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المخطط

تقديم

 منع الممارسات المخلة بالمنافسة

 وعالقتها بقانون المنافسة الحصريعقود التوزيع

 تحت التسمية األصلية   اإلستغاللخصوصية عقود

 إجراءات اإلعفاء
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تقديم

بداية منذ األسعار و المنافسة قانون إصدار تم االقتصادي، التحرير سياسة إطار في 
 بالمنافسة متعلق 1991 جويلية 29 في مؤرخ 1991 لسنة 64 عدد القانون( التسعينات
)واألسعار

إلغاؤه وتم 2005 سنة إلى 1993 سنة من امتدت التنقيحات من العديد القانون هذا عرف    
 سبتمبر 15 في مؤرخ 2015 لسنة 36 عدد القانون بمقتضى 2015 سنة وتعويضه

واألسعار المنافسة تنظيم بإعادة المتعلق 2015

المستهلك، ورفاه االقتصادية والنجاعة للسوق العام التوازن ضمان إلى القانون يهدف           المستهلك، ورفاه االقتصادية والنجاعة للسوق العام التوازن ضمان إلى القانون يهدف           
 : خاصة و الدولي المستوى على المنافسة بتشريعات المضمنة القواعد مجمل يتضمن و

معينة وإجراءات  لشروط وفقا بعضها إعفاء إمكانية مع بالمنافسة المخلة الممارسات منع  

التقييدية الممارسات منع  

االقتصادي التركيز عمليات مراقبة  

قد قواعد على ترتكز تجارية عالقات اعتماد فرض وتنوعها التجارية األنماط تطور 
 من الحد أو للسوق مؤسساتال دخول من الحد في وتساهم المنافسة حرية مع تتعارض
  .التموين مراكز أو األسواق تقاسم أو فيها الحرة المنافسة
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تقديم

على التجارب من والعديد االقتصادي التحليل أثبت فقد بالمنافسة، المساس هذا رغم 
 على إيجابيات لها تكون أن يمكن للتوزيع المستحدثة األنماط هذه أن الدولي المستوى
 تبني إلى العالم في المنافسة قوانين بأغلب أدى ما وهو المستهلك، وعلى االقتصاد
.بالمنافسة المخلة للممارسات العام المنع من إلعفاءها  إجراءات

     

تكريس إلى المطلق المنع من تطورا وعرف التوجه هذا التونسي المنافسة قانون تبنى 
.اإلعفاء إجراء
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I  -  منع الممارسات المخلة بالمنافسة

 المخلة الممارسات يمنع  األسعار و المنافسة تنظيم إعادة قانون من 5 الفصل 
: بالمنافسة

يكون التي الضمنية أو الصريحة واالتفاقيات والتحالفات عليها المتفق األعمال 
:إلى تؤول والتي بالمنافسة مخال أثرها أو موضوعها

 
والطلب، العرض لقاعدة الطبيعي السير حسب األسعار تحديد عرقلة ـ 1

 
فيها، الحرة المنافسة من الحد أو للسوق أخرى مؤسسات دخول من الحد ـ 2 فيها، الحرة المنافسة من الحد أو للسوق أخرى مؤسسات دخول من الحد ـ 2

 
التقني، التقدم أو االستثمار أو التسويق أو اإلنتاج مراقبة أو تحديد ـ 3

التموين، مراكز أو األسواق تقاسم ـ 4

هيمنة لمركز المفرط االستغالل
االستغالل المفرط لوضعية تبعية اقتصادية
 عرض أو تطبيق أسعار مفرطة االنخفاض
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I -  منع الممارسات المخلة بالمنافسة

اإلعفاء : 6 الفصل

: أصحابها  يثبت التي العقود من أصناف أو الممارسات أو االتفاقات الخامس الفصل أحكام تطبيق من تعفى•

 اقتصادي أو تقني تقدم لضمان ضرورية أنها 
فوائدها من عادال قسطا المستعملين على تدر وأنها

: إلى تؤدي أالّ  شريطة 

 أهداف، من إليه ترمي ما لتحقيق ضروري هو ما تتجاوز تضييقات فرض
منها هام جزء في أو المعنية السوق في للمنافسة التام اإلقصاء.

