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                                                                      احلمد                                   ة                              ّـ اجلمهورية التونسي  
  ة   ـجملس املنافس     
  ةـة العامّ ـاجللس   
  ****استشاري    

  

  األكالت السريعة القطاع:

  
  182678الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 
  2018 أكتوبر   25خ بتاري

 
  إّن جملس املنافسة،    

   
واملتضّمن طلب  2018أوت  16بعد اإلّطالع على مكتوب وزير الّتجارة املؤرّخ يف   

لس  طبقا عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية يف جمال اخلدمات  جتديد يف مشروعرأي ا
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 و    األسعار.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  36القانون عدد بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكام 

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

  .2018 أكتوبر 25اخلميس 
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  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.
  املقّررة السّيدة بثينة األديب يف تالوة تقريرها الكتايب.وبعد اإلستماع إىل 

  
لس املنافسة على ما يلي:         وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
  احملتوى املاّدي مللف االستشارة 

 2016أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204تطبيقا ملقتضيات األمر احلكومي عدد 
لسنة  36ءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكام القانون عدد املتعّلق بضبط إجرا

عادة تنظيم املنافسة واألسعار، أحيلت على  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015 املتعّلق 
ئق تتمّثل يف:   جملس املنافسة جمموعة من الو

سم الّشركة، -   مطلب 
 امللّف القانوين للّشركة، -
 ،نسخة من عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية  -
 دراسة حول القطاع وهيكلة الّسوق اليت تنشط فيها املؤّسسة، -
ره على االقتصادمذّكرة تتعّلق بت -  بيان املزا اإلقتصاديّة لإلعفاء وآ
 خمّطط اإلستثمار والقوائم املالّية. -

 
لفصل  كما جتدر اإلشارة إىل أّن مطلب جتديد الّرتخيص مّقدم يف إطار اآلجال املبّينة 

  الشكل.الرّابع من األمر احلكومي سابق الذّكّر، األمر الذي يتجه معه قبول امللف من حيث 
 ريخ إبرام العقد ومّدته  

ملّدة عشر سنوات مع العلم وأّن جتديد العقد  2013جوان  1ّمت إبرام العقد بتاريخ 
  من العقد. 18يكون بطلب من مستغل العالمة وفقا ملقتضيات الفصل 

  
  
  
  
 تقدمي طريف العقد  
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  تتمّثل أطراف العقد املعروض على أنظار جملس املنافسة يف:
   لتسمية أو عالمة جتاريّة:مالك  -أ

صاحب تسمية أو عالمة يتمّثل الطّرف األّول يف عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية، يف 
، شارع احلكومة ساحة 1" مقّرها املبىن رقمYMالشركة "الدولية للمطاعم مي جتاريّة وهي 

  املنامة البحرين. 306
  " العالمات التجارية التالية:YMومتتلك "الشركة الدولية للمطاعم مي 

  *بتزاهت
KFC* 

  
TACO BELL* 

 
  مستغّل حتت الّتسمية األصلّية: -ب

خفية اإلسم، متحصّلة   شركة املوارد التونسّية وكيلها السّيد كرمي السلطاين وهي شركة أجنبية
لسجل التجاري حتت  جر مرمسة  ، وتعترب الشركة B0388172007عدد على بطاقة 

الفرع للشركة األّم " شركة املوارد لألغذية السعودية" صاحبة االمتياز يف مشال إفريقيا واململكة 
  العربية السعودية وتركيا الستغالل سلسلة مطاعم بيتزاهت العاملية.

  
 الّسوق املرجعّية  

تتعّلق السوق املرجعّية يف استشارة احلال بسوق األكالت السريعة ذات الطابع العصري 
لرغم من أّن كّل املطاعم اليت تقّدم األكالت  وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنّه 
ا تقّدم أكالت  السريعة سواء كانت ذات طابع عصري أو ذات طابع تقليدي تشرتك يف كو
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 أّن ذلك ال مينع من وجود العديد من االختالفات بني كل منهما وتتمثل سريعة التجهيز، إالّ 
  أّمهها يف:

  السعر: تعترب أسعار األكالت السريعة ذات الطابع الشعيب أقل كلفة من أسعار األكالت
خنفاض التكاليف اليت يتحملها املختصّون يف  السريعة ذات الطابع العصري و يفسر ذلك 

ت مقارنة بتلك اليت تتحملها حمالت األكالت السريعة ذات الطابع هذا الصنف من األكال
  العصري. 

