املهنّية خلّباز.

  

سة السيّ  2017 مارس 2 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ  حمّمد د بر
حمّمد بن وعمر الّتونكيت و  ورجاء الشّواشي والّسادة ماجدة بن جعفر وعضويّة السّيدتني العّيادي



/1010  
 

وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد البحري  وخالد السّالمي ومعز العبيديوأكرم الباروين فرج 
  .مايتالقابسي وكاتب اجللسة السّيد نبيل الس

  
                      

  يسالّرئـ                                        
                  حمّمد العّيادي                                    

  
 


