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                                      الحمد  وحده                                                          التّونسيّة  لجمهوريّةا
  المنافـسة  مجلـس 

  العامة  الجلسة    
  .اللحوم الحمراءتجارة  : القطاع

  
  162614  عدد  الرّأي

  المنافسة  مجلس  عن  الّصادر

  2016  أكتوبر 13 بتاريخ
  

  املنافسة، جملس إنّ       
لس حتت  2016 أوت 2 يف املؤرّخ التجارة وزير مكتوب على اإلّطالع بعد       واملرّسم بكتابة ا
لس  تضّمناملو  162614عدد  إعفاء عقد استغالل حتت التسمية األصلّية من حول طلب رأي ا

لفصل  ملنافسة املنصوص عليه   36عدد قانون المن   5املنع العام لالتفاقّيات واملمارسات الضارّة 
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة    واألسعار.واملتعّلق 
واملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد  القانون على اإلّطالع وبعد      

  .واألسعارعادة تنظيم املنافسة 
 إجراءات بضبط واملتعّلق 2016 أوت 19 يف املؤرّخ 2016 لسنة 1148 عدد األمر وعلى      
  .الّرتتيبّيةالتشريعّية و  الّنصوص مشاريع حول املنافسة لس الوجوبّية االستشارة وصيغ
 الّتنظيم بضبط واملتعّلق 2006 فيفري 15 يف املؤرّخ 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى      

  .املنافسة جملس أعمال وسري واملايل اإلداري
لس أعضاء استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد        اخلميس يوم جللسة القانونّية الّصيغ وفق ا

  .2016 أكتوبر 13
  .القانوين الّنصاب توّفر من التأّكد وبعد      
    .الكتايب هتقرير ملّخص ل تالوة يف السّيد الّناصر السيفاوي املقّرر إىل ستماعاال وبعد      

  :يلي  ما  على  المنافسة  لمجلس  العاّمة  الجلسة  رأي  استقرّ   المداولة  وبعد
  

I. االستشاري  الملف  تقديم:  
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 :ستشارةاإلوضوع  م  .1
 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد  القانون من 11تطبيقا ألحكام الفصل      

عادة تنظيم املنافسة واألسعار عرض السّيد وزير الّتجارة على جملس املنافسة ملّفا  واملتعّلق 
حتت التسمية األصلّية يف  استغاللاستشارّ يتعّلق بطلب احلصول على ترخيص استثنائي لعقد 

   .بسطه سالفالمن القانون  6 الفصلأحكام على معىن اللحوم احلمراء جتارة قطاع 
عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية للعالمة مشروع نسخة من  االستشاري امللفّ  تضّمنو     

لتمويل قطاعي التجارة واحلرف واخلدمات  إطاريةونسخة من اتّفاقّية التجاريّة "اللحوم ماركت" 
ا  والبنك التونسي بني وزارة التجارة والصناعات التقليديّة  2007أفريل  16املربمة بتاريخ املّتصلة 
ريخ طلب االستشارة ن امللّف االستشاري يف حني مل يتضمّ للتضامن.  الوثيقة املصاحبة لعقد يف 

املنصوص  "Document d’information précontractuel"ستغالل حتت التسمية األصلّية اإل
لفصل ملتعّلق بتجارة ا 2009 أوت 12 املؤرّخ يف 2009 لسنة 69 من القانون عدد 15 عليها 

املعطيات الدنيا حول مالك التسمية األصلّية وقطاع نشاطه مثلما يضبطها التوزيع واملتضّمنة على 
املتعّلق بضبط الشروط  2010 جوان 21 املؤرّخ يف 2010 لسنة 1501من األمر عدد  3 الفصل

لوثيقة  الدنيا الواجب توّفرها يف عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية واملعطيات الدنيا املضّمنة 
 2016أكتوبر  5ؤرّخ يف امللشركة اللحوم الرئيس املدير العاّم وّمت مبقتضى مكتوب  د.املصاحبة للعق

