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  الحمــد                                                    الجمهورّية الّتونسّية  
  مجلـس المنافـسة

  الجلسة العاّمة
  الّتجارة: عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية القطاع:

  

   182671الرّأي عدد  
  الّصادر عن مجلس المنافسة  

  2018جويلية    19بتاريخ  
  جملس املنافسة،إّن 

واملتضّمن طلب رأي  2018 ماي 28بعد اإلّطالع على مكتوب وزير الّتجارة املؤرّخ يف 
لس  طبقا عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية يف جمال اخلدمات  جتديد يف مشروعا

عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  36القانون عدد من  6ألحكام الفصل  املتعّلق 
  .املنافسة واألسعار

 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار   .واملتعّلق 

واملتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  .الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

املتعّلق  2016أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204وعلى األمر احلكومي عدد 
 2015لسنة  36بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكام القانون عدد 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف    .املتعّلق 
لس وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2018 جويلية 19 اخلميس
  .وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين

  .يبوبعد اإلستماع إىل املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين يف تالوة تقريرها الكتا
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لس املنافسة على ما يلي:  وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
I- :تقدمي امللف  
  احملتوى املاّدي ملشروع العقد:  – √

أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204تطبيقا ملقتضيات األمر احلكومي عدد 
 36املتعّلق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكام القانون عدد  2016
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة   تأحيل ،املتعّلق 

ئق يف إطار طلب  على جملس املنافسة ترخيص الستغالل عالمة  جتديدجمموعة من الو
مّدة تنتهي  « Proximal »مقدم من شركة "بروكسيمال"  دماتفرنسّية يف جمال اخل

  تتمّثل يف: 2018أوت من سنة  14يف املتعلقة به اإلعفاء 
سم الّشركة، -  مطلب 
 امللّف القانوين للّشركة، -
ئق ما قبل إبرام العقد -  ،و
 ،القدمي عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية نسخة من -
 اإلستغالل،مشروع جتديد عقد  -
 ،حتيني لدراسة حول القطاع وهيكلة الّسوق اليت تنشط فيها املؤّسسة -
ره على رفاه املستهلك وعلى  - مذّكرة تتعّلق بتبيان املزا اإلقتصاديّة لإلعفاء وآ

 الّتشغيل،
 خمّطط اإلستثمار والقوائم املالّية. -

اآلجال املبّينة  يف إطار مّقدمكما جتدر اإلشارة إىل أّن مطلب جتديد الّرتخيص 
  لفصل الرّابع من األمر احلكومي سابق الذّكر.

  

II–  اإلعفاء:جتديد عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية املعين بطلب  
  

 2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد  14يعّرف الفصل   
نّه " عقد مينح مبقتضاه واملتعّلق بتنظيم جتارة الّتوزيع ، عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية 

صاحب تسمية أو عالمة جتاريّة حّق إستغالهلا لشخص طبيعي أو معنوي يسّمى املستغّل 
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حتت الّتسمية األصلّية قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مايل. 
عالمة تعمل حتت  مستقّلةبشبكة اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية جمموع حمّالت ويقصد 

يئة احملّالت وطرق الّتسيري والعرض والّتسويق  واحدة ووفق أساليب جتاريّة موّحدة خاّصة 
  ومصادر الّتزّود." 

لس    اإلعفاء من املنع املنصوص جتديد طلب بويتعّلق العقد املعروض على أنظار ا
لفصل عل سداء اخلدماتإعادة تنظيم من قانون  5يه  سناد حّق  وذلك املنافسة واألسعار 

صري على احل ستغاللاإلقصد ب حصري لتنظيم مسابقة جودة منتوجات غذائّية تونسّية 
  .année’Approuvé saveur de l 1الّرتاب الّتونسي لعالمة " نكهة الّسنة"

مسابقات وإسناد العالمات ( هي مسابقات وعالمات ّمت كما يتعّلق العقد بتنظيم 
د " يف إطار استغالل عالمة نكهة الّسنة إىل "  MONADIAتطويرها من طرف شركة مو

  جماالت أخرى خترج عن نطاق املنتوجات الغذائّية) وفقا ملا يلي:
1- 2» Victoire de la beauté «. 
2- 3» Trophée de la maison «. 

