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حلمد �        اجلمهورية التونسيـــة                                                                         ا

 جملس املنافســة        

اجللســــة العاّمـــة   

     

 . صنع وعرض وبيع ماّدة اخلبز القطاع:    
  

  
  202751الّرأي عدد 

  ّصادر عن جملس املنافسةال

  2020 أوت 28 بتاريخ

  

  إّن جملس املنافســة،

بتاريخ   املرّسم بكتابة ا�لس  الّتجارة  حتت    2020  أوت   17بعد االّطالع على مكتوب وزير 

  .بصنع وعرض وبيع ماّدة اخلبزواملتضّمن طلب إبداء الرّأي يف مشروع قرار يتعّلق  380عدد  

املتعّلق Gعادة   2015سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36وبعد االّطالع على القانون عدد  

  تنظيم املنافسة واألسعار.

املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري   2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477وعلى األمر عدد  

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  28  اجلمعة وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا�لس Tلطّريقة القانونّية جللسة يوم  

  . 2020 أوت

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين، 

مالحظات   وإىل  الكتايب  تقريره  تالوة  يف  شعباين  صبحي  السّيد  املقّرر  إىل  االستماع  وبعد 

  ، شيخ روحهاملقّرر العام السّيد حممد  
  

  

   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 6لس املنافسة على ما يلي:
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I  . :تقدمي امللّف 

املتعّلق Gعادة تنظيم املنافسة واألسعار،    2015لسنة    36من القانون عدد   11عمال مبقتضيات الفصل  

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

  : ستشارةاإلطار العام لال.1

إدخال عديد اإلصالحات متثّلت يف تعديل األسعار واّختاذ عديد اإلجراءات مشلت   2008ّمت منذ سنة 

Tخلصوص قطاعي احلبوب والزّيت الّنبايت، Tعتبارها تستأثر Tلقسط األكرب من نفقات دعم املواّد األساسّية  

  ). % 90(أكثر من 

  وTلّنسبة لقطاع املخابز، مشلت اإلصالحات:

  3800خمبزة مقابل    2168إجراء مسح مّكن من حتديد قائمة يف املخابز الّناشطة فعلّيا يف القطاع، ضّمت    -
نوعي   استخراج  الفرينة  من  وتتزّود  احلبوب  لديوان  آنذاك  االستهالك   PS مسّجلة  خبز  لصنع  املخّصصة 

  العادي.

  70تنظيم املخابز إىل ثالثة أصناف: صنف "أ" لصنع اخلبز الكبري، وصنف"ب" لصنع اخلبز الكبري بنسبة    -

وصنف "ج" لصنع خبز "Tقات" مع متكينها من صنع املرطّبات ،  %  30واخلبز الّصغري "Tقات" بنسبة    %

  . PSونوعّيات أخرى من اخلبز من غري الفرينة استخراج نوعي 

الفرينة استخراج نوعي  وTلّنظر للممار  الّتالعب مباّدة  اّليت ّمتت معاينتها خبصوص  ، ّمت بداية  PSسات 

  التخّلي عن الّصنف "ب". 2011من فيفري سنة 

املخّولة لكّل خمبزة على أساس مقاييس حمّددة �خذ    PSتطبيق نظام احلصص من الفرينة استخراج نوعي    -

  د العملة. يف االعتبار حاجّيات اجلهة أو املنطقة وعد

  ختصيص اخلبز الكبري لالستهالك األسري ومنع توجيهه للّصفقات العمومّية واالستعمال املهين.  -

من صنع وترويج خبز "الباقات" Tستعمال الفرينة استخراج   points chaudsمتكني نقاط البيع املعروفة بـ    -

  . PSاستخراج نوعي  ، ومنع إنتاج اخلبز ا�ّمد ونصف املنتهي من الفرينةPS -7نوعي 

وTلّتوازي مع ذلك ّمت حصر إسناد الّرتاخيص اجلديدة إلحداث املخابز يف التجّمعات الّسكنّية اجلديدة  

دون غريها أو البعيدة عن املخابز املنتصبة، وذلك Tلّنظر حملدوديّة طاقة استيعاب القطاع وجتاوز طاقة اإلنتاج 