لس ومّدهّ    .سالفا إليهااملشار  الراهن لوثيقة املصاحبة للعقد االستجابة لطلب ا
غب شركة اللحوم يف احلصول على ترخيص استثنائي ملشروع عقد استغالل حتت التسمية وتر     

تنظيم قانون إعادة من  6 الفصل أحكامعلى معىن لعالمتها التجاريّة "اللحوم ماركت" األصلّية 
ا ملزيد التحّكم يف أسعار  غرضوذلك ب املنافسة واألسعار توسيع وتطوير شبكة نقاط البيع اخلاّصة 
الكربى" ومسامهة منها يف خلق مواطن شغل ألصحاب  لسوق احمللّية "تونساللحوم احلمراء 

تندرج الراهن فإّن إمكانية إعفاء العقد وعلى هذا األساس الشهائد العليا املعطّلني عن العمل. 
لفصلضمن احلاالت  املكّلف وزير لرتخيص ال اليت ختضع سالف الذكر 6 املنصوص عليها 

ا ألواليت يتسّىن  بعد أخذ رأي جملس املنافسة لتجارة إثبات جدواها االقتصاديّة وإدرارها صحا
تؤّدي إىل فرض تضييقات تتجاوز ما هو  شريطة أالّ  على املستعملني قسطا عادال من فوائدها

  ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف واإلقصاء التاّم للمنافسة يف السوق املعنّية أو يف جزء منها
  اإلطار التشريعي والترتيبي:  .2
  :ص القانونّية والرتتيبّية اآليت ذكرهاستغالل حتت التسمية األصلّية إىل النصو ختضع عقود اإل    
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 ؛املتعّلق حبماية املستهلك 1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -
نع املتعّلق حبماية عالمات الص 2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد  -

لقانون عدد  جويلية  23املؤرّخ يف  2007لسنة  50والّتجارة واخلدمات كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
 ؛2007
املتعّلق بتنظيم جتارة التوزيع وخاصة  2009 أوت 12املؤرّخ يف  2009 لسنة 69القانون عدد  -

 منه؛ 17إىل  14 الفصول
عادة تنظيم املنافسة  املتعّلق 2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015 لسنة 36القانون عدد  -

 واألسعار؛
املتعّلق بضبط الشروط الدنيا  2010 جوان 21 املؤرّخ يف 2010 لسنة 1501األمر عدد  -

لوثيقة الواجب توّفرها يف عقد اإل ستغالل حتت التسمية األصلّية واملعطيات الدنيا املّضمنة 
 املصاحبة للعقد؛

واملتعّلق مبنح بعض  2010جويلية  28قرار وزير التجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف  -
إعادة تنظيم من قانون  6عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلّية ترخيصا آلّيا على معىن الفصل 

  املنافسة واألسعار.
حية أخري النصوص القانونّية والرتتيبّية من إىل مجلة جتارة اللحوم احلمراء  قطاعخيضع  من 

  :نذكر من أّمهها
زيع الفالحة املتعّلق مبسالك تو  1994جويلية  23املؤرّخ يف  1994لسنة  86القانون عدد  -

 والصيد البحري؛
ملرتولوجيا القانونّية 1999ماي  10املؤرّخ يف  1999لسنة  40القانون عدد  -  ؛املتعّلق 
ة املاشية واملنتوجات املتعّلق برتبي 2005أكتوبر  18املؤرّخ يف  2005لسنة  95القانون عدد  -

  احليوانّية؛
املتعّلق بزجر الغّش يف جتارة البضائع وتدليس مواد  1919أكتوبر  10األمر العلّي املؤرّخ يف  -

 ؛املعاش واحملاصيل الفالحّية والطبيعّية
املنّقح مبقتضى األمر عدد  1984أكتوبر  16املؤرّخ يف  1984لسنة  1225األمر عدد  -