سنوّ فتح الّرتّشحات لفائدة املؤّسسات اليت تريد املشاركة يف املسابقة الّسنويّة ويتّم 
املخّصصة ملنتوج معّني مقابل دفع معلوم مايل لفائدة الّشركة املستغّلة حتت الّتسمية األصلّية، 

 يتمّ  les saveurs de l’annéeوبعد حتديد القائمة الّنهائّية للمؤّسسات املشاركة يف مسابقة 
   .Laboratoires d’évaluation sensorielleإىل خمابر الّتقييم املذاقي عاّمة الّلجوء 

  :عروض على أنظار جملس املنافسة يفوتتمّثل أطراف العقد امل
   مالك لتسمية أو عالمة جتاريّة: -أ

صاحب تسمية أو يف ، يتمّثل الطّرف األّول يف عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية
حيةعالمة جتاريّة.  بوجود عالمة أو تسمية جتاريّة  ، وحتّدد امللكّية يف هذا الّصدد من 

لّرتاب الّتونسي حية أخرى مبنتوجات أو خدمات حمّددة يهّمها هذا  ،مسّجلة  ومن 

                                                            
لّنسبة إىل املطاعم من نطاق تطبيق هذا العقد:   1 année ’Opération saveurs de lّمت إخراج عملّية " نكهة الّسنة" 

restauration.  
2 Signe distinctif accordé à des produits de cosmétique, d’hygiène de beauté et de soin. 
 

3 Signe distinctif accordé à des produits liés à l’univers de la maison tels que le bricolage, la 
décoration, le jardinage, l’entretien de la maison ou encore l’électroménager. 
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لّتايل فإّن  ،الّتسجيل. ومل يفّرق القانون املنّظم لتجارة الّتوزيع بني مالك تونسي أو أجنيب و
  إنطباق هذا القانون ال يقتصر على املؤّسسات الّتونسّية املالكة لعالمات جتاريّة مسّجلة. 

د األّول يتمّثل يف  فإّن الّطرف ،ويف عقد احلال وهي شركة  MONADIAشركة مو
لسجّل الّتجاري مبدينة فارساي حتت  37.000 قدرهفرنسّية ذات رأس مال  أورو مسّجلة 

 Centreوهذه الّشركة هي عبارة عن مركز مستهلكني لتقييم اجلودة  .413463860عدد ب

de qualité consommateurs سناد عالمات وجوائز وش ارات واعرتافات جبودة يعىن 
 املنتوج على أساس رأي جمموعة من املستهلكني يقومون بتقييم جودة املنتوج أو اخلدمة. 

وال متّثل هذه الّشركة املالكة األصلّية للعالمة املاحنة يف خصوصها حّق اإلستغالل  
 احلصري بل هذه العالمات تستغّلها حصرّ مبقتضى حّق استغالل حصري مسند من طرف

  املالكة األصلّية للعالمة. Prodemarques Internationalشركة برودمارك العاملّية 
لّرتاب  Approuvé saveur de l’annéeعالمة " نكهة الّسنة" وقد ّمت تسجيل 

ملعهد الوطين للمواصفات وامللكّية الّصناعّية   لّلغتني العربّية والفرنسّية. الّتونسي 
   مستغّل حتت الّتسمية األصلّية: -ب

الستغالل احلصري   PROXIMALشركة بروكسيمال  هي الّشركة اليت ستقوم 
لّرتاب الّتونسي واليت ميكنها مبقتضى ا لعقد موضوع اإلستشارة إعادة للعالمات سابقة الذّكر 