  اخلدمة: توفر حمالت األكالت السريعة ذات الطابع الشعيب خدمات بسيطة للحريف ذلك
ا تعول أكثر جللب احلرفاء على خصوصّية نكهات األطباق اليت تقّدمها.  ّ  أ

  يعة ذات الطابع الشعيب يف املناطق اليت يكون مسالك التوزيع: تتواجد حمالت األكالت السر
ا من ذوي القدرة الشرائية احملدودة نسبيا خالفا حملالت األكالت السريعة ذات  سكا
ا عرب مسالك توزيع عصرية لذلك فهي  الطابع العصري اليت تعمل على عرض منتوجا

ملناطق العمرانية الراقي  ة والقريبة من مراكز العمل.متواجدة يف املساحات التجارية الكربى و
  الطلب: يعكس الطلب على األكالت السريعة ذات الطابع الشعيب استحسان املستهلك

لنكهات املطبخ الشعيب وكذلك الرغبة الباطنية للمستهلك يف تعزيز الثقافة واهلوية الوطنّية 
تشهده ويتجلى ذلك خاّصة من خالل اإلقبال املكثف، خالل كامل ساعات النهار، الذي 

ملدن العتيقة واألحياء الشعبية.  بعض حمالت األكالت الشعبية املتواجدة 
تمع الذي مل  أّما الطلب على األكالت السريعة ذات الطابع العصري فيعكس نسق تطّور ا
ملنزل أو لتناول الغذاء دون أخذ بعني االعتبار  يعد له متسع من الوقت لتجهيز الطعام 

لذا أصبح املستهلك جيد ضالّته يف حمالت تقّدم أكالت سريعة وخدمات لعامل الوقت، 
 عصرية تلقى  الكثري من االستحسان وهو ما يعكسه تنامي عدد هذه احملالت.

  
ووفقا ملا تقّدم فإّن منتوج األكالت السريعة ذات الطابع العصري ال ميكن أن يكون بديال   

 وعليه فإّن كل من هذين املنتوجني يشكالن ملنتوج األكالت السريعة ذات الطابع الشعيب
ا، علما وأّن نسبة هاّمة من احملالت اليت تقّدم أكالت  سوقا مرجعّية مستقّلة يف حّد ذا
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سريعة ذات طابع عصري أصبحت تتوىل تقدمي أكالت سريعة ذات طابع شعيب كمنتوج 
ا وتنويع عرضها.  جذب لتطوير الطلب على منتجا

 
 
ة يف سوق األكالت السريعة ذات الطابع العصريوضعّية املنافس 
إّن حتديد وضعية املنافسة داخل سوق األكالت السريعة ذات الطابع العصري يستدعي   

  حتليل طبيعة الطلب والعرض داخل هذه السوق:
  من حيث الطلب:  -أ
تمع من حيث ارتفاع مستوى     يعكس الطلب على األكالت السريعة تطّور منط عيش ا

ارها هي األخرى يف العمل متاما  الدخل تت تقضي ساعات  وأيضا تطّور دور املرأة اليت 
ملدن الكربى ويتقلص  لعاصمة و تمعي املتطّور أكثر  مثل الرجل. و يتواجد هذا النموذج ا
ملناطق البعيدة عن العاصمة. كما أّن عامل تعميم تذاكر الطعام اليت يتم  ملدن الصغرى و

ملؤسسات العمومية واخلاّصة ساهم يف الرفع من نسبة الطلب منحها لل موظفني والعاملني 
على منتوج األكالت السريعة، إضافة إىل الرغبة يف  اختصار الوقت نظرا  للمسافة اليت 
ت اليوم  يتطلبها الرجوع إىل املنزل، هذا فضال عن أّن تناول الوجبات الغذائية خارج املنزل 

  لرتفيه العائلي.شكال من أشكال ا
  من حيث العرض: -ب 
يتجه التأكيد على أّن املنافسة بني العارضني يف سوق األكالت السريعة ذات الطابع     

 العصري تتمحور حول العناصر األساسية التالية:
*اخلدمات: تتمثل أهّم اخلدمات املقّدمة يف سوق األكالت السريعة ذات الطابع العصري 

ستهلك من تناول الغذاء يف مكان عصري مريح يستجيب إىل مقومات خاّصة يف متكني امل
  الصحة ويف مدة زمنية قصرية.