 الرسمي بالرائد وينشر المنافسة مجلس استشارة بعد بالتجارة المكلف الوزير من معلل بقرار اإلعفاء هذا يمنح•
.التونسية  للجمهورية

 المؤسسة مخالفة  حال في اإلعفاء سحب وله دورية، لمراجعة إخضاعه أو اإلعفاء مدة يحدد أن للوزير يمكن •
.منحه لشروط المعنية

 مجلس رأي أخذ بعد بالتجارة المكلف الوزير من باقتراح حكومي بأمر ومدته اإلعفاء مطالب تقديم إجراءات تضبط•
 اإلعفاء مطالب تقديم إجراءات بضبط يتعلق 2016 أكتوبر 18 في مؤرخ 2016 لسنة 1204 عدد حكومي أمر( .المنافسة

).واألسعار المنافسة تنظيم بإعادة المتعلق 2015 سبتمبر 15 في المؤرخ 2015 لسنة 36 عدد القانون ألحكام تطبيقا ومدته
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II-  و عالقتها بقانون المنافسة    الحصريعقود التوزيع

متنوعة عقود :  

االمتياز، عقود•

،الحصري التجاري التمثيل عقود•

االنتقائي، التوزيع عقود•

...األصلية التسمية تحت االستغالل عقود•

التعاقدية وااللتزامات اإلجراءات حيث من تختلف      
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II-  و عالقتها بقانون المنافسة    الحصريعقود التوزيع

بالمنافسة إخالالت تتضمن عقود  :  

.السوق في المنافسة بحرية يتعلق فيما وخاصة االقتصاد على اآلثار نفس  لها•

: بـــــ الخاصة بالبنود يتعلق ما في وخاصة المنافسة من تحد كونها في تشترك•

االنتقاء.

الحصري الشراء.

الحصري البيع. الحصري البيع.

الجغرافي التحديد.

 األسعار تحديد.

المنافسة عدم بنود...

 والعقود األصلية التسمية تحت االستغالل عقود مختلف خضوع يبرر ما وهو•
  .واألسعار المنافسة قانون من الخامس بالفصل عليه المنصوص المنع لمبدأ المشابهة
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II-  و عالقتها بقانون المنافسة    الحصريعقود التوزيع

إيجابية آثار لها تكون قد عقود :

اقتصادي تقدم

تقني تقدم

المستهلك على فوائد...

  

  حيث .واألسعار المنافسة قانون من السادس الفصل ألحكام خضوعها يبرر ما وهو•  حيث .واألسعار المنافسة قانون من السادس الفصل ألحكام خضوعها يبرر ما وهو•
 مع( االتفاقات هذه مثل به تتمتع أن يمكن الذي اإلعفاء إجراء على القانون ينص

.المنافسة مجلس رأي أخذ بعد وذلك ) معينة شروط توفر ضرورة
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III - خصوصية عقد االستغالل تحت التسمية األصلية

 عقود بقيّة تنظيم التونسي المشرع يتولى لم ، األصليّة التسميّة تحت االستغالل عقد  باستثناء•
 مستقل قانون في المشابهة العقود من وغيرها الحصري والتمثيل االمتياز عقود تشمل التي التوزيع
.وشامل

 وإلى األطراف إرادة إلى ومضمونها شكلها في خاضعة العقود من الصنف هذا صياغة تبقى •
.واألسعار المنافسة قانون في المتّمثل العام القانوني اإلطار

       قانونية بقواعد األصلية التسمية تحت االستغالل عقد التونسي المشرع خص 2009 سنة منذ•

10

       قانونية بقواعد األصلية التسمية تحت االستغالل عقد التونسي المشرع خص 2009 سنة منذ•
.العقود بقية عن تميزه وترتيبية



III - خصوصية عقد االستغالل تحت التسمية األصلية

بتجارة يتعلق 2009 أوت 12 في مؤرخ 2009 لسنة 69 عدد قانون 14 من  الفصل ( المفهوم 
)التوزيع

 حق تجارية عالمة أو تسمية صاحب بمقتضاه يمنح عقد هو األصلية التسمية تحت االستغالل عقد”•
 أو منتجات بتوزيع قيامه قصد األصلية التسمية تحت المستغل يسمى معنوي أو طبيعي لشخص استغاللها

  .مالي مقابل لقاء خدمات إسداء

ويشمل حق استغالل التسمية األصلية نقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية واستغالل حقوق الملكية      
.الفكرية.الفكرية

ويقصد بشبكة االستغالل تحت التسمية األصلية مجموع محالت مستقلة تعمل تحت عالمة واحدة ووفق 
“.أساليب تجارية موحدة خاصة تهيئة المحالت وطرق التسيير والعرض والتسويق ومصادر التزود 
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III - خصوصية عقد االستغالل تحت التسمية األصلية

المستوجبة القانونية الشروط ( :المفهوم (
15لفصل ا     

.يكون عقد االستغالل تحت التسمية األصلية كتابيا •

ووثيقة  اإلستغالليتعين على مالك التسمية األصلية مد المستغل تحت التسمية األصلية بمشروع عقد •
.تتضمن معطيات حول مالك التسمية األصلية وقطاع نشاطه، على األقل عشرين يوما قبل توقيع العقد

يتم ضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد االستغالل والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة بمقتضى •
.أمر.أمر