إسناد حّق استغالهلا إىل طرف آخر على الّرتاب الّتونسي بعد احلصول على ترخيص مسبق 
موعة من الّضوابط مضّمنة بـ  Le règlementمن طرف الشركة املالكة للعالمة وفقا 

d'usage de la marque collective .  
لسجل شركة ذات مسؤولّية حمدودة خاضعة  وهي الّتجاري للقانون الّتونسي مسّجلة 

كمكتب دراسات يف   2011ماي  31بدأت نشاطها بتاريخ  2493562011حتت عدد ب
  جمال اخلدمات املقّدمة خصوصا للمؤّسسات.

  
III– :الستشارة   الّسوق املرجعّية املتعّلقة 

تقييم  استشارة احلال ضمن الّسوق املرجعّية العاّمة املتمثّلة يف سوق تندرج
  أو شارة متّيز.  Label de qualitéجودة املنتوج أو اخلدمة وإسناد عالمة جودة 
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ا متّثل  ّ ويفّسر سعي املؤّسسات اإلقتصاديّة وراء الفوز مبثل هذه العالمات 
وهي كّلها معطيات  ،يف اآلن نفسه مربّر بيع للمنتوج أو للخدمة وضما جلودته

خلدمة يف الّسوق احمللّية أو األجنبّية. لذلك تقوم كّل تدّعم تنافسّية املنتوج أو ا
مؤّسسة حتّصلت على عالمة بوضع املمّيز الّنمطي للعالمة على غالف املنتوج املعين 

  قصد إشهار حصوهلا عليها.
املؤرّخ  1992لسنة  117القانون عدد من  13نّص الفصل  ،ويف هذا اإلطار

املتعّلق حبماية املستهلك على أنّه " متنع كّل عملّية إشهار ملنتوج  1992ديسمرب  7يف 
ا أن  ّي شكل من األشكال اّدعاءات أو إشارات غري صحيحة أو من شأ تتضّمن 

تسليم أو استعمال  -من نفس القانون "  14توقع يف اخلطأ...". كما منع الفصل 
يهام أو حماولة إيهام خالفا إ –أو حماولة استعمال شهادة يف اجلودة قصد الغّش 

ّن املنتوج يتمّتع بشهادة يف اجلودة  ستعمال كيفّية عرض غامضة   –للواقع وخاّصة 
إيهام أو حماولة إيهام خالفا للواقع أّن املنتوج حامل لعالمة جودة مضمونة من قبل 

  الّدولة أو من قبل هياكل عمومّية".
  وهي اآلتية: فرعّيتني سوقنيوتتفرّع هذه الّسوق املرجعّية إىل 

 Circuitالّسوق املنّظمة والّرمسّية لتقييم جودة املنتوجات أو اخلدمات  -1

officiel : 
 الّسوق احلرّة لتقييم جودة املنتوجات أو اخلدمات: موضوع استشارة احلال -2

املتعّلق حبماية عالمات  2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد  ميّثل
لقانون عدد   23املؤرّخ يف  2007لسنة  50الّصنع والّتجارة واخلدمات كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

 هلذه الّسوق. العامّ اإلطار القانوين  2007جويلية 
بع من املؤّسسات اإلقتصاديّة إىل هيكل  حية إىل طلب  خيضع هذا الّتقييم من 

كن أن يكون يف شكل مؤّسسة اقتصاديّة أو مجعّية يطلب مبقتضاه تقييم حّر غري حكومي مي
ئّية  إخضاع منتوجه إىل مسابقة مع بقّية املنتوجات املنافسة وإىل تقييم خلاصّياته الفيز

  والكيميائّية واملكروبيولوجّية واملذاقّية.
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ال أو جممو  عة من وختضع هذه العملّية عاّمة إىل رأي جمموعة من املهنّيني يف ا
ا  ،املستهلكني للمنتوج . وتقوم 4كما تلجأ هياكل الّتقييم أيضا إىل خمابر الّتحليل املعرتف 