ومن بني اخلدمات األخرى اليت توّفرها هذه السوق تقدمي الوجبات الغذائية يف شكل   
ملساحات الكربى و مبكاتب العمل و  جيعلها قابلة لالستهالك يف فضاءات خمتلفة 

 السيارة... 
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ا تقّدم فإّن أغلب العارضني يعملون على متكني املستهلك من تناول غذائه بشكل وتبعا مل
  مريح أينما شاء ويف مّدة زمنية قصرية.

*السعر: ختضع أسعار األكالت السريعة إىل قاعدة العرض والطلب وجتدر املالحظة أّن 
يف نفس  مستوى األسعار يف هذه السوق هو عموما متقارب بني املتنافسني املتواجدين

  املنطقة اجلغرافية.
لرغم من عدم توفر إحصائيات حول عدد الناشطني يف هذه السوق، فإنّه يربز واقعيا     و

أّن العرض داخلها هو يف تنام من سنة إىل أخرى، األمر الذي يعكس حّدة املنافسة بني 
  الناشطني فيها.

حتديد حصة املتنافسني يف السوق  : تلعب العالمة التجارية دورا هاما يف1*العالمة التجارية
العتماد على شهرة  ذلك أّن املستهلك يبين قرار استهالك هذا الصنف من املنتوجات غالبا 

  العالمة.
  
  مسالك توزيع منتوج األكالت السريعة ذات الطابع العصري -ج
جتمع السوق الوطنّية بني نوعني من مسالك توزيع منتوج األكالت السريعة ذات الطابع    

العصري يتمثالن يف توزيع األكالت السريعة يف إطار عقود استغالل حتت التسمية األصلية 
ما يشهدان  ّ والثاين عرب حمالت جتارية حاملة لعالمات جتارية وطنية خمتلفة، مع اإلشارة إىل أ

 خمتلف حيث أّن سوق التوزيع يف إطار عقود استغالل حتت التسمية األصلية نسق منوّ 
  مازالت غري متطّورة من حيث عدد العالمات املستغلة سواء كانت وطنية أو أجنبّية.

  
  وفيما يلي أهّم مميزات مسالك توزيع األكالت السريعة ذات الطابع العصري:    

                                                 
و املتعّلق بعالمة الصنع أو التجارة أو اخلدمات على أن:" عالمة  2001أفريل  17املؤرخ يف  2001لسنة  36من القانون عدد  2الفصل  ينصّ     1

 .يعرضها أو اخلدمات اليت يسديها شخص طبيعي أو شخص معنوي هي شارة ظاهرة متكن من متييز املنتجات اليت الصنع أو التجارة أو اخلدمات
 : الشارة خاصة من تكون هذهوميكن أن ت

 .والرموز واأللقاب واألمساء اجلغرافية واألمساء املستعارة واحلروف واألرقام أ) التسميات مبختلف أشكاهلا مثل : الكلمات وجمموع الكلمات
ملنتج أو بطريقة تقد ب) الشارات التصويرية مثل : الرسوم والنقوش البارزة واألشكال وخاصة  ميه أو اليت متيز اخلدمات وترتيب األلوان أوتلك اليت تتعلق 

ا  .مزجها أو تفريق درجا
 ..املوسيقية ج) الشارات الصوتية مثل : األنغام واجلمل
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 تغالل حتت التسمية األصلية توزيع األكالت السريعة يف إطار عقود اس -
 اإلمناء على تساعد كأداة اقتصادية كبرية أمهية لعقد االستغالل حتت التسمية األصلية    

وتطويرها إضافة  احمللية لليد العاملة عمل فرص توفري يساهم يف والتجاري، فهو االقتصادي
 توسيع دائرة على ف املانحيساعد الطر  ألطرافه إذ أنّه لنسبة كربى إىل ما يكتسيه من أمهية