، كما ّمت الحقا حصر الّرتاخيص يف الّصنف "ج" للتمّكن من الّضغط  للحاجّيات احلقيقّية للّسوق الّداخلّية

  على تكاليف الّدعم، نظرا لكون اخلبز الّصغري "Tقات" حيظى بدعم أقّل من اخلبز الكبري. 
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ولئن مّكنت هذه اإلصالحات من ترشيد إنتاج واستهالك اخلبز وضمان شفافّية ونزاهة املعامالت يف  

وتبع أنّه  إالّ  اجلديدة  القطاع،  للطّلبات  االستجابة  عدم  وأمام  البالد،  �ا  مّرت  اّليت  االستثنائّية  لألوضاع  ا 

وترويج   صنع  يف  Tألساس  ختتّص  جديدة  حمّالت  وظهرت  القطاع  يف  االستثمارات  تطّورت  لالنتصاب، 

يتجاوز   ال  بوزن  الرّفيعة  الفرينة  Tستعمال  اخلبز  من  أخرى  ونوعّيات  عم  150املرطّبات،  �حكام غرام،  ال 

املتعّلق بتجارة املخابز وصنع اخلبز وبيعه، اّلذي جييز   1956جانفي    19من األمر العلي املؤرّخ يف    9الفصل  

  صنع وترويج هذا الّصنف من اخلبز دون ترخيص مسّبق.

نتيجة   املصّنفة  املخابز  أصحاب  قبل  من  وتذّمر  شديدة  معارضة  احملّالت  هذه  عدد  تزايد  القى  وقد 

غري الّشريفة اّليت تواجهها، والرّاجعة Tألساس لصنع وترويج اخلبز من احلجم الّصغري "Tقات" من قبل املنافسة  

  احملّالت غري املرّخصة وتسّببها يف صعوTت للمخابز املرّخصة اليت يتعّني عليها التقّيد بتسعرية قانونّية. 

املؤرّخ يف   الّتجارة  وزير  قرار  إصدار  ّمت  اخلبز    2016جوان    22لذلك  ماّدة  وبيع  بصنع وعرض  املتعّلق 

  الذي ساعد على تنظيم هذا الّنشاط واحتواء املمارسات املسّجلة يف القطاع.

،  2008يف املقابل أّدى جتميد أسعار بيع خبز االستهالك العادي من خبز كبري و"Tقات" منذ سنة  

Tونقل وكهر أجور  (من  واملطاحن  املخابز  أسعار  والّز�دة يف مدخالت  الّتخفيض يف  إىل  وماء ومخرية...)  ء 

  إىل املخابز املصّنفة.  PSإحالة الفرينة استخراج نوعي 

املتعّلقة  املمارسات  عدد  يف  هام  تطّور  سّجل  الفرينة،  صنفي  بني  األسعار  يف  الفارق  اّتساع  وأمام 

  صة هلا. واستعماهلا يف غري األغراض املخصّ  TPSلّتالعب مباّدة الفرينة استخراج نوعي 

املمارسات  و  هلذه  للتصّدي  يهدف  تنظيمي  إجراء  إطار  يف  االستشارة  موضوع  القرار  مشروع  يتنّزل 

املخّصصة لصنع اخلبز املوّجه لالستهالك العادي والّضغط على   PSوترشيد استعمال الفرينة استخراج نوعي  

  تكاليف الّدعم. 

التزامات أصحاب املخابز وحصر صنع وترويج  كما يرمي مشروع القرار إىل مزيد تنظيم القطاع وحتديد  

خبز االستهالك العادي يف املخابز املرّخصة، ومنع صنع الباقات يف احملّالت غري املصّنفة Tستثناء نقاط بيع 

  ". les points chaudsاخلبز املعروفة لدى العموم " 

  :اإلطار الّتشريعي والّرتتييب.2

  اخلبز إىل مجلة الّنصوص القانونّية والّرتتيبّية الّتالية: خيضع قطاع صنع وعرض وبيع ماّدة 

  املتعّلق بتجارة املخابز وصنع اخلبز وبيعه.  1956جانفي  19األمر العلي املؤرّخ يف  -
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  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  -

املتعّلق Gعادة تنظيم املنافسة واألسعار وخاّصة    2015سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36القانون عدد    -

  منه.  42الفصل 

املتعّلق Tملواّد واملنتجات واخلدمات املستثناة    1991ديسمرب    23املؤرّخ يف    1991لسنة    1996األمر عدد    -

  من نظام حرّية األسعار والّنصوص املتّممة واملنّقحة له. 

