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  احلمد                                                   ية                                 ـمهورية التونسـاجل

     لس املنافسةـجم    
  .ستغالل عالمة أجنبّيةإخالالت تتعّلق التدابري املمكن اّختاذها ضّد  املوضوع:
    واملرطّبات.صناعة وتوزيع اخلبز الرفيع  القطاع:

  
  182676 الرأي عدد

  الّصادر عن جملس املنافسة
  2018 سبتمرب 13بتاريخ 

  
   إّن جملس املنافسة،

 2018جويلية  30املؤرّخ يف  1264الّتجارة عدد  وزير ديّ الس بعد اإلّطالع على مكتوب  
لس حتت عدد  والذي طلب مبقتضاه من جملس  2018أوت  2بتاريخ  182676واملرّسم بكتابة ا

ا شركة بداء الرأي إاملنافسة  حول خمتلف التدابري اليت ميكن اّختاذها إزاء اإلخالالت اليت قامت 
" وعدم احرتامها للّشروط الواردة بقرار اإلعفاء Eric Kayser"قليقم إخوة" املستغّلة لعالمة أجنبّية "

حكام عمال  وذلكمن قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  6املمنوح هلا على أساس الفصل 
املنافسة عادة تنظيم املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015 لسنة36 من القانون عدد  11 الفصل

  .واألسعار، طلب السّيد وزير
عادة واملتعلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على   

  تنظيم املنافسة واألسعار،
واملتعّلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد   

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم     ميساخلوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  ،2018 سبتمرب 13
  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،  
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فلة بن عاشور يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل      الكتايب،املقّررة السّيدة 
  

لس املنافسة على ما يلي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العامّ     ة 
  اجلزء األول: تقدمي االستشارة:

I. اإلستشارة: موضوع 
  

رى من قبل مصاحل وزارة الّتجارةيف إطار  للتثّبت من مدى احرتام  البحث االقتصادي ا
للّشروط املضّمنة بقرارات اإلعفاء املسندة األجنبّية الشركات الّناشطة يف جمال متثيل العالمات التجاريّة 

من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار، ّمتت معاينة إخالل شركة "قليقم  6على أساس الفصل 
وتتمّثل هذه " للّشروط الواردة بقرار اإلعفاء Eric Kayserاليت تستغل العالمة األجنبّية "إخوة" 

  اإلخالالت يف:
 فتح املؤّسسة لنقطة بيع رابعة خالفا ملا نّص عليه الفصل الثّاين من قرار اإلعفاء، -
االحنراف برتاتيب الّدعم من خالل استعمال ماّدة السّكر املدّعم خالفا ملقتضيات  -

 الفصل الرّابع من قرار اإلعفاء،
 خالفا ملا نّص عليه الفصل الّتاسع من قرار اإلعفاء، استعمال يّد عاملة أجنبّية  -
للفصل عدم إعالم اإلدارة بتغيري هيكلة رأس املال واملقر االجتماعي للّشركة خالفا  -

 العاشر من نفس القرار.
  

II . تقدمي الشركة املستغّلة للعالمة األجنبّية: 

قامة سناء بز  ،ّية حمدودةشركة قليقم إخوة هي شركة ذات مسؤول  18نس مكتب عدد مقّرها 
لسجل الّتجاري حتت عدد  1082الطّابق الّسادس املركز العمراين الشمايل  املنزه تونس، مرّمسة 

B24125132012 ، معّرفها اجلبائي عددM/1255056ألف  825، قّدر رأمساهلا عند التأسيس بـ
  مجال قليقم تونسي اجلنسّية.السّيد ممثّلها القانوين ،دينار

مبطلب للرتخيص هلا الستغالل عالمة أجنبّية  2012نوفمرب  6يف  املذكورة تقّدمت الّشركة
من قانون املنافسة واألسعار وبعد دراسة امللف وبناءا  6حتت التسمية األصلّية طبقا ألحكام الفصل 

متت االستجابة لطلبها  2013أفريل  4الّصادر بتاريخ  122456على رأي جملس املنافسة عدد 
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ستغالل " الّناشطة يف قطاع صناعة Eric Kayserالعالمة الّتجاريّة األجنبّية " والرتخيص هلا 
  .2013سبتمرب  27اخلبز الرفيع واملرطبات و مبقتضى قرار من وزير الّتجارة مؤرّخ يف 

وقد القت هذه العالمة، حسب مصاحل وزارة التجارة، إقباال كبريا لدى املستهلكني 
لعالمات رقم معامالت  2016التجاريّة احمللّية، إذ حّققت سنة  رغم ارتفاع أسعارها مقارنة 

وبنسبة اخنفاض  2014ملائة مقارنة بسنة  50بنسبة ارتفاع تقّدر بـ مليون دينار  4,73هز 
  .2015ملائة مقارنة بسنة  -6طفيفة مقّدرة بـ

 7قد قامت بتقدمي مطلب لتجديد اإلعفاء بتاريخ  وجتدر اإلشارة إىل أّن هذه الشركة
وامللف  2018أوت  16أحالته وزارة التجارة إىل جملس املنافسة إلبداء الرأي يف  2018جوان 