.يعد باطال كل عقد مخالف ألحكام هذا الفصل•
16الفصل 

:على مالك التسمية األصلية •
ـ أن يكون صاحب حقوق ملكية العالمة أو التسمية التجارية،

ـ أن يوفر للمستغل تحت التسمية األصلية المساندة التجارية والتقنية وكل المعلومات الصادقة حول الشبكة 
.خالل مدة العقد

17الفصل 

ووضعه  ببيوعاتهعلى المستغل تحت التسمية األصلية موافاة مالك التسمية األصلية بالمعطيات المتعلقة •
.المالي، وأن يرخص له أو لمفوضيه الدخول للمحالت خالل الساعات االعتيادية للفتح أو للعمل
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III - خصوصية عقد االستغالل تحت التسمية األصلية

المنافسة قانون نظر وجهة من ( المفهوم (

 االستغالل عقد أن اعتبار على المنافسة لمجلس االستشاري العمل استقر ، المنافسة قانون نظر وجهة من•
 بين يبرم خدمات إسداء أو منتوجات بيع أو لشراء عموديا اتفاقا يكون أن يعدو ال األصلية التسمية تحت

 احتوى متى بالمنافسة مخالّ  أثره أو موضوعه يكون أن يمكن االتفاق هذا أنّ  غير متنافسة، غير شركات
 بحقّ  أو البيع سعر بتحديد أو العالمة صاحب من الحصري التزّود بواجب مثال تتعلّق بنود على

. المنافسة عدم بواجب أو الحصري الترابي االستغالل . المنافسة عدم بواجب أو الحصري الترابي االستغالل
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III - خصوصية عقد االستغالل تحت التسمية األصلية
لسنة 1501 عدد أمر( للعقد المصاحبة بالوثيقة المضمنة الدنيا والمعطيات العقد في توفرها الواجب الدنيا الشروط 

.) 2010 جوان 21 في مؤرخ 2010
من قبل صاحب التسمية األصلية لفائدة المستغل خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية  المسداةالخدمات  -

.واستغالل حقوق الملكية الفكرية
.ـ المقابل المالي المستوجب على مستغل التسمية األصلية

.ـ مدة العقد وشروط التجديد
.ـ شروط استعمال العالمة أو التسمية التجارية

.ـ شروط فسخ العقد
.الحصريـ شروط التزود 

.ـ شروط عدم المنافسة
.أو التسمية التجارية الستغالل العالمة الحصريـ تحديد المجال الجغرافي 

.ـ احترام المستغل تحت التسمية األصلية لسرية المعطيات التي يوفرها مالك التسمية األصلية
.ـ مخطط االستثمار الواجب إنجازه من قبل المستغل تحت التسمية األصلية

حقوق وواجبات مالك 
مستغل التسمية  و

  األصلية
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.ـ مخطط االستثمار الواجب إنجازه من قبل المستغل تحت التسمية األصلية
.ـ آليات تقاسم مصاريف اإلشهار

.والوضع المالي للمستغل تحت التسمية األصلية بالبيوعاتـ موافاة مالك التسمية األصلية بالمعطيات المتعلقة 
.ـ إجراءات الترخيص لمالك التسمية األصلية أو لمفوضيه لدخول محالت مستغلي التسمية األصلية

ـ إمكانية إعادة إبرام عقود استغالل من قبل مستغل التسمية األصلية لفائدة آخرين بالنسبة إلى كل منطقة جغرافية في حال تعلق 
.العقد باستغالل استئثاري يغطي كامل تراب الجمهورية

الشكل القانوني للمؤسسة وطبيعة نشاطها، هوية مالك التسمية األصلية وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي ،و هوية الممثل  -
.القانوني وعنوان المقر االجتماعي وقائمة في المسيرين ورأس المال بالنسبة للشخص المعنوي

.بالسجل التجاري أو ما يقوم مقامه الترسيمـ عرض لتاريخ المؤسسة، عدد 
.العالمة بالسجل الوطني للعالمات ترسيممعطيات حول + ـ إثبات حقوق ملكية العالمة أو التسمية التجارية

قائمة لشبكة مستغلي العالمة في تونس + ـ معطيات حول شبكة المستغلين للعالمة
.العالمة وفي تونس بهاـ معطيات حول قطاع نشاط المؤسسة وفرص تطور القطاع في المناطق التي تتواجد 

.ـ التنصيص على طبيعة ومبلغ المصاريف واالستثمارات الخصوصية للعالمة أو التسمية التجارية
.ـ القوائم المالية للمؤسسة

معطيات حول مالك 
التسمية األصلية 

وقطاع نشاطه 
الوثيقة المصاحبة (

لعقد االستغالل تحت 
)التسمية األصلية



III - خصوصية عقد االستغالل تحت التسمية األصلية

لسنة 1501 عدد أمر( للعقد المصاحبة بالوثيقة المضمنة الدنيا والمعطيات العقد في توفرها الواجب الدنيا الشروط 
.) 2010 جوان 21 في مؤرخ 2010