 التجارية الفنية والعالمة املعرفة له من استغالل الطرف املمـنوح خالل متكني من نشاطه
ذا مبنتجاته، اخلاصة  تتطلب جديدة قد فروع إدارة عملية تعقيد يتغلب على املانح فإن و

يقدمها  اليت املنتجات جودة على احملافظة الوقت ميّكن من ويف نفس هاّم، مال رأس رصد
 املنتوج اخلاص به مسعة على احملافظة لضمان املانح يفرضها اليت الرقابة خالل من له املمنوح

 له الذي املمنوح قبل من له تدفع اليت املبالغ اليت جينيها من املادية إىل الفائدة إلضافة
مؤكد يف وقت قياسي شبه  ليحصل على فرص جناح وشهرته املانح اسم من يستفيد بدوره

 ودون بذل جهد كبري.
  

وتشهد الّسوق الوطنّية وجود عالمة أجنبية منافسة لعالمة بيتزاهت  وتتمثل هذه العالمات 
 يف كّل من:

-Mama time  
- chili’s 

KFC- 
Farm house- 
Papa john’s- 

Baguette et baguette- 
Wolf and Rabbit- 

Joe’s Pizza- 
  
  
 

  إمكانّية جتديد اإلعفاء لعقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية املعروض الّنظر يف
لس على معىن الفصل الّسادس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار:   على أنظار ا
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ملوافقة على إعفاء عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية  لس املنافسة أن أبدى رأيه  سبق 

  .2013ديسمرب 19الصادر بتاريخ  132460رأيه عدد يف لعالمة بيتزا هت 
  

بداء الرأي يف مطلب توسيع و جتديد اإلعفاء املمنوح من  وتتعّلق استشارة احلال بطلب 
  .2013أوت  29طرف وزير التجارة لعقد إستغالل حتت التسمية األصلية بتاريخ 

 
وحيتوى عقد االستغالل حتت التسمية األصلية موضوع االستشارة الراهنة على تضييقات 

لفقرة الثالثة من الفصل  (تتعّلق بواجب التزود احلصري  اللتزام  )من العقد 5املشار إليه  و
لفقرة  (بعدم املنافسة    . )من العقد 13من الفصل  2املشار إليه 

من قانون املنافسة  )جديد(تبعا لذلك فإن هذا العقد يشّكل اتفاقا خمالفا للفصل اخلامس  و
األعمال املتفق عليها والتحالفات واألسعار، ذلك أن هذا األخري ينص على أنّه:" متنع 

ملنافسة واليت تؤول إىل:   واالتفاقيات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال 
  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب. -
  احلّد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلد من املنافسة احلرة فيها. -
 قبة اإلنتاج أو التسويق أو اإلستثمار أو التقدم التقين.حتديد أو مرا -
 تقاسم األسواق أو مراكز التموين". -
 
 يف العناصر التالّية: وتربز هذه املخالفة  

*اشرتاط صاحب العالمة وجوب التزّود بصفة حصرية من املنتوجات واملعدات ممّا حيّد من 
ة مؤقتة و ميّكن صاحب العالمة التجاريّة احلرية التجارية للمستغل، ولو كان هذا احلّد بصف

من التحّكم يف جمال اإلنتاج والتسويق األمر الذي جيعل هذه املقتضيات خمالفة للفقرة الثالثة 
  من قانون املنافسة واألسعار: 5من الفصل
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واخلدمات من العقد:" على الوكيل شراء اللوازم واملواد واملعدات  5الفقرة الثالثة من الفصل 
املستخدمة يف الشركة حصرا من املوردين واستخدام املوزعني الذين متت املوافقة عليهم خطيا 

  من قبل املوكل قبل وقت العرض والتوزيع وفقا لإلجراءات املعتمدة يف الكتيبات"
*التنصيص على شرط عدم املنافسة الذي حيّد من دخول مؤسسات أخرى إىل الّسوق و حيّد 

 ن املنافسة احلرّة فيها.لّتايل م
نّه، خالل الفرتة احملّددة يف  13من الفصل  2الفقرة  من العقد:" يتعهد الوكيل 