لّتحاليل الّتالية:    هذه املخابر 
- Analyses microbiologiques 
- Analyses physico chimiques 
- Analyses sensorielles 

لّنسبة   يف خمتلف القطاعات الّصناعّية  5فإنّه ميكن للمراكز الفّنية ،لّسوق الّتونسّيةلو
ملساعدة الّتقنّية والفنّية للهياكل  حداث وبعث خمابر حتليل وجتربة أن تقوم  اليت قامت 

سناد شارات وعالمات اجلودة.   اخلاّصة اليت تعىن 
لّسوق وميكن أن خيضع املنتوج احملّلي إىل تقييم حّر من قبل هياكل خاّصة من تصبة 

ستشارة احلال أو  احمللّية على غرار مستغّل عالمة نكهة الّسنة موضوع طلب الّرتخيص املعين 
  .هياكل خاّصة عاملّية

ال عالمة "  اء املاملتحّصل عليها من قبل  or’Médaille d"6ويذكر يف هذا ا
من طرف املعهد العاملي ألحسن املنتوجات ذات اجلودة املوجود  2006لسنة  املعدين "فرات"

  بربوكسال.
شهدت نوعا من الّتطّور فإّن هذه الّسوق املرجعّية الفرعّية  ،وعلى املستوى احملّلي

من خالل ظهور عالمات واحلركّية منذ دخول عالمة "نكهة الّسنة" إىل الّسوق احمللّية وذلك 
 2015منذ سنة  « Meilleurs rapports qualité prix « MRQPجديدة على غرار 

 2017منذ سنة  Tunisia Brand Awardsو 2016منذ سنة  Elu produit de l’annéeو

                                                            
لس الوطين لإلعتماد وفقا ملقتضيات القانون عدد   4 بتنقيح وإمتام املتعّلق  2005أكتوبر  3املؤرّخ يف  2005لسنة  92يتّم اإلعرتاف من قبل ا

حداث نظام وطين العتماد هيئات تقييم املطابقة 1994جوان  20املؤرخ يف  1994لسنة  70القانون عدد  . كما ميكن أن حتصل على املتعلق 
لس الفرنسي لإلعتماد    .COFRACاعرتاف دويل من قبل هيآت دولّية على غرار ا

ملراكز الفنّية يف  1994نوفمرب  28املؤرّخ يف  1994لسنة  123الّسابع من القانون عدد تضطلع املراكز الفنّية تطبيقا ألحكام الفصل   5 املتعّلق 
ا سواء من طرف املهنّيني أو احملاكم وال لعديد من املهاّم من بينها القيام بكّل اختبار أو حتليل مناط بعهد قيام بكّل مهّمة حتت القطاعات الّصناعّية 

إلختبارات الّالزمة لألنشطة الّصناعّية. إشرافها حلسم اخلالف حلسىن وبعث خمابر حتليل وجتربة للقيام    ات 
  

6 C’est une selection mondiale des eaux et des boissons gazeuses et non alcoolisées, attribuée 
par « monde selection » qui n’est autre que l’institut international des meilleurs produits de 
qualité dont le siège est à Bruxelles. 
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 Kimو Nexpress sarlو Maghreb Corporateيتّم تروجيها على الّتوايل من قبل شركة 

Events consulting et process.  
ال تطّورا كبريا فإنّه ع ،وعلى خالف الّسوق احمللّية لى املستوى العاملي يشهد هذا ا

 Concoursو 7Produit en Bretagne الّرمسّية على غرار ريويوجد العديد من العالمات غ
8agricole général 9وHavelaar Max  10وannée’Elu Produit de l.  