: بـ تتعلق المنافسة لحرية منافية شروطا األصلية التسمية تحت االستغالل عقود تتضمن أال يجب•

الخدمة، إسداء أو البيع إعادة أسعار فرض ـ الخدمة، إسداء أو البيع إعادة أسعار فرض ـ

.أدنى معامالت رقم تحديد ـ
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III - خصوصية عقد االستغالل تحت التسمية األصلية

آليا معفاة عقود :

2010 جويلية 28 في مؤرخ التقليدية والصناعات التجارة وزير من قرار بمقتضى محددة القطاعات في قائمة  

المنافسة قانون من 6 الفصل ألحكام طبقا اإلعفاء إلجراءات تخضع ال 

اإلعفاء إلجراءات خاضعة عقود:

حالة اإلعفاء إلجراءات خاضعة بالقرار الواردة غير القطاعات في األصلية التسمية تحت اإلستغالل عقود تبقى حالة اإلعفاء إلجراءات خاضعة بالقرار الواردة غير القطاعات في األصلية التسمية تحت اإلستغالل عقود تبقى 
) الحصري التوزيع عقود باقي مثل ( 6 الفصل ألحكام طبقا  بحالة
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III - خصوصية عقد االستغالل تحت التسمية األصلية

والصناعات التجارة وزير من قرار( القطاعات بعض في آليا المعفاة األصلية التسمية تحت االستغالل عقود 
)2010 جويلية 28 في مؤرخ التقليدية

جميع القطاعات العالمات 
 الوطنية

قطاعات اقتصادية أخرى  قطاع التكوين  القطاع 
السياحي 

قطاعات التوزيع  العالمات 
األجنبية 

ـ خدمات اإلصالح السريع للعطب، ) 26(
قاعات الحالقة والتجميل والعناية   -

التكوين المهني - كراء السيارات، -
الترفيه،  فضاءات -

العطورات-
مواد التجميل والصحة   الجسدية، -
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قاعات الحالقة والتجميل والعناية   -
الجسدية، 

خدمات اإلصالح والصيانة ،  -
، ...)السيارات واإللكترونيات(
خدمات الرعاية للمساعدة على  -

اإلقالع عن التدخين، 
خدمات العالج بالنزل، -
.خدمات العالج بمياه البحر -

الترفيه،  فضاءات -

.  استغالل النزل-
مواد التجميل والصحة   الجسدية، -
المالبس الجاهزة،   -
األحذية،  -
الجلدية،   المنتوجات  -
الرياضية،  والمنتوجاتاألحذية  -
الحمية،  منتوجات -
الساعات، -
الهدايا،  -  
النظارات،  -
، الكهرومنزليةالتجهيزات   -
األثاث، نباتات التزويق الداخلي والورود،   -  
صحية،   وأفصالمواد حديدية  -
تجهيزات إلكترونية وإعالمية،  -
أدوات مكتبية ومدرسية،  -
.  المعدات والتجهيزات  لمختلف القطاعات -



IV-  إجراءات اإلعفاء

تقديم إجراءات بضبط يتعلق 2016 أكتوبر 18 في مؤرخ 2016 لسنة 1204 عدد حكومي األمر( : المطلب 
.) ومدته اإلعفاء مطالب

 يتضمن التجارة بوزارة المختصة للمصالح نظائر ثالثة في ملف تقديم باإلعفاء المعنية األطراف على يتعين•
 .المحتملة واآلثار العقود أصناف أو االتفاق أو للممارسة اقتصادي أو تقني تقدم وجود تثبت عناصر

: على الملف يحتوي•

وعنوانه، وجنسيته القانوني وشكله اإلعفاء طالب عن معلومات على يحتوي طلب ـ

أو بطاقة تعريف طالب اإلعفاء،  ـ نسخة من السجل التجاري والعقد التأسيسي للشركة أو بطاقة تعريف طالب اإلعفاء،  ـ نسخة من السجل التجاري والعقد التأسيسي للشركة

المعني، الهيكل أو المؤسسة فيها تنشط التي السوق وهيكلة القطاع حول دراسة ـ

اإلعفاء، طلب موضوع العقود أصناف أو االتفاق أو الممارسة ـ

التشغيل، وعلى المستهلك رفاه على آثاره وخاصة لإلعفاء االقتصادية المزايا تبيان ـ

المالية، والقوائم االستثمار مخططات ـ

.اإلعفاء طلب تدعم أن يمكن وثائق أو معلومات أي ـ 18



IV-  إجراءات اإلعفاء

اإلجراءات : 

      