بعة له  اءها أو نقلها، ال  حيق له وألية شركة  اجلدول(ب)، بعد انتهاء هذه االتفاقية أو إ
ية صفة كانت سواء كان ذلك حلسابه اخلاصّ  أو كعضو أو   بصفة مباشرة أو غري مباشرة و 

كمساهم أو كمدير أو كموظف أو كوكيل أو كشريك مبشروع أو كمستشار أو كخبري 
ية خدمة ألي  ن تكون لديهم أية مصلحة يف أو املشاركة يف القيام  استشاري أو كمقرض 
نشاط جتاري يف املنطقة ما بعد املّدة احملددة يف اجلدول (ب) مبا يف ذلك إعداد منتجات 

تجات الغذائية اليت تباع يف النشاط التجاري أو تسويقا أو بيعها حتت العالمة مماثلة للمن
     التجارية".
  

لفصل  من قانون إعادة  6سابق الذّكر، اقتضى الفصل  5غري أنّه واستثناء ملا جاء 
تنظيم املنافسة واألسعار أنّه: " تعفى من تطبيق أحكام الفصل اخلامس من هذا القانون 
ا ضروريّة لضمان تقّدم  ّ ا أ االتّفاقات أو املمارسات أو أصناف من العقود اليت يثبت أصحا

ا تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها شريطة أالّ  ّ    تؤّدي إىل:تقين أو إقتصادي وأ
  فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف، -
 اإلقصاء التام للمنافسة يف الّسوق املعنّية أو يف جزء منها......" . -

وعليه يتعّني بيان مجلة  الفوائد االقتصادية اليت ّمت حتقيقه من اإلعفاء املمنوح بتاريخ 
 واليت سيتم أيضا حتقيقه يف حال جتديد اإلعفاء. 2013أوت  29
  أوت  29حتليل مجلة الفوائد االقتصادية احملققة من اإلعفاء املمنوح بتاريخ

2013  
  مطاعم:االستثمارات احملققة: ّمت افتتاح اخلمس  -



10 
 

  و الكائن جبهة املنار بشارع  2015ديسمرب 09افتتاح أول مطعم بيزاهت يف
  مكرر. 5الطاهر بن عمار عدد 

  ملركب التجاري يف يوم  TUNISIA MALLافتتاح املطعم الثاين 
 . 2016جانفى20

  لث جبهة البحرية لتحديد بشارع البورصة إقامة اليامسني يف  2افتتاح مطعم  و 
  .2017أواخرسنة

 قامة الربستيج  2افتتاح املطعم الرابع جبهة النصر  1و حتديدا بشارع اهلادي نويرة 
  2017ىف أواخرسنة  90عدد 

  جبهة املرسى الشاطئ . 2018و مت يف شهر أفريل  5افتتاح املطعم عدد 

 استعمال املّدخالت الوطنّية: -

لت شركة املوارد التونسّية مع صاحبة العالمة األجنبية إىل املصادقة على منتوجات توص
د" يف خصوص غالل البحر  تونسّية كماّدة الفرينة لشركة "الورة البيضاء" و شركة "سنبد
وشركة علب البيتزا وهي اآلن بصدد التناقش إلمضاء إتفاقية تعامل للمصادقة على منتوجات 

ال" خبصوص الدجاج املقطع، أجنحة الدجاج ، حلم مقطع ، حلم ومنشآت جممع "صوف
صاملي ومع شركة "الندور" يف خصوص اجلنب ومع شركة"جودة" يف خصوص منتوج صلصة 

مللف.  الطماطم وذلك وفقا جلملة املعطيات املضمنة 

ء والنقل  هذا فضال عن تعامل الشركة مع عديد املزودين املختصني يف التزويق والكهر
ث...و    األ

ويف ما يلي جدول تفصيلي حول املّدخالت األولية املوردة واليت سيتم تعويضها مبّدخالت 
  وطنية على إثر مصادقة صاحب العالمة األجنبية:
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البلد  شركة التوريد
 األصلي 