ّا معدية  1998لسنة  2362 إلجراءاتاملتعّلق بضبط قائمة األمراض احليوانّية املعروفة   و
 ؛حّية العاّمة املشرتكة هلذه األمراضالص
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املتعّلق بضبط املقاييس العاّمة  2003أوت  11املؤرّخ يف  2003لسنة  1718األمر عدد  -
ملواد الغذائّية  ؛لصنع واستعمال وجتارة املواد واألشياء املعّدة لالّتصال 

ت من جنسي الب 1984أوت  23قرار وزير الفالحة املؤرّخ يف  - قر املتعّلق بتنظيم ذبح احليوا
  والغنم والقرارات املنّقحة له.

II. السوق  دراسة:  
تعىن االستشارة الراهنة بقطاع اللحوم احلمراء الذي حيتّل مكانة هاّمة يف منظومة االقتصاد     

 ر سنوّ يوفّ كما   الفالحياإلنتاج  من % 15حبوايل يساهم الفالحي والغذائي للبالد التونسّية حيث 
موع  % 44أي بنسبة  اإلنتاج احليواين الوطين من ألف طنّ  120قرابة  املتحّصل عليه.  العامّ من ا

 2005أكتوبر  18املؤرّخ يف  2005لسنة  95وختضع منظومة اللحوم احلمراء اىل القانون عدد 
جلوانب  ملنتجات احليوانّية والذي يتضّمن مجلة من األحكام اخلاّصة  واملتعّلق برتبية املاشية و

الفصل األّول من الباب من أّمهها قل وبيع اللحوم، نذكر الصحّية املتعّلقة بعملّيات الذبح والن
ت وفقا للشروط الفنّية والصحيّ  إلزاميةاخلامس الذي ينّص على  ذا القانون نقل احليوا ة الواردة 

ت يف املساخل اليت سيتّم و  الفصل الثاين من الباب األّول والذي ينّص على وجوب ذبح احليوا
 إنتاجكّل املؤّسسات العاملة يف جمال   إخضاعجانب  إىلاعتمادها طبقا للمخّطط املديري للمساخل 

 وحتويل وتكييف اللحوم للطرق املعتمدة يف املراقبة الصحّية البيطريّة. 
 إىل اإلنتاجسم البياين التايل خمتلف املتدّخلني يف منظومة اللحوم احلمراء من ويبّني الر     

  االستهالك مرورا عرب التحويل والتوزيع:
   

  
  :اإلنتاج  . 1
اللحوم احلمراء املتأّيت أساسا من حلوم األبقار واألغنام واملاعز واجلمال تراجعا إنتاج سّجل      

 64من  ليمرّ  2000و 1984بعد أن كان قد تضاعف بني سنيت  فارطةال سنواتخالل ال ملحوظا
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اإلنتاج شهد مستوى  2003 سنوّ غري أنّه وبداية من سنة ألف طنّ  123حوايل   اىلألف طنّ 
 من لف طنّ أ 125حدود  وذلك يف 2015خالل سنة لينتهي إىل حالة من االستقرار  تذبذ

  اإلنتاج احليواين الوطين. 
ويبّني اجلدول التايل تطّور انتاج خمتلف أصناف اللحوم احلمراء خالل الفرتة املمتّدة من       
  :  2015اىل  2010

  الوحدة: ألف طن                                                                                
  2010 2011  2012  2013  2014  2015  

  58.3  58  56  54.5  54  55.8  حلوم البقر

  50.2  50.1  48.5  48  50  50  حلوم األغنام

  9.2  9.5  5. 9  9.3  9  9.4  حلوم املاعز

  7.3  7  7.2  7.2  8  7.5  حلوم أخرى

  125  124.6  121.2  119  121  122.7  االنتاج اجلملي

  املصدر: موقع الواب للمجّمع املهين لأللبان واللحوم                                           
  االستهالك والتوريد:  . 2
كلغ وهي نسبة   15يقّدر معّدل االستهالك الفردي السنوي للحوم احلمراء يف تونس بنحو       