مجلس المنافسة  وزارة التجارة األطراف المعنية 
12باإلعفاء 

*) شهران( رأي 

*) أشهر 3( قرار

سنوات قابلة للتجديد 5: إعفاء  رفض

3 4

5
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إبداء الرأي •
التأكد من استيفاء الملف •

لكافة الوثائق المطلوبة،
إحالة على مجلس  •

المنافسة

باإلعفاء 

تقديم ملف في ثالثة •
نظائر يتضمن 

عناصر تثبت وجود 
تقدم تقني أو 

اآلثار  واقتصادي 
المحتملة

12

ثالث أشهر : مطلب تجديد 
قبل انتهاء مدة اإلعفاء 

يتضمن تحيينا للمعطيات 
المكونة للملف 

5

67

يمكن عند االقتضاء طلب معلومات إضافية مع وقف احتساب اآلجال إلى حين تقديمها وفي * 
.صورة عدم تقديم المعطيات المطلوبة في اآلجال يعتبر مطلب اإلعفاء الغيا



IV-  إجراءات اإلعفاء

المجلس رأي  :

 الخامس الفصل أحكام تطبيق من اإلعفاء إسناد إمكانية مدى في رأيه المجلس يبدي•
: أصحابها  يثبت التي العقود من أصناف أو الممارسات أو لالتفاقات بالنسبة

 اقتصادي أو تقني تقدم لضمان ضرورية أنها  

فوائدها من عادال قسطا المستعملين على تدر وأنها

: إلى تؤدي أالّ  شريطة  : إلى تؤدي أالّ  شريطة 

 أهداف، من إليه ترمي ما لتحقيق ضروري هو ما تتجاوز تضييقات فرض

منها هام جزء في أو المعنية السوق في للمنافسة التام اإلقصاء.

 لواقع المترتبة السلبيّة اآلثار بين الموازنة بتقنيّة يسّمى ما ضمن تدخل المعايير هذه      
. للمستهلك ورفاه تقني تقّدم من االقتصاد يجنيها التي األكيدة والمنفعة المنافسة

20



IV-  إجراءات اإلعفاء

المجلس رأي  :

 من العقود توفره وما بالمنافسة اإلخالل بين الموازنة على تحليله في المجلس يعتمد•
 لكل االقتصادي للواقع االعتبار بعين األخذ مع ،للمستهلك ورفاه واقتصادي تقني تقدم
  طبيعة المعنية، لألطراف السوق حصص وسيرها، السوق لهيكلة مرجعية، سوق

... المعنية والخدمات المنتوجات

 يعني ال المنافسة من تحدّ  التي العموديّة االتفاقات بين من يعدّ  الحصري التجاري التمثيل بأنّ  اإلقرار إنّ ”       
 وفقه والفقه التشاريع  جلّ  أنّ  حيث السوق في التوزيع تقنيات من كتقنية  مطلق وبشكل آليّا إقصائها
 المسّ  بين الموزانة تقنية على ذلك في وتعتمد االتفاقات من النوع هذا بقبول تقر المقارن القضاء

  “ .أخرى جهة من عنها  المنجّرة االقتصادية الفوائد بين و جهة من بالمنافسة
)في قطاع توزيع النظارات  2006نوفمبر  2بتاريخ  62130رأي عدد ( 
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IV-  إجراءات اإلعفاء

المجلس رأي  :

المستعملين على فوائد/االقتصادي أو التقني التقدم•
 قانوني مفهوم غياب-
  بحالة حالة التقييم يتم-

     
 أساسا إثباتها يعتمد تقديريّة مسألة تشريعي تعريف غياب في يشّكل االقتصادي أو التقني التقدم مفهوم”      أساسا إثباتها يعتمد تقديريّة مسألة تشريعي تعريف غياب في يشّكل االقتصادي أو التقني التقدم مفهوم”     

      فنّية معطيات من المنافسة قواعد عن الخروج في لها الترخيص تروم التي المؤسسة به تتقّدم ما على
 لقاعدة يخضع ال المفهوم هذا مع التعامل أنّ  كما ،واالقتصادي التقني التقّدم في المساهمة تبرز واقتصاديّة

         حصوله المتوقّع بالمنافسة اإلخالل لمقدار االعتبار بعين األخذ مع بحالة حالة تناوله يتمّ  بل موّحدة
 “.المستهلكين ومصلحة فيها المتدخلين وحالة المذكورة التونسيّة الّسوق على وتأثيره

)، قطاع توزيع النّظارات 2006نوفمبر  2بتاريخ  62130رأي عدد ( 

      22



IV-  إجراءات اإلعفاء
المجلس رأي  :

المستعملين على فوائد/االقتصادي أو التقني التقدم•

  االستغالل أنّ  باعتبار بالّسوق للمنافسة تامّ  إقصاء وجود عدم.... العقد بنود مختلف دراسة من يستشفّ ”     
 أخرى فرعيّة شركات استغالل ناحية من عنه سينجرّ ... الرئيسي المستغلّ  قبل من ... لعالمة الحصري