الّصغرى    2005نوفمرب    29املؤرّخ يف    2005لسنة    3078األمر عدد    - احلرف  أنشطة  قائمة  بضبط  املتعّلق 

  والّصناعات الّتقليديّة وحتديد األنشطة اليت تتطّلب ممارستها توّفر الكفاءة املهنّية. 

  . املتعّلق بتنظيم جتارة املخابز 1956جانفي  20قرار رئيس احلكومة املؤرّخ يف  -

  املتعّلق بصنع وعرض وبيع ماّدة اخلبز. 2016جوان  22قرار وزير الّتجارة املؤرّخ يف  -

 :احملتوى املاّدي مللّف االستشارة.3

  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي: 

  فصال.  15مشروع قرار يتضّمن  -

  وثيقة شرح األسباب. -
  

II . :تقدمي قطاع صنع وعرض وبيع ماّدة اخلبز 

البطاقات  املعنّيني Tألمر على  الّلجان اجلهويّة وذلك بعد حصول  بناء على رأي  املخابز  يتّم إحداث 

عدد   األمر  ملقتضيات  طبقا  يف    2005لسنة    3078املهنّية  قائمة    2005نوفمرب    29املؤرّخ  بضبط  املتعّلق 

مراحله. وتصّنف املخابز كما  أنشطة احلرف الّصغرى، ونشاط صنع وعرض وبيع ماّدة اخلبز مؤطّر يف كّل  

  يلي:

  أصناف املخابز: .1

تصّنف املخابز املرّخص    2016جوان    22حسب قرار وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة الّصادر بتاريخ  

  هلا واملتحّصلة على البطاقة املهنّية إىل خمابز صنف "أ" وخمابز صنف "ج" وذلك كما يلي: 
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  صنف "أ":   خمابز.1.1

وهو   املدّعمة،  الفرينة  الكبري Tستعمال  احلجم  اخلبز من  الّنظام يف صنع  إطار هذا  املخابز يف  ختتّص 

  موّجه لالستهالك األسري وتراعى يف إنتاجه اخلصوصيّات الّتالية: 
  

  

 الوزن  القطر  الّطول  نوع اخلبز 

 غ  30 -+/غ   400 - صم  3 -+/صم  45 خبز طويل 

 غ  30 -+/غ   400 صم  2 -+/صم  23 - خبز مدّور 
  

وحيّجر على املخابز الّناشطة يف إطار هذا الّنظام إنتاج وترويج املرطّبات أو األصناف األخرى من اخلبز  

  ما عدى اخلبز "املّسوس" املصّنع وفقا للخصوصّيات املعتمدة يف هذا الّنظام. 

على امتداد اليوم وبكّميات تلّيب حاجّيات  ويتعّني على املخابز الّناشطة يف إطار هذا الّنظام توفري اخلبز  

  االستهالك األسري. 
  صنف "ج":   خمابز.2.1

ختتّص املخابز املدرجة �ذا الّنظام يف املخابز صنع اخلبز من احلجم الّصغري "Tقات" من الفرينة املدّعمة  

  وتروجيه Tألسعار املعتمدة ويراعى يف إنتاجه اخلصوصيّات الّتالية: 

  غ.   10 - +/غ  220الوزن:   -

  صم.  5  -+/صم   55الّطول:  -

  وتنسحب هذه اخلصوصّيات على صنع اخلبز "املّسوس" من احلجم الّصغري "Tقات".

  وميكن هلذه املخابز إنتاج وترويج املرطّبات وأنواع أخرى من اخلبز وذلك من الفرينة غري املدّعمة.  