الّلجوء إىل هيكل وجيب يف خصوص هذه الّسوق املرجعّية الفرعّية الّتفرقة بني 
خارجي لإلعرتاف جبودة املنتوج الذي يفرتض خضوعه إىل مقارنة مع بقّية املنتوجات املنافسة 

  .وبني دراسة جودة املنتوج من قبل هيكل داخلي ملؤّسسة اقتصاديّة ما
ويذكر يف هذا اإلطار ما يتوّفر لدى بعض املؤّسسات اإلقتصاديّة يف جمال املنتوجات  

للمنتوجات  11analyses sensorielles’Laboratoires dالغذائّية من خمابر حتليل حّسّية 
اليت تقوم بصنعها على غرار شركة الّسنبلة الّذهبّية أو من قبل هيكل خارجي لدراسة جودة 

اية املطاف على اعرتاف جودة ميكن وضعه على غالف املنتوج املنتوج دون احل صول يف 

                                                            
7 Ce logo est un signe de reconnaissance pour mettre en avant les produits fabriqués en 
Bretagne. 
8 Ce logo a pour ambition de primer les meilleurs produits du terroir français. 
9 C’est un label international qui regroupe des ONG et des représentants de producteurs. Son 
but : utiliser le commerce pour donner à des paysans et employés de l’hémisphère sud les 
moyens de lutter eux-même contre la pauvreté. 
10 Organisé par la société MEM (Management Europe Meeting) ce logo récompense chaque 
année des produits de grande consommation. Les produits élus sont des nouveaux produits et 
sont présélectionnés par un comité de professionnels. La sélection finale est faite suite à 
l’envoi d’un catalogue papier à 10.000 foyers soit 22.000 personnes chargées de désigner 
leurs produits préférés sans forcément les avoir testés. C’est donc essentiellement un vote sur 
le côté design et esthétique du produit ainsi que de la notoriété de la marque du produit. 
11 Les analyses sensorielles sont des techniques incontournables dans  l'évaluation de la 
qualité de tout produit destiné à la consommation. Elles font appel à tous les sens que ce soit 
l'olfaction, la gustation, le toucher, l'ouie ou la vue. Ces analyses sont donc indispensables 
pour des produits issus de l'agro-alimentaire ou autres secteurs tels que la chimie ou la 
cosmétique. 
Ces Analyses sensorielles s’effectuent avec un panel consommateurs entraînés, pour : 
•  Définir les caractéristiques sensorielles des produits (texture, saveur, arôme, couleur,…), 
en vue d'obtenir ou de contrôler une marque de qualité. 
•  Coupler les caractéristiques sensorielles aux mesures physico-chimiques (sucre, acidité…) 
•  Comparer des produits à la concurrence 
•  Connaître l'appréciation des consommateurs sur les produits et les emballages,… 
•  Comparer les différentes variétés aux modes de culture aux techniques culturales, aux 
degrés de maturité, aux durées et aux techniques de conservation, aux aptitudes à la cuisson et 
à la transformation. 
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 STC VERITASيربز تفّوقه على منتوجات منافسة على غرار مثال خمابر 

agroalimentaire et environnement .  
ثري  ومن الّضروري الّتأكيد على أمهّية تطوير ودعم هذه الّسوق الفرعّية ملا هلا من 

فسّية املنتوجات املعروضة ودعم مردوديّتها وتطوير خصائصها. كما أنّه يف مباشر على تنا
تطوير هذا اجلانب يف عمل وثقافة املؤّسسات اإلقتصاديّة احمللّية نتائج مباشرة وإجيابّية على 
عتبار أّن مثل هذه الّتحاليل واملسابقات تعطي ضما مباشرا للجودة املذاقّية  املستهلك 

 للمنتوج.
إىل ضوابط قانونّية أو إىل ضمان حكومي كما  ال ختضع  هذه الّسوق كانتولئن  

لّنسبة إىل الّسوق املرجعّية الفرعّية األوىل هياكل  غري أن ذلك ال مينع بعض ،هو الّشأن 
راقبة من التثّبت من صّحة حصول مؤّسسة إقتصاديّة ما على عالمة اجلودة اخلاّصة على امل