لس حتت عدد    .182680الزال قيد الّدرس من قبل ا
III. قرار اإلعفاء مضمون :  

 . 2013سبتمرب  27 وزير التجارة بتاريخ قبل ممضى منإعفاء شركة "قليقم إخوة" على قرار  حتّصلت
  وقد تضّمن هذا القرار جمموعة من الّشروط متثّلت أساسا يف:

بعد املوافقة  5بيع مع إمكانّية الّرتفيع يف العدد إىل  بثالث نقاطحتديد فتح نقاط البيع  -
 املسّبقة لإلدارة، 

 "،Eric Kayserيف املنتوجات احلاملة لعالمة " استعمال املدخالت الوطنّية -
 خاّصة الفارينة والزيت، عدم استعمال املواد املدّعمة -
 سنوات قابلة للتجديد، خبمسمّدة الرتخيص جتديد  -
موافاة اإلدارة بتقرير سنوي حول تقدمي تقييم شامل للعمل خالل السنة الرّابعة للنشاط مع  -

 اجناز االلتزامات املقطوعة،
 استيفاء النصوص القانونّية والرتتيبّية املنّظمة ملمارسة الّنشاط، -
ملناطق اليت تتمّيز خبصوصّية معّينة، -  احرتام التشريع اجلاري به العمل 
 ،تشغيل يد عاملة تونسّية -
لتجارة  - ئق مطلب الرتخيص على بكّل تغيريإعالم الوزارة املكّلفة   يف املعطيات املضّمنة بو

حمّالت ممارسة النشاط غرار هيكلة رأس املال وعقود االستغالل املمنوحة ألطراف أخرى وعناوين 
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ريخ دخول احملالت  ريخ كل  15وذلك يف أجل ال يتجاوز  املرّخص فيها النشاط الفعلي.و يوما من 
  تغيري.

يتّم  بهاللتزامات املضّمنة يف صورة االخالل وهذا وّمت التنصيص صلب قرار االعفاء أنّه 
لّتجارة.   سحب الرتخيص من قبل الوزير املكّلف 

  
  

لس : ثّايناجلزء ال   االستشارة: حمتوى خبصوصرأي ا
  

 :اإلخالالت اليت ارتكبتها الشركةعن  .1
 

ئق اخلاّصة مبلف خالل املعاينات امليدانّية ودراضح ملصاحل وزارة التجارة من لقد اتّ  سة الو
 :خرق مقتضيات قرار اإلعفاء وذلك من خالل وبعد مساع املمّثل القانوين للشركة تعّمدهااإلعفاء 
تجاوز عدد نقاط البيع من قرار اإلعفاء ب 2خرق مقتضيات الفصل   .أ

ا بقرار اإلعفاء  :املسموح 
لفتح ثالث نقاط  لشركة "قليقم إخوة" خيصفصله الثّاين أن مينح الرتّ قرار اإلعفاء يف اقتضى 

   .موافقة اإلدارةأخذ بيع وميكن الرتفيع فيها إىل مخسة كحّد أقصى ولكن بعد 
حداث ثالث نقاط بيع تطبيقا ملا نّص عليه قرار انطلق نشاط شركة "قليقم إخوة" وقد 

من  كدون ترخيص اإلدارة وّمت معاينة ذل 2016 جوان 22ّمث وقعت إضافة نقطة بيع رابعة يف  اإلعفاء
  .2018مارس  7قبل أعوان املراقبة االقتصاديّة بتاريخ 

، وحسب ما أفاد به ضمن حمضر السماع مع اإلشارة إىل أّن املمّثل القانوين للشركة املعنّية
لف تكميلي بغية قد حاول تدارك اخلطأ وتقدمي م )،5(الوثيقة عدد  2018  مارس  12املؤرّخ يف 

  .ولكنه مل حيظ مبوافقة اإلدارة 2016لتوسعة يف أكتوبر ا
 :االحنراف برتاتيب الّدعم من قرار اإلعفاء و  4خرق مقتضيات الفصل   .ب

بصنع اخلبز وفقا  منه إلتزام شركة "قليم إخوة"مبقتضى الفصل الرّابع  تضّمن قرار اإلعفاء 
مللف للخاصّيات املبيّ    الفارينة والزيت. ةاستعمال املواد املدّعمة خاصّ  دوننة 

ا مصاحل وزارة التجارة يف  يف حمل خمرب صنع  2018فيفري  20ولكن إثر عملّية مراقبة قامت 
ت واملرطبات الكائن بسكرة  الّتابع لشركة "قليقم إخوة" أين تصنع املنتجات حتت عالمة و احللوّ
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"Eric Kayser " ّمت ضبط كمّية من السّكر املدّعم املخّصص لالستهالك العائلي (الوثيقة عدد
يف خمالفة صارخة ) وفواتري تفيد استهالك املؤّسسة لكمّيات هاّمة من السّكر املدّعم 6
 لفصل الرّابع من قرار اإلعفاء.حكام هذا األ

  

 :تشغيل يد عاملة أجنبّيةمن قرار اإلعفاء ب 9خرق مقتضيات الفصل   .ج
وفق الفصل الّتاسع من قرار اإلعفاء تلتزم شركة "قليقم إخوة" بتشغيل يد عاملة 

تبّني أن "، ولكن Eric Kayserتونسّية ضمن نقاط بيع اخلبز الّرفيع واملرطبات حتت عالمة "
ئق املتحّصل  برزتشّغل يف واقع األمر وحسبما املؤّسسة  ألعوان املراقبة االقتصاديّة من الو

لفصل الّتاسع آنف  ستة عليها عملة من احلاملني جلنسّيات أجنبّية يف خمالفة واضحة ملا جاء 
  الذّكر.