  الكمية املنتوج املورد
 لطن 

الشركات 
التونسّية اليت 

ستعوض 
الشركات 

 املوردة

Dawn farm food  دجاج ايرلندا  

  حلم بقري

pepperoni 

4,5   

3  

2,4 

شركة صوفال 
soval 

ARLA شركة  24 جنب بيتزا الدمناركland 

d’or 

COPAIS شركة جودة  6 معجون طماطم  أثينا 

DOUX شركة صوفال  6 أجنحة دجاج فرنسا
soval 

INTERNATIONAL 
FOOD LINK 

  0,85 مخرية بريطانيا

GRIFFITH FOOD 0,25 مخرية اهلند  

  

  

 تشغيل اليد العاملة الوطنّية -



12 
 

يد عاملة تونسّية مع اإلشارة إىل  82تشغل املطاعم اخلمسة الناشطة حتت عالمة بيتزاهت 
أّن الشركة تعتزم إنشاء مركز تدريب للعملة يف تونس وجبلب مدربني من مطاعم األجنبية 

هيليهم وتدريبهم  دف  ليصبحوا من أفضل املختصني يف منتوجات لعالمة بيتزاهت 
 بيتزاهت يف العامل.

  عدد العملة كاآليت: ويتوزع

 عدد العملة املقرّ 

 13 بتزاهت املنار

 22 بتزاهت تونس مول

 10 2بيزاهت البحرية

 11 بيزاهت النصر

 13 بيزاهت املرسى

 13 اإلدارة

  
 االستثمارات املرتقبة -
 

تعتزم شركة املوارد التونسّية وفقا للمخططها االستثماري اجلديد الذي ّمت إيداعه بوزارة التجارة 
ينشط حتت عالمة بتزاهت   امطعما إضافي مخسة عشربعث   2017ديسمرب  4بتاريخ 

إلضافة إىل جهة تونس الكربى  وستكون هذه املطاعم منتشرة بكامل مناطق اجلمهورية 
مليون دوالر أمريكي و سينجر عن هذه  6املبدئية هلذه املطاعم  وستتجاوز التكلفة

ت تشغيل ما يناهز وظيفة مباشرة حيث أّن املطعم الواحد سيتطلب مائتني وثالثني  اإلحدا
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دة حبسب ما يقتضيه حجم كّل مطعم وموقعه  14ما اليقل عن  عامل وهذا العدد قابل للز
دة يف  وايل حبالذي يقّدر و اإلدارة وخدمات املساندة  موظفيعدد وذلك دون احتساب الز

  .اإضافي اموظفعشرين 
  

تتجاوز ما هو  حواجزإرساء ال تؤّدي إىل  التضييقات موضوع العقد ولذا وطاملا أنّ 
ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف أو إىل اإلقصاء التام للمنافسة يف الّسوق املعنّية أو 

لنظر إىل مجل  يف جزء منها ة الفوائد اإلقتصادية احملققة للمستهلك و املتعّلقة أساسا و
لّسوق الوطنّية،  بتحسني جودة املنتوجات واخلدمات من خالل وجود عالمات أجنبية، 
متنافسة ومتقاربة من حيث اإلشعاع الدويل وتبعا لسعي شركة املوارد التونسّية إىل احلّد من 

مصادقة صاحب العالمة على  عديد الشركات شرط التزود احلصري من خالل سعيها  إىل 
الصناعية التونسّية والتعامل معها كمزودين حمليني للمنتجات األولية، إىل جانب تشغيل اليد 
هيلها مع العمل على الرفع من الطاقة  العاملة التونسّية و متكينها من فرصة تدريبها و

لس يقرتح  ،التشغيلية للشركة جتديد اإلعفاء وتوسيع نشاط شركة املوارد قبول مطلب فإّن ا
  التونسّية وفقا ملا ورد مبخططها االستثماري.

  
لس املنافسة بتاريخ        سة  2018 أكتوبر 25وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة  بر

حممد العيادي وعمر التونكيت ومعز  السّيد رضا بن حممود وعضويّة السّيدات والّسادة
للطيف رم الباروينالعبيدي وأك لسعود وخالد السالمي ومصطفى  وحبضور  و سامل 
  نبيل السمايت. السّيد حممد الشيخ روحو و كاتب اجللسةالسّيد املقّرر العام 

                                                                          
  الرئيس

 رضا بن حممود                                     
 

 