 خ يفاملؤرّ  2008 لسنة 70 مبوجب القانون عدد لإلستهالك الذي أحدث غرار املعهد الوطين
مات  للمنظّ عم الفّين تقدمي الدّ  مهّمة 2والذي أوكل إليه مبقتضى الفصل 2008 نوفمرب  10

وترشيد  تنمية إعالم املستهلك وتوجيههواهلياكل املعنية مبجاالت االستهالك كما يساهم يف 
  .سلوكه االستهالكي

ملهامّ كّلف و    :اليةالتّ  هلذا الغرض خاصة 
حاليل واختبارات املقارنة على املنتجات بصفة تلقائية أو بطلب من إجناز التّ  -

أو  /لة للغرض وفاع عن املستهلك لدى املخابر املؤهّ مات الدّ لط العمومية أو منظّ السّ 
  املعتمدة،

لدّ  - ة ة والقانونيّ ة واالقتصاديّ ميّ راسات والبحوث اليت تتناول اجلوانب العلالقيام 
  ة الستهالك املنتجات واخلدمات،واالجتماعيّ 
ئق العلميّ  - لة مبجاالت ة ذات الصّ ة والقانونيّ ة والفنيّ املسامهة يف إعداد وجتميع الو

  االستهالك وحفظها وتيسري االستفادة منها،
ا ووضع هذه ملهنيّ حاليل واختبارات املقارنة وإعالم املستهلكني وانشر نتائج التّ  - ني 

  ة،لط واهلياكل املعنيّ ة السّ تائج على ذمّ النّ 
ستهالك املنتجات واخلدمات،راسات والبحوث املتعلّ نشر نتائج الدّ  -   قة 
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  صل مبجاالت االستهالك،ما يتّ  إعالم املستهلك بكلّ  -
  .اخل واخلارجبيهة يف الدّ سات الشّ عاون مع املؤسّ التّ  -
  

وجتدر اإلشارة إىل أّن دخول عالمة "نكهة الّسنة" إىل الّسوق الّتونسّية مّكن من 
  إحداث ثالثة خمابر حتاليل حّسّية خاّصة معتمدة. 

VI-  عفاء لعقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية اإل جتديدالّنظر يف إمكانّية
لس على معىن الفصل الّسادس من قانون  املنافسة عادة تنظيم إاملعروض على أنظار ا

  واألسعار:
ملوافقة على إعفاء عقد اإلستغالل حتت الّتسمية  لس املنافسة أن أبدى رأيه  سبق 

  .2012فيفري  9الّصادر بتاريخ  112418األصلّية وذلك مبقتضى الرّأي عدد 
لّتنقيحات املدخلة عليه  وتتعّلق استشارة احلال بطلب الّرتخيص يف جتديد العقد 

  دورة سنويّة ملسابقة "نكهة الّسنة" واملقابل املايل. 15وأّمهها املّدة اليت أصبحت 
ميّثل عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية موضوع االستشارة الرّاهنة اتّفاقا عمودّ و 

هة الّسنة وإسناد هذه العالمة إىل املنتوج املتمّيز جبودة مذاقّية عالّية خيّول لتنظيم مسابقة نك
 يّعد بذلكوهو  ،لصاحبه اإلستغالل احلصري هلذه العالمة على مستوى الّرتاب الّتونسي

املنافسة واألسعار الذي ينّص على أنّه:" متنع إعادة تنظيم من قانون  5اتّفاقا خمالفا للفصل 
فق عليها والّتحالفات واإلتّفاقيات الّصرحية أو الّضمنّية اليت يكون موضوعها أو األعمال املتّ 

ملنافسة واليت تؤول إىل:    أثرها خمالّ 
 عرقلة حتديد األسعار حسب الّسري الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب، -1
 احلّد من دخول مؤّسسات أخرى للّسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة فيها، -2
 حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو الّتسويق أو اإلستثمار أو الّتقّدم الّتقين، -3
 تقاسم األسواق أو مراكز الّتموين." -4