كلغ. ويغّطي اإلنتاج   24حدود  ضعيفة مقارنة مبعّدل االستهالك العاملي للفرد الذي يصل إىل
يف حني يتّم تغطية النسبة الوطين  االستهالكمن  % 95يقارب اجلملي من اللحوم احلمراء ما 

مّ املتبقّية عن طريق  ألساس اىل القطاع السياحياملوجّ (دة استرياد اللحوم ا دة اللحوم املربّ و  )هة 
  الذروة املومسّية. ثناء فرتاتخاّصة أ
 : األسعار  . 3
ختضع أسعار اللحوم احلمراء على مستوى االنتاج اىل مبدأ احلريّة طبقا ألحكام الفصل الثاين   

عادة تنظيم املنافسة  2015ديسمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  املتعّلق 
واألسعار اّال أّن هذا املبدأ ال يسري على اطالقه على مستوى التوزيع نظرا لكونه مقّيد بتدّخل 
االدارة اليت تتوّىل يف بعض احلاالت ضبط أسعار اللحوم احلمراء مبوجب قرارات اداريّة وقتّية صادرة 

لتجارة وذلك استنادا  اىل أحكام الفصل الرابع من نفس القانون السالف عن الوزير املكّلف 
وتعّد األسعار املتداولة بسوق الدواب بشركة اللحوم وهي صاحبة العالمة التجاريّة "اللحوم ذكره. 

ا سوقا ذات  ماركت" موضوع استشارة احلال مبثابة األسعار املرجعّية للحوم احلمراء نظرا لكو
ألساس اىل تعديل السوق. وقد شهدت هذه مصلحة وطنّية تتمّيز يتنوّع العرض  دف  والطلب و
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نتيجة لعّدة عوامل نذكر من أّمهها الظروف ملحوظا األسعار خالل السنوات األخرية ارتفاعا 
. واستفحال ظاهرة االحتكار والذبح العشوائي  املناخّية اليت أثّرت يف مستوى إنتاج املواد العلفّية

  وق الدواب بني اللحوم احمللية واللحوم املستوردة.وختتلف األسعار املتداولة بس
 قطاع اللحوم الحمراء:  إشكاليـّات  . 4
اليت أثّرت يف مردوديّته  واإلشكالياتيشكو قطاع اللحوم احلمراء من عديد املمارسات  

  االقتصاديّة واليت نذكر من أّمهها:
ث وصغار اخلرفان فضال عن عدم  - تفّشي ظاهرة الذبح العشوائي على قارعة الطرقات لإل

لنسبة هلذه املذابح وميّثل  لشروط الصحّية والبيئّية  من نسبة كبرية  حجم الذبح العشوائيااللتزام 
ئح   املسّجلة؛إمجايل الذ

إلضافة  ةة والصحيّ ليّ املا ظاهرة الذبح العشوائي بتداعياتلدى املستهلك ضعف الوعي  -
 املسّلطة على املذابح املنتشرة يف كامل أحناء البالد؛ ة الرقابةحمدوديّ إىل 

د حالة الركو و ة للمواطنني تدهور املقدرة الشرائيّ نتيجة تراجع استهالك اللحوم احلمراء  -
ني ابوالقصّ  ستهلكني املنيباليت يعيشها القطاع زمة الثقة أ إىل ضافةإاالقتصادي اليت تعيشها البالد 

حلوم احلمري يف بعض نقاط عملّيات غّش واسعة النطاق واملتمثّلة يف تسويق الكشف عن بسبب 
ّ على أساس وتروجيها البيع  للحوم  شرحية هاّمة من املستهلكنيمقاطعة أّدى إىل ا ا حلوم أبقار ممّ أ

 ؛احلمراء عموما
سعار أعلى حلوم الدواجن واألمساك بسبب  اإلقبالارتفاع  - سعارها املنخفضة مقارنة 