 

عدم إعالم اإلدارة من قرار اإلعفاء ب 10خرق مقتضيات الفصل   .د
  :بتغيري هيكلة رأس املال واملقر االجتماعي للّشركة 

لّتجارة  عالم الوزرة املكّلفة  يلزم الفصل العاشر من قرار اإلعفاء شركة "قليقم إخوة" 
لقرار وخاّصة فيما  ئق مطلب الرتخيص أو  يكلة بكل تغيري يف املعطيات املضّمنة بو يتعّلق 

عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية اليت يتّم منحها أو  رأس مال الّشركة املرّخص هلا،
ريخ دخول احملّالت املرّخص فيها النشاط و  ألطراف أخرى وعناوين حمّالت ممارسة الّنشاط

لنشاط يف خيص ملمارسة اروط اليت ّمت على أساسها منح الرتّ الفعلي وكل تغيري يطرأ على الشّ 
ريخ حدوثه. 15أجل ال يتجاوز     يوما من 
دون إعالم  2014فيفري  18يف  انّه مت الرتفيع يف رأس مال الشركة املعنّيةتبّني  غري أنّه
ا غّريت مقّرها  2016إّال يف أكتوبر  اإلدارة بذلك ّ ريخ تقدميها مطلب التوسعة كما أ

  يتمّثل يف "صناعات غذائّية أخرى" االجتماعي وأضافت نشاطا جديدا دون إعالم اإلدارة
  ).1(الوثيقة عدد  كما هو مبّني مبضمون من السجل التجاري للّشركة

  

  :التدابري املقرتحةعن  .2
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"وميكن الّسادس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار أنّه الفصل الفقرة الثّالثة من نّص ت
وله سحب اإلعفاء يف حال خمالفة املؤّسسة للوزير أن حيّدد مّدة اإلعفاء أو إخضاعه ملراجعة دوريّة، 

  ".املعنّية لشروط منحه
لفصل املذكور أنه ميكن  لتجارة سحب اإلعفاء يف حال وزير لل ويتبّني مما جاء  املكّلف 
قاعدة احرتاما لو  عتباره الّسلطة اإلداريّة املاحنة لإلعفاء ّشركة املتحّصلة عليه لشروط منحهخمالفة ال

  .توازي الشكلّيات
"يف الفصل األخري من قرار اإلعفاء الذي نّص صراحة على أنّه وهو ما ّمت التأكيد عليه يف 

ذا القرار يتّم سحب الرتخيص من قبل الوزير املكّلف  اللتزامات املضّمنة  صورة اإلخالل 
   .لّتجارة".

ال  تبعا ملا إستّقرغري أّن ممارسة هذا اإلختصاص  تقتضي وجو عليه فقه القضاء يف هذا ا
به من خمالفات  تمعاينة املخالفات مثلما ّمث يف صورة احلال مث دعوة الشركة املخالفة إىل رفع ما قام

 جاء وإعطاءها أجال معقوال للقيام بذلك ّمث إجراء معاينة جديدة للتثّبت من مدى إلتزامها مبا 
ا.مبضمون التنبيه املّوجه إليها    قبل إختاذ أي قرار بشأ

 أمام جملس املنافسة ضّد هذه الّشركةير التجارة رفع دعوى وز وفضال عن ذلك فإنّه ميكن ل
حكام الفقرة األوىل من الفصل  ملخالفتها أحكام قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار من  15عمال 

من  43لفصل ّية الواردة املال تتسليط العقولوحيدة املخّول هلا هو اجلهة اه عتبار ، نفس القانون
املنصوص عليها  ويعاقب بنفس اخلطّية الذي جاء فيه أنه  قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار

لفقرتني األوىل والثّالثة من هذا الفصل كل شخص ال ميتثل لتنفيذ اإلجراءات التحفظّية واألوامر 
لفصلني  اللتزامات اليت على  27و 15املنصوص عليهما  من هذا القانون وكذلك كل من خيّل 

  من هذا القانون." 6أساسها ّمت منحه إعفاء وفقا ألحكام الفصل 
لس املنافسة بتاريخ  سة  2018سبتمرب  13وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر
وأكرم   واخلموسي بوعبيديالسّيد رضا بن حممود وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي وعمر التونكيت

ن،  الباروين وأّمن كتابة اجللسة وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد شيخ روحه والسّيدة رمي بوز
  السّيد نبيل السمايت.
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ـســالرئي  
 رضا بن حممود