Tملس  الّساخن  اخلبز  بيع  لنقاط  وميكن  بـ  هذا  العموم  لدى  املعروفة  واملتوّسطة  الكربى  الّتجاريّة  احات 

"Points Chauds  .صنع خمتلف أنواع اخلبز من الفرينة غري املدّعمة "  

  كما يبّينه اجلدول الّتايل:  2020إىل سنة   2011وقد تّطور عدد املخابز خالل الفرتة املمتّدة من سنة  
  تطّور عدد املخابز 

  2020 2015 2014 2013 2012   2011 الّسنة

  3500 3080 3037 2988 2873 2746 عدد املخابز

  املصدر: وزارة الّتجارة                                                                            
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  منظومة دعم اخلبز: .3

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

صنع اخلبز املدّعم ويتعّني على املخابز ترويج إنتاجهم من اخلبز احلصص، وتستعمل الفرينة املدّعمة حصرّ� يف  

  املدّعم مبخابزهم أو عن طريق ّجتار الّتوزيع على أن يتّم ذلك حصرّ� لغا�ت االستهالك األسري. 

املطاحن   قبل  من  إالّ  أو خز©ا  مسكها  أو  استعماهلا  جيوز  وال  املدّعمة  الفرينة  ماّدة  يف  االّجتار  ومينع 

  حّصلة على بطاقة تزّود Tلفرينة املدّعمة وذلك يف حدود احلّصة املخّولة لكّل خمبزة. تبز الّناشطة واملواملخا

الّتخبيز وذلك على   بعد طرح كلفة  اخلبز  بيع  املخابز على أساس سعر  إىل  الفرينة  بيع  ويضبط سعر 

  Tقات لكّل قنطار من الفرينة.  559وحدة Tلّنسبة للخبز من احلجم الكبري و 308أساس إنتاج 

ط على أساس  وميّثل الّدعم الفارق بني سعر بيع الفرينة من املطاحن وسعر بيع الفرينة املخّفض املضبو 

  سعر بيع اخلبز، ويصرف الّدعم شهرّ� لفائدة املطاحن.

املستعملة من قبل املخابز خالل الفرتة املمتّدة من    PSويف ما يلي تطّور كّميات الفرينة استخراج نوعي 

  :2020  إىل سنة 2015  سنة
  

   (الوحدة: القنطار)  PSتطّور كّميات الفرينة استخراج نوعي  

  2019 2018 2017 2016 2015 املخابز صنف 

  3392038 3765841,5 4172362 4334017 4436456 خمبزة صنف "أ" 

  1993743 2704813,5 52454227, 2237958 2034207 خمبزة صنف "ج" 

  اإلدارة العاّمة لوحدة تعويض املواّد األساسّية  املصدر:                                                 
  

املستعملة من قبل املخابز من   PSويربز من خالل هذا اجلدول تراجع كّميات الفرينة استخراج نوعي  

  املستعملة من قبل املخابز من الّصنف "ج"  PSالّصنف "أ" يف مقابل ارتفاع كّميات الفرينة استخراج نوعي  

  . 2020إىل سنة  2015وذلك خالل الفرتة املمتّدة من سنة  ، % 5,58مبا نسبته  

  : �ا املخابز  اليت تنتفع PSويف ما يلي تطّور سعر ماّدة الفرينة استخراج نوعي 
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  خالل الفرتة املمتّدة  PSتطّور سعر ماّدة الفرينة استخراج نوعي  

  (الوحدة: دينار/القنطار)   2014إىل أكتوبر سنة   2010من جوان سنة  

 2020  جوان   2019جوان   2018ديسمرب    2016جانفي  2014أكتوبر  الّصنف

 17,437- 18,142- 12,836- 0,055- 2,023 صنف "أ" 

 4,043- 5,208- 0,927 16,28 17,945 صنف "ج" 

  اإلدارة العاّمة لوحدة تعويض املواّد األساسّية  املصدر:                                               
  

   PSالكبري اّلذي شهده سعر الفرينة استخراج نوعي    والّتدهور  ويربز من خالل هذا اجلدول االخنفاض

هذا   وذلك للمخابز من الّصنف "أ" وكذلك من الّصنف "ج".   2020 سنة  جوانإىل    2010 سنة  أكتوبرمن  

سنة    وقد منذ  املستوى  نفس  على  الرّفيعة  الفرينة  بيع  سعر  حدود    2007حافظ  يف  دينارا   51,200وهو 

  للقنطار الواحد.