 إىلطة والفقرية يضاف ل الطبقة املتوسّ اليت متثّ املستهلكني اللحوم احلمراء من قبل شرحية كبرية من 
 .طاعم بسبب تراجع القطاع السياحيذلك تراجع الطلب على اللحوم من النزل وامل

إىل مجلة من يف حقيقة األمر قطاع اللحوم احلمراء حيتاج تبيانه، فاّن  بقسبناء على ما و       
لضغط على وااهلدف منها دعم جودة املنتوجات منظومة متكاملة  إلرساءاهليكلّية اإلصالحات 

احللول الناجعة  إحدىلتايل األسعار. وتعّد آلية عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية الكلفة و 
إلضافة والعملّية مل زيد تطوير مسالك توزيع اللحوم احلمراء وحتقيق القيمة املضافة واجلودة املرجّوة 

  محاية املستهلك.  إىل
.III  ستشارة :العقد موضوع اإل  

  :الطبيعة القـانونيّة.  1
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 Contrat de" ستغالل حتت التسمية األصلّيةإعقد  يف استشارة احلالعقد موضوع التمّثل ي     

franchise"  شركة اللحوم ختّول مبقتضاه مالكة التسمية األصلّية جتارة اللحوم احلمراء يف جمال
من األشخاص الطبيعّيني أو الذوات املعنويّة احملدثة يف شكل شركات أشخاص ال غري  هايملعاقد
لتوزيع منتوجات الشركة داخل حدود إقليم تونس  "اللحوم ماركت"ستغالل عالمتها التجاريّة إحّق 

املتعّلق بتجارة  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  64القانون عدد  ىل أنّ إيشار هنا و  .الكربى
عقد مينح " بكونهستغالل حتت التسمية األصلّية عقد اإل الرابع عشرعّرف يف فصله قد التوزيع 

جتاريّة حّق إستغالهلا لشخص طبيعي أو معنوي يسّمى املستغّل مبقتضاه صاحب تسمية أو عالمة 
وينضوي  حتت التسمية األصلّية قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مايل".

تّفاقات العموديّة اليت اإلخانة ضمن من املنظور االقتصادي عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية 
ر املرتتّبة عنها جتمع بني طرفني غري متنا فسني واليت ختتلف من حيث شروطها وآلّيات تنفيذها واآل

النوع يتضّمن هذا . و عن بقّية الصيغ التعاقديّة األخرى مثل عقد اإلمتياز أو عقد التوزيع احلصري
مبنح حّق " Le franchiseur"مالك التسمية األصلّية مستوجبا على  التزامإ إلتّفاقات العموديّةامن 

جات أو تقدمي اخلدمات و ستغالل حقوق امللكّية الفكريّة واملهارات واملعارف الفنّية لتوزيع املنتإ
 ".Le franchisé"اخلاصة به إىل معاقده الذي يطلق عليه تسمية املستغّل حتت التسمية األصلّية 

ذه التقنية التعاقديّة واليت ستخدام حقوق امللكّية الفكريّة أحد الشروط األساسّية هلإويعّد منح حّق 
من خالهلا ميكن للمستغّل للتسمية األصلّية ممارسة النشاط التجاري أو إسداء اخلدمات يف إطار 

وذلك لفرتة زمنّية يتّم حتديدها ببنود  ضمنهاستغالل حتت التسمية األصلّية املنضوي شبكة اإل
لف أشكال املساعدة الفنّية والتسويقّية يتوّجب على مالك التسمية األصلّية تقدمي خمتكما العقد.

ىل معاقده حّىت يتسّىن له مزاولة إحاطة والتكوين واإلرشاد الالزمة واإلداريّة وكذلك خدمات اإل
يلتزم املستغّل يف حني  النشاط موضوع العقد يف أحسن الظروف وحتقيق النتائج املنتظرة منه.

