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         بيــــــــــان  

 

 

عبد    إلتقى-2022فيفري    21االثنين   كونكت،  األعراف  بمنظمة  العصرية  للمخابز  المهني  المجمع  اليوم رئيس 

وذلك بحضور ممثلين عن    الكريم بن محرز برئيس الديوان بوزارة التجارة   ومديرالمنافسة واألبحاث اإلقتصادية

 في إعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التجارة بتونس.  العصرية الدخول إعالن أصحاب المخابز  إثرالكنفدرالية 

    أولى:و بعد مناقشة مطالب المجمع، تم اإلتفاق على بعض النقاط كخطوة 

 والسميد لجميع المخابز العصرية دون تمييز،   إلتزام المطاحن بتوفير مادتي الفارينة -1

 و ايصالها ألصحاب المخابز،  3مطاحن عوضا عن  6إمكانية التزود بالمواد األولية من  -2

بعث لجنة لتنظيم القطاع تحت إشراف وزارة التجارة و تشريك المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت فيها    -3

 كعضو فعال.  
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أن هذا الحراك يأتي للمطالبة بحل مشاكل المخابز العصرية في ظل إضطراب التزود للمواد   ويذكر المجمعهذا  

قف عمل العشرات من المخابز باإلضافة إلى اإلرتفاع المشط ألسعار  األولية في العديد من الجهات مما تسبب في تو

 المخابز العصرية ال تتمتع بمنظومة الدعم مثل المخابز التقليدية.   وأن أصحاب والسميد علماالفارينة 

 

يف  فقد قرر المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت تأجيل اإلعتصام لمدة عشرة أيام مع مواصلة تكث  وتبعا لذلك

 استمرارية هذا القطاع الحيوي. ومنصفة لضمانالجهود مع وزارة التجارة إليجاد حلول عادلة  