 وتنافسيّة ديناميكيّة إدخال من سيمّكن أنّه إلى إضافة الجمهوريّة مناطق مختلف في العالمة لهذه مستقلّة
  .المجال في أخرى عالمات استغالل على المستثمرين بعض تحفيز خالل من الّسوق على  .المجال في أخرى عالمات استغالل على المستثمرين بعض تحفيز خالل من الّسوق على

 من بعد اعتمادها يتم لم والتي حديثا المبتكرة األشكال من  الخزينة تذاكر ظهر على اإلشهار يعتبر كما     
 يساهم أن الجديدة التقنية هذه استعمال شأن ومن التونسية السوق في اإلشهار ومؤسسات المعلنين طرف

 العقد تنفيذ سيمّكن كما .المهنة أهل لفائدة هامة إضافة ويشكل المجال في واقتصادي تقني تقدم ضمان في
“ .قارّ  شغل موطن 15 إحداث من

)في قطاع تقنيات التّسويق واإلشهار التّجاري 2017نوفمبر  16بتاريخ  172656الّرأي عدد  (                                  
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IV-  إجراءات اإلعفاء
المجلس رأي  :

المستعملين على فوائد/االقتصادي أو التقني التقدم•

 هو المشروع من الهدف أنّ  يتبيّن ،به المضّمنة الجدوى دراسة في جاء ولما االستشارة ملف إلى بالرجوع”    
 وهذه صفاقس بمدينة وديكور مفروشات من المنزل مستلزمات في المختّصة... لمنتجات بيع نقطة إحداث
 من ستمّكن فهي وبالتّالي .للعالمة آخر مستغل يديرها تونس بمدينة أخرى بيع نقطة سوى تملك ال العالمة
  خاص منتوج وبنوعيّة بيع بطرق تتميّز صفاقس بمدينة والديكور المفروشات سوق في عالميّة ماركة إدخال

 وفي المعروضة المنتجات في كبير تنّوع في سيساهم مّما المستعملة، األّوليّة والمواد التصاميم حيث من بها
.المرجعيّة بالّسوق المنافسة دعم في كذلك وسيساهم للتسويق المعتمدة التقنيات

 وفي المعروضة المنتجات في كبير تنّوع في سيساهم مّما المستعملة، األّوليّة والمواد التصاميم حيث من بها
.المرجعيّة بالّسوق المنافسة دعم في كذلك وسيساهم للتسويق المعتمدة التقنيات

 المعروضة المنتجات تنويع إلى يؤدي أن شأنه من صفاقس مدينة إلى العالمة هذه مثل إدخال أنّ  كما     
 فائدة سيدرّ  مّما األسعار على يؤثّر قد هذا العرض وتنّوع .مستوردة ومنتجات محليّة منتجات من للمستهلكين

.المستهلكين على
 ومستغل جهة من المستهلك على بالنفع تعود الّراهن العقد من اقتصاديّة فوائد وجود تؤّكد العناصر هذه كل     

“.للمنافسة إذكاء ومن العرض في تنّوع من تتيحه بما المرجعية السوق على وكذلك أخرى جهة من العالمة
)المفروشات والّديكورفي قطاع   2016أكتوبر  13بتاريخ  162616الّرأي عدد (                                  
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IV-  إجراءات اإلعفاء

المجلس رأي :

: على خاصة المنافسة جانب من العقد لمشروع المجلس تقييم ينبني•

  
الملف مكونات دراسة

العقد بنود دراسة العقد بنود دراسة

25



IV-  إجراءات اإلعفاء

المجلس رأي :
 2016 لسنة 1204 عدد الحكومي األمر بمقتضى عليها المنصوص والمعطيات الوثائق : الملف مكونات دراسة•

 االعتبار بعين األخذ مع ، ومدته اإلعفاء مطالب تقديم إجراءات بضبط المتعلق 2016 أكتوبر 18 في مؤرخ
 جوان 21 في مؤرخ 2010 لسنة 1501 عدد لألمر طبقا األصلية التسمية تحت االستغالل عقود لخصوصية

2010(.