بل مايل ملالك التسمية األصلّية لقاء حصوله على طار هذا العقد بدفع مقاإللتسمية األصلّية يف 
ملهارات و ستخدام امللكّية الفكريّةإحّق  حرتام بنود سريّة املعلومات واملعطيات املتعّلقة 

ستغالل أو أّي نشاط مشابه هلا واألساليب الفنّية املنقولة والتقّيد بعدم ممارسة نشاط شبكة اإل
  .دة له وذلك طيلة املّدة التعاقديّةخارج املنطقة اجلغرافّية احملدّ 

  :تصنيف العقد من منظور قـانون اعادة تنظيم المنافسة واألسعار .2
تّفاقات اإل خانة ضمناستشارة احلال ستغالل حتت التسمية األصلّية موضوع يصّنف عقد اإل      

ملنافسة املنصوص عليها  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار واليت  لفصل اخلامساملخّلة 
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ملنافسة  طبقا ألحكام الفصل ميكن اعفائها من املنع العاّم املسّلط عليه وعدم اعتباره اتّفاقا خمّال 
ا  السادس ّ ا ضروريّة لضمان تقّدم تقين أو اقتصادي وأ ّ ا أ من نفس القانون مىت أثبت أصحا

عادال من فوائدها شريطة أّال تؤّدي اىل فرض تضييقات تتجاوز ما هو تدّر على املستعملني قسطا 
ق املعنّية أو يف جزء هاّم ضروري لتحقيق ما ترمي اليه من أهداف واالقصاء التاّم للمنافسة يف السو 

لتجارة بعد استشارة جملس املنافسة يتّم  منها. ومينح هذا اإلعفاء بقرار معّلل من الوزير املكّلف 
  لرائد الرمسي للجمهوريّة التونسّية. نشره 
  :طرفي العقد  تقديم. 3
  ستشارة احلال بني طرفني مها:إموضوع ستغالل حتت التسمية األصلّية مشروع عقد اإليربط       

وهي منشأة عمومّية يف شكل شركة خفّية  "شركة اللحوم" :مالك التسمية األصلّية -
لقباضة املالية بتونس بتاريخ االسم، ّمت إحداثها مبقتضى  جويلية  24القانون األساسي املسّجل 

ماليني دينار عند اإلنشاء والذي ّمت الرتفيع فيه  3برأس مال يقّدر ب  لثا 721حتت عدد  1961
بني الديوان الوطين للتجارة بنسبة مسامهة تقّدر مليون دينار موّزعة  30إىل حدود  1993سنة 

وتتمّثل مهاّم هذه الشركة يف بيع منتوجات . % 33.33وبلديّة تونس بنسبة  % 66.28بنحو 
ا وتسيري سوق الدواب و وحدة املساخل ومستودعات التربيد.  اللحوم ومشتّقا

كّل شخص طبيعي أو ذات معنويّة حمدثة يف :املستغّل حتت التسمية األصلّية -
شكل شركات أشخاص ال غري خيّول له القانون التمّتع بتدّخالت البنك التونسي للتضامن 
للحصول على قروض لتمويل أنشطة جتارة التوزيع يف مرحليت اجلملة والتفصيل واحلرف واخلدمات 

ا املربمة بتاريخ وذلك طبقا لالتّفاقية االطاريّة لتمويل قطاعي التجارة وا حلرف واخلدمات املّتصلة 
 بني وزارة التجارة والصناعات التقليديّة والبنك التونسي للتضامن.   2007أفريل  16

  
 

  :المحتوى المادي للعقد .4
ا على خمتلف يف متحورت  فصال 12عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية تضّمن      مضمو
  لطرفني واليت نذكر من أّمهها:احملمولة على كال التزامات واحلقوق اإل

ا وخمتلف اخلدمات التسمية األصلّية  ةإلتزام مالك - مبنح مستّغل العالمة حّق توزيع منتوجا
التفاقية  اليت متّنها للمستهلكني حتت العالمة التجاريّة "اللحوم ماركت" ومتكينه من االنتفاع 