  
لفصل  إعادة من قانون  6الفصل  اقتضىسابق الذّكر،  5غري أنّه واستثناء ملا جاء 

تعفى من تطبيق أحكام الفصل اخلامس من هذا القانون املنافسة واألسعار أنّه: " تنظيم 
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ا ضروريّة لضمان تقّدم  االتّفاقات أو املمارسات ّ ا أ أو أصناف من العقود اليت يثبت أصحا
ا تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها ّ   شريطة أالّ تؤّدي إىل: تقين أو إقتصادي وأ

 قيق ما ترمي إليه من أهداف،فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتح -
  ."اإلقصاء التام للمنافسة يف الّسوق املعنّية أو يف جزء منها..... -

ولئن برز استنادا إىل بنود العقد املعروض على أنظار جملس املنافسة وبصفة خاّصة 
بتكييف العقد كعقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية وخباّصياته وحبصريّة  منها املتعّلقة
عتبار طبيعتها احلّد من  ،الل على الّرتاب الّتونسياإلستغ أنّه من شأن مثل هذه العقود 

ا استغالل عالمة نكهة الّسنة أو بصفة أدّق الّتضييق  مكا دخول مؤّسسات حملّية أخرى 
مكانه إعادة إسناد استغالهلا إىل مؤّسسة أخرى  عتبار أّن املستغّل الّتونسي للعالمة  عليها 

لتّ  لّنسبة إىل نفس العالمة و إّال أّن ، concurrence intra-marqueايل منع املنافسة 
طبيعة عقود االستغالل حتت الّتسمية األصلّية ال متنع املنافسة بني العالمات فيما بينها 

concurrence inter-marques  ،إذ مل مينع دخول  ،وهو ما ّمت فعال على أرض الواقع
  ،دخول عالمات خاّصة أخرى على الّسوق الّتونسّيةالعقد موضوع الّتجديد حّيز الّتطبيق من 

مّكن املستهلك من معطى جديد متعّلق كما ّمت بيانه سابقا و إىل جانب عالمة نكهة الّسنة  
  جلودة املذاقّية الختيار اقتناء منتوج دون آخر.  

املرجعّية الفرعّية املتمثّلة يف الّسوق احلرّة لتقييم اجلودة وبصفة مّكن تطوير الّسوق كما 
  لّتحاليل احلسّية.   خاّصة لخاّصة اجلودة املذاقّية من إحداث خمابر 

ختّص مّدة العقد اليت  وحيدة مالحظةيثري مشروع عقد الّتجديد فإّن  ويف واقع األمر
خمالفا بذلك ما درج عليه الّسنة"  لتنظيم مسابقة "نكهةسنويّة دورة  15أصبحت تغّطي 
لس من تجاوز مخس سنوات وهو يأّن جتديد حصريّة استغالل العالمة ال ميكن أن  عمل ا

 من مشروع ملحق الّتجديد.   األولتعديل مقتضيات الفصل  يستوجبما 
لس فإنّ  ا سبق بيانهملواستنادا  جتديد املوافقة على بعد مراعاة هذه املالحظة  يقرتح ا

  عقد اإلستغالل حتت العالمة األصلّية لعالمة "نكهة الّسنة" لفائدة شركة بروكسيمال.
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لس املنافسة بتاريخ   2018 جويلية 19وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد  وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي وعمر الّتونكيت  رضا بن حممودبر

لّسعود  وخالد السّالميواخلموسي بوعبيدي  ومصطفى  ومعّز العبيديوسامل 

ن وسندس الّشيخ تنيالسّيدو  لّلطيف وحبضور املقّرر العام السّيد  ،رمي بوزّ

 . اجللسة السّيد نبيل السمايتكاتب و  شيخ روحهحمّمد 

  الرئيــس                                                               
 رضا بن حممود

 

 