ويف مقابل ذلك فإّن سعر إحالة الفرينة املعتمد صنف "أ" وسعر إحالة الفرينة املعتمد صنف "ج" بلغا  

الفرتة   الّتوايل خالل هذه  الواحد    6,089على  الواحد  22,668ودينارا للقنطار  ويستنتج من   .دينارا للقنطار 

  خالل ذلك ما يلي: 

دينارا للقنطار الواحد   4,066أّن مبلغ الّدعم املتعّلق مباّدة الفرينة املوّجهة للمخابز صنف "أ" قد تطّور من    -

  . 2020دينارا للقنطار الواحد يف سنة   23,526إىل  2014يف سنة  

الفرينة   -  مباّدة  املتعّلق  الّدعم  مبلغ  للمخابز صن  أّن  تطّور من  املوّجهة  قد  للقنطار   4,723ف "ج"   دينارا 

  . 2020دينارا للقنطار الواحد يف سنة  26,731إىل   2014الواحد يف سنة  

III.  :املالحظات  

  أنّه يتعّلق بـ:  ضرورةال يثري مشروع القرار موضوع االستشارة الرّاهنة أيّة مالحظة من زاوية املنافسة  

. ويتنّزل ذلك يف إطار التصّدي PSتصنيف املخابز واإلجراءات املتعّلقة Tستعمال الفرينة استخراج نوعي    -

املؤسّ  قبل  من  املخابز  منها  تعاين  اّليت  املشروعة  غري  وتروجيه للمنافسة  اخلبز  نشاط صنع  تتعاطى  اّليت  سات 

  بصفة غري قانونّية. PSوتستعمل الفرينة استخراج نوعي 

تنظيم   - نوعي    عملّية  مزيد  استخراج  الفرينة  ل،  PSاستعمال  Tلّتالعب وذلك  املتعّلقة  للممارسات  لتصّدي 

هلا،   املخّصصة  األغراض  واستعماهلا يف غري  املاّدة  يربز �ذه  بني  من خالل    والذي  املؤّسسات الفارق  عدد 
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بـ   مؤّسسة يف حني أّن املخابز    3800املسّجلة لدى ديوان احلبوب للتزّود Tلفرينة املدّعمة واّليت قّدر عددها 

  مؤّسسة وذلك حسب املسح اّلذي أجنزته وزارة الّتجارة.   2168قّدر بـ  تالّناشطة فعلّيا 

وأنّ  عدد    علما  يف  ا  2015لسنة    36القانون  املنافسة    2015سبتمرب    15ملؤرّخ  تنظيم  Gعادة  املتعّلق 

اإلطار  أقرّ   واألسعار املتعّلقة T  يف هذا  والعقوTت  املخالفات  الّدعم موضوع  مجلة  برتاتيب  املخّلة  ملمارسات 

    من هذا القانون. 56و  54و  50و  42الفصول 

إشهار    - على ضرورة  والّصنف  الّتنصيص  الّتخبيز  واملكّو¯ت نظام  والنوعّية  والوزن  تسمية    والّسعر  واعتماد 

  خمبزة على واجهة املؤّسسات املصّنفة كمخابز. 

  املالحظات الّتالية:  يبدي ا�لس ،املقابلويف 

  خبصوص قائمة االّطالعات: -

  استكمال قائمة االّطالعات Tلّنصوص التّالية:  يتعّني 

  . املتعّلق بتنظيم جتارة املخابز 1956جانفي  20قرار رئيس احلكومة املؤرّخ يف  -

  املتعّلق بصنع وعرض وبيع ماّدة اخلبز. 2016جوان  22قرار وزير الّتجارة املؤرّخ يف  -

  املخابز: خبصوص اإلطار القانوين املنظّم لقطاع  -

يّتسم اإلطار القانوين املنّظم لقطاع جتارة املخابز بعدم الوضوح وبتعّدد الّنصوص املنّظمة له، ذلك أنّه  

الّتاريخخيضع إىل حّد   املؤرّخ يف    إىل مقتضيات   هذا  العلي  املخابز    1956جانفي    19األمر  بتجارة  املتعّلق 

املتعّلق بتنظيم جتارة املخابز واليت  1956جانفي    20وصنع اخلبز وبيعه وكذلك قرار رئيس احلكومة املؤرّخ يف  