 للتضامن يف جمال متويل مشروعه؛ املربمة بينها وبني البنك التونسي 
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ال اجلغرايف احلصري الستغالل العالمة التجاريّة: داخل حدود إقليم تونس  - حتديد ا
 الكربى؛

املساعدة الفنّية واإلحاطة التزام مالكة التسمية األصلّية بتأمني االستشارات الضروريّة و  -
مني نقل اخلربات املكتسبة وامل واإلرشاد للمستّغل ا؛وضمان   هارات الفنّية اخلاّصة 

التزام مستغّل العالمة بتطبيق مقتضيات ومعايري اجلودة املفروضة على مجيع مستغّلي العالمة  -
يئة احملّل موضوع االستغالل طبقا لتوصيات مالكة  التجاريّة "اللحوم ماركت" وتنفيذ أشغال 

ادخال أّي تغيريات يف احملّل دون  التسمية األصلّية وحتّمل كامل تكاليف التهيئة واالمتناع عن
ئق ومواد التغليف واملالبس احلاملة للعالمة  املوافقة الكتابّية املسّبقة منها واالستعمال احلصري للو

لتزّود احلصري منها أو من أحد مزّوديها املصادق عليهم من  "التجارية "اللحوم ماركت وااللتزام 
حلصول على املوافقة املسّبقة من طرفها يف صورة الرغبة يف بيع منتوجات ال تبيعها  طرفها وااللتزام 

 ؛ومتوّفرة  عند مزّوديها املصادق عليهم
ني املنضوين حتت شبكة مالكة التزام مستغّل العالمة بعدم الدخول يف منافسة مع املستغلّ  -

 ؛العالمة
ال؛املسائل املتعّلقة مبعاجلة الطلبّيات واملخزون واال -  لتزامات املتبادلة يف هذا ا
سعار البيع - والتنصيص على أمهّية الدور التعديلي يف قطاع اللحوم احلمراء  املسائل املتعّلقة 

 الذي تلعبه مالكة التسمية األصلّية؛
ملسؤولّية القانونّية ونظام املراقبة واملتابعة للمعطيات اإلحصائّية واحملاسبّية املسائل املتعلّ  - قة 

ر املنجرّة عن اإلدالء مبعلومات خاطئة لنشاط وكذلك اآل أو االستعمال غري القانوين  املتعّلقة 
 للعالمة التجاريّة؛

لالخنراط يف شبكة ة املقابل املايل الواجب دفعه من قبل املستغّل حتت التسمية األصليّ  -
لف دينار؛   االستغالل واحملّدد 

يف واملسامهة السنويّة  الواجبات احملمولة على طريف العقد املتعّلقة مبسائل اإلشهار والرتويج -
من رقم املعامالت الصايف والناتج عن استغالل  % 1ب  اإلشهار اخلاّص بشبكة االستغاللميزانّية 
 التجاريّة؛العالمة 

 مّدة العقد احملّددة بسنة واحدة قابلة للتجديد ضمنّيا وشروط فسخ وإحالة العقد؛ -
التنصيص على احملاكم املختّصة يف فّض النزاعات بني طريف العقد وهي حماكم تونس  -

 العاصمة.
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.IV  دللعق  التحليل القـانوني:  
  :من حيث الشكل .1
ستوىف الشروط الشكلّية أنّه قد ا موضوع استشارة احلالبعد االّطالع على العقد يتبّني      

لفصل  واملتعّلق  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد  15املنصوص عليها 
 2010جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501األمر عدد من  3و  2بتجارة التوزيع والفصول 

املتعّلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توّفرها يف عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية واملعطيات 
لوثيقة املصاحبة للعقد. حية أخرى وجب التنويه إىل أّن العالمة التجاريّة  الدنيا املّضمنة  من 

ملعهد الوطين للملكّية الصناعّية  31والفكريّة بتاريخ  "اللحوم ماركت" هي عالمة وطنّية مسّجلة 
وهو ما مينح مشروع عقد االستغالل حتت التسمية  TN/T/2011/00701حتت عدد  2011ماي 