 من 15 الفصل من بكلّ  عليها المنصوص الّشكليّة الّشروط أهمّ  المجلس أنظار على المعروض العقد استوفى وقد”     
 صاحب يمّكن أن استوجب الذي التوزيع بتجارة لمتعلقا 2009 أوت 12 في المؤرخ 2009 لسنة 69 عدد القانون صاحب يمّكن أن استوجب الذي التوزيع بتجارة لمتعلقا 2009 أوت 12 في المؤرخ 2009 لسنة 69 عدد القانون
 حقوق ومتضّمنا كتابيا يكون الذي االستغالل عقد مشروع من معه التّعاقد يعتزم الذي المستغلّ  األصليّة التّسمية

 نشاطه وقطاع األصلية التسمية مالك حول معطيات تتضّمن ووثيقة األصلية التسمية ومستغل مالك من كل وواجبات
 الشروط بضبط المتعلق 2010 جوان 21 في المؤرخ 2010 لسنة 1501 عدد األمر من والثالث الثاني والفصالن

 للعقد المصاحبة بالوثيقة المضّمنة الدنيا والمعطيات األصلية التسمية تحت االستغالل عقد في توفّرها الواجب الدنيا
 .له المصاحبة وبالوثيقة بالعقد إدراجها يتعيّن التي البيانات جملة حيث من

 رقم تحديد أو الخدمة إسداء أو البيع إعادة أسعار فرض من المنافسة لحريّة مناف شرط أيّ  العقد يتضّمن ولم     
 “...أدنى معامالت

)في قطاع تقنيات التّسويق واإلشهار التّجاري  2017نوفمبر  16بتاريخ   172656الّرأي عدد (    
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IV-  إجراءات اإلعفاء

المجلس رأي:

:دراسة بنود العقد •

البنود التي ال يمكن أن تكون موضوع إعفاء:

:فرض أسعار إعادة البيع أو إسداء الخدمة -     

باستثناء العروض الترويجية المحدودة في الزمن واألسعار القصوى المقترحة      

27

:ـ تحديد رقم معامالت أدنى

دنيا شريطة أن يكون هذا الهدف قابل للتحقيق   شراءاتباستثناء إمكانية التنصيص على حجم      

 

.ينتج عنها رفض اإلعفاء) Restrictions caractérisées(موصوفة  تضييقات     



IV-  إجراءات اإلعفاء

المجلس رأي:

:دراسة بنود العقد •

 عقد االستغالل تحت التسمية األصلية (البنود التي يمكن أن تكون موضوع إعفاء
):كمثال

مدة العقد -       

الحصريّ االستغالل التّرابي  -       

الحصريالتزود  -       

28

الحصريالتزود  -       

أو عدم االنضمامعدم المنافسة  -       

        



IV-  إجراءات اإلعفاء

المجلس رأي:

:دراسة بنود العقد •

 عقد االستغالل تحت التسمية األصلية (البنود التي يمكن أن تكون موضوع إعفاء
):كمثال

:مدة العقد •

سنوات قابلة للتجديد 5  -    

أكتوبر  18مؤرخ في  2016لسنة  1204رأي مستقر لمجلس المنافسة تم تأكيده ضمن األمر حكومي عدد   -    
يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب اإلعفاء ومدته  2016

29

يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب اإلعفاء ومدته  2016

باعتبار أن مدة طويلة قد تؤدي إلى إقصاء تام للمنافسة في السوق -    
    



IV-  إجراءات اإلعفاء

المجلس رأي:

:دراسة بنود العقد •

 عقد االستغالل تحت التسمية األصلية (البنود التي يمكن أن تكون موضوع إعفاء
):كمثال

: الحصريّ بند االستغالل التّرابي •

معينة  لمنتوجاتاستغالل حصري في مجال ترابي محدد للعالمة أو  -    

-

30

أخرى في محالت منافسة منتوجاتدون غيرها ، يبقى بإمكان صاحب العالمة بيع  منتوجاتيمكن أن يشمل -

)ventes passives(عرضية  ببيوعاتيمكن لمستغل العالمة القيام -



IV-  إجراءات اإلعفاء

المجلس رأي:

:دراسة بنود العقد •

 عقد االستغالل تحت التسمية األصلية (البنود التي يمكن أن تكون موضوع إعفاء
):كمثال

:  الحصريبند التزود •

التي يوفرها صاحب العالمة أو ) الضرورية ( أو المعدات  من المنتجات  الحصريالتزام مستغل العالمة بالتزود -
المزودين الذين يوافق عليهم

المقدم والتناسق بين مختلف  المنتوجضمان جودة  وشريطة أن يكون الهدف هو الحفاظ على صورة العالمة -

31

المقدم والتناسق بين مختلف  المنتوجضمان جودة  وشريطة أن يكون الهدف هو الحفاظ على صورة العالمة -
مكونات الشبكة 

بالمنتج األصلّي أو بالمنتج الحامل للعالمة األصليّة على امتداد  الحصريّ ذات الّصلة بالتّزّود  التّضييقاتقبول       
الرتباطها  لتسييرالمشروعبالمعّدات الّضروريّة واألساسيّة  الحصريّ ، فضال عن فرض التّزّود اإلستغاللفترة 