تعتمد على مصطلحات وعبارات ال تواكب واقع القطاع اليوم: من ذلك "الباتيندة" و"جلنة املخابز" و"الّصنع  

  و"وزارة االقتصاد القومي"... .   العائلي" و"خبز االستهالك العادي"

بتاريخ    أصدر  كما الّتقليديّة  الّتجارة والّصناعات  مبقتضاه املخابز   قرارا صّنفت  2008جويلية    14وزير 

تضّمن كذلك االلتزامات احملمولة على املهّنيني (مسك بطاقة التزّود،  و إىل ثالثة أصناف "أ" و"ب" و"ج"،  

الّتز  انتظام  اإلنتاج،  اجلودة مسك كرّاس  مقّومات  الّتوزيع،  عند  الرّبح  املستهلك، هامش  إعالم  واجب  ويد، 

  وشروط حفظ الصحة). 

بتصنيف   2016ويف سنة   تعّلق  والذي  اخلبز  ماّدة  وبيع  املتعّلق بصنع وعرض  الّتجارة  قرار وزير  صدر 

  . PSاملخابز وكذلك إجراءات استعمال ماّدة الفرينة استخراج نوعي 



 

 

/99  

 

الّرتتييب املنظّم للقطاع القانوين و عادة الّنظر يف اإلطار G  ا�لس يوصي وبناء على كّل ما سبق ذكره، فإنّ 

تطوي اّجتاه  وذلك من خالل سّن  يف  املستوجبة  واإلجراءات  للّشروط  الّدقيق  والّتحديد  قانوينره   جديد   نّص 

املتع القرار  إصدار  يسبق  املخابز  جتارة  بتنظيم  اخلبز يتعّلق  ماّدة  وبيع  وعرض  بصنع  االستشارة   ّلق  موضوع 

الفرياملاثلة مباّدة  املتعّلقة  الّدعم  منظومة  يف  الّنظر  إعادة  خالله  من  يتّم  استخراج  ،  عملّية    يف  وكذلك   PSنة 

  وسلطة اإلشراف. يشمل كافّة املتدّخلني من مطاحن وخمابزمبا توزيعها 

  خبصوص تصنيف املخابز:  -

القرار   مشروع  من  األّول  الفصل  االستشارة  نّص  خمابز    تصنيفعلى  موضوع  إىل  اخلبز  حمّالت صنع 

الفصل   نّص  ±نية  مرحلة  يف  مثّ  مصّنفة،  غري  وخمابز  املصّنفة   9مصّنفة  غري  املخابز  على  مينع  أنّه  على    منه 

أي أّن احملّالت املتخّصصة يف صنع اخلبز الرّفيع من غري الفرينة استخراج اعتماد تسمية خمبزة على واجهتها،  

  كذلك الّنصوص الّرتتيبّية الّسابقة. و على معىن مشروع القرار الرّاهن  خمبزة ال تعترب  PSنوعي 

ذلك،   القرار  يّتجهوبناء على كّل  األّول من مشروع  الفصل  به  الذي جاء  الّتصنيف    املعروض   إلغاء 

التزّود صنف املخابز املرّخص هلا من طرف الوزارة املكّلفة Tلّتجارة يف    اعتماد تصنيف يتضّمن  واالقتصار على

  . دون غريها لصنع اخلبز املدّعم، وهي احملّالت املتحّصلة على البطاقة املهنّية خلّباز  TPSلفرينة استخراج نوعي 

  اعتماد الّتصنيف الّتايل للمخابز: يقرتح يف هذا اإلطارو 

 خمابز صنف "أ": ختتّص حصرّ� يف صنع اخلبز املدّعم من احلجم الكبري.  •

  غري "Tقات".صنع اخلبز املدّعم من احلجم الصّ  ختتّص حصرّ� يفخمابز صنف "ب":  •
  

  رضا بن حممود برVسة السّيد   2020أوت    28وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 6لس املنافسة بتاريخ  

العّيادي  وعضويّة حمّمد  والّسادة  و   السّيد  بوعبيدي السّيدتني  واخلموسي  ]لّشيخ  وسندس  ن  بوزّ̂ رمي 

 . وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد الّشيخ روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل الّسمايت ،وعصام اليحياوي

                        

  الـّرئــيس                                                         
 

 

 