المعّدات غير الّضروريّة والتّي  التّضييقاتبجوهر وأساس االستغالل تحت التّسمية األصليّة دون أن تشمل هذه 
.من الغير بهايجاز في شأنها لمتلقي االمتياز التّزّود 

    



IV-  إجراءات اإلعفاء

المجلس رأي:

:دراسة بنود العقد •
 عقد االستغالل تحت التسمية األصلية كمثال(البنود التي يمكن أن تكون موضوع إعفاء:(

" :  Les clauses de non concurrence ou de non affiliation"أو عدم االنضمام بند عدم المنافسة •

التزام هذا  ولمستغل العالمة  الحصريالترابي   المجالإسناد استغالل العالمة داخل التزام صاحب العالمة بعدم -
األخير بعدم القيام بأنشطة منافسة أو شبيهة

سرية المعطيات  ،  ويجب أن يكون ضروريا لحماية الخبرات والمهارات الفنية لصاحب العالمة : خالل مدة العقد -

32

سرية المعطيات  ،  ويجب أن يكون ضروريا لحماية الخبرات والمهارات الفنية لصاحب العالمة : خالل مدة العقد -
.غير منافس  ودون منع المستغل من القيام بنشاط غير مماثل 

 االحتفاض امكانيةعدم المنافسة محددة بسنة ، داخل المحالت التي تم فيها استغالل العالمة ، مع : بعد انتهاء العقد -
بالحرفاء

بعد نهاية العقد عوضا عن عدم المنافسة) أقل مساسا بالمنافسة ( عادة ما يتم اشتراط عدم االنضمام لشبكة منافسة -
    



IV-  إجراءات اإلعفاء

المجلس رأي:

:على إثر دراسة المطلب يقترح المجلس •

رفض اإلعفاء-

قبول إسناد اإلعفاء-

قبول اإلعفاء شريطة إدخال تغييرات على مشروع االتفاق-
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IV- إجراءات اإلعفاء
 قرار وزير التجارة:

 المنافسة مجلس استشارة بعد بالتجارة المكلف الوزير من معلل بقرار اإلعفاء يمنح •
.التونسية  للجمهورية الرسمي بالرائد وينشر

 اإلعفاء سحب وله دورية، لمراجعة إخضاعه أو اإلعفاء مدة يحدد أن للوزير يمكن •
.منحه لشروط المعنية المؤسسة مخالفة  حال في

:ب القرار يكون أن يمكن•

34

اإلعفاء رفض-

  المقدمة بالشروط اإلعفاء على الموافقة-

  )التزامات ( الشروط بعض تغيير طلب مع اإلعفاء على الموافقة-



IV- إجراءات اإلعفاء
 قرار وزير التجارة:

:االلتزامات عن أمثلة •
 لإلدارة، المسبّقة الموافقة بعد العدد في التّرفيع إمكانيّة مع البيع نقاط فتح تحديد-
، للعالمة الحاملة المنتوجات في الوطنيّة المدخالت استعمال-
المدّعمة، المواد استعمال عدم-
 حول سنوي بتقرير اإلدارة موافاة مع للنشاط الّرابعة السنة خالل للعمل شامل تقييم تقديم-

المقطوعة، االلتزامات انجاز
النّشاط،المنّظمة
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النّشاط، لممارسة المنّظمة والترتيبيّة القانونيّة النصوص استيفاء-
تونسيّة، عاملة يد تشغيل-
 الترخيص مطلب بوثائق المضّمنة المعطيات في تغيير بكلّ  بالتجارة المكلّفة الوزارة إعالم-

 محالّت وعناوين أخرى ألطراف الممنوحة االستغالل وعقود المال رأس هيكلة غرار على
 ال أجل في وذلك الفعلي النشاط فيها المرّخص المحالت دخول وتاريخ النشاط ممارسة
 ...حدوثه تاريخ من يوما 15 يتجاوز

 سحب يمكن اإلعفاء منح بقرار عليها المنصوص اإللتزامات احترام عدم صورة في -
.الترخيص



IV- إجراءات اإلعفاء
   عدم احترام إجراءات اإلعفاء أو اإلخالل بااللتزامات التي اسند على أساسها

):من قانون إعادة تنظيم المنافسة واألسعار 43الفصل (

 لمجلس يمكن 6 للفصل طبقا الترخيص على الحصول إجراءات احترام عدم حالة في•
 من والثانية األولى للفقرتين تطبيقا( 5 بالفصل عليه المنصوص المنع مبدأ تطبيق المنافسة
.)43 الفصل
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 من الثالثة الفقرة ألحكام طبقا يعاقب اإلعفاء، أساسها على أسند التي بااللتزامات اإلخالل•
43 الفصل

  



شكرا 

dhiabghanmi1@gmail.comdhiabghanmi1@gmail.com
dhiab.ghanmi@cct.gov.tn
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