قرار وزير التجارة والصناعات التقليديّة األصلّية الراهن ترخيصا آلّيا طبقا ألحكام الفصل األّول من 
 . 2010 جويلية 28املؤرّخ يف 

  من حيث مضمون العقد: .2
على جمموعة  حتواء بعض فصولهاعقد االستغالل حتت التسمية األصلّية الراهن  دراسةأفرزت      

ملنافسة اآليت ذكرها: من التضييقات   املخّلة 
  الفصول املكّرسة لشروط التزّود احلصري واالستثناءات: -
حيث نّصت أحكام الفصل الثالث يف نقطته الرابعة على التزام مستغّل العالمة التجاريّة     

ئق ومواد التغليف واملالبس احلاملة للعالمة التجاريّة "اللحوم ماركت"  الستعمال احلصري للو
إل لتزّود احلصري من مالك التسمية األصلّية أو من أحد مزّوديه املصادق عليهم من طرفه  ضافة و

اىل متكني املستغّل طبقا لرغبته يف بيع منتوجات ال يبيعها مالك التسمية األصلّية ومتوّفرة عند 
مزّوديه املصادق عليهم شرط حصوله على املوافقة املسّبقة من طرفه. يف حني نّصت أحكام الفصل 

لتايل من الرابع يف نقطته الثانية على استثناءات لتقييد املستغّل بشرط التزّود احلصر  ي ومتكينه 
التزّود من مزّودين آخرين غري مصادق عليهم من طرف مالك التسمية األصلّية يف صورة عدم التزام 

  هذا األخري بتأمني طلبّيات التزّود يف اآلجال احملّددة. 
وتعّد خمتلف هذه القيود من منظور املنافسة شروطا تقييديّة يسّلطها مالك التسمية األصلّية      

دف محاية هويّة وصيت العالمة املمّيزة لدى احلرفاء املنتمني لشبكته  على املستغّل املتعاقد معه 
إلضافة إىل ضمان مسالك توزيع جديدة ملختلف املنتوجات واخلدمات اليت يقوم بتسويقها  هذا 

ال اجلغرايف لشبكته كما يعترب اشرتاط مالك التسمية األصلّية على املستغّل املتعاقد معه إيف  طار ا
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وجوب التزّود بصفة حصريّة من منتوجاته أو من منتوجات املزّودين احلاصلني على موافقته أمرا حيّد 
اشرة يف حتديد أو من احلريّة التجاريّة للمستغّل وميّكن مالك التسمية من التحّكم بصفة غري مب

من قانون اعادة  5من الفصل  3مراقبة التسويق وهو ما جيعل مثل هذه األحكام خمالفة للفقرة 
 تنظيم املنافسة واألسعار.  

 : الفصول املكّرسة لشروط عدم املنافسة أو االنضمام -
منافسة مع حيث نّص الفصل الثالث يف نقطته الثامنة على التزام املستغّل بعدم الدخول يف      

ىل احلّد من إمستغّل آخر منضوي ضمن شبكة استغالل مالك التسمية األصلّية وهو ما يفضي 
يف سوق التوزيع  "Concurrence intra-marque"املنافسة داخل نفس العالمة التجاريّة 

لتفصيل للحوم احلمراء. كما تفرض أحكام هذا الفصل يف نقطته التاسعة على املستغّل تقّيده 
ملهارات واملعارف املمّيزة ملالك التسمية األصلّية وااللتزام بعدم ب  إبرامعدم افشاء أسرار ذات عالقة 

 أّي تعامالت مع صاحب عالمة جتاريّة منافسة. إجراءعقود أو 
 : البيع إعادةالفصل املتعّلق بتحديد أسعار  -
املهام التعديلّية  إطارحيث تنّص أحكام الفصل اخلامس على قيام مالك التسمية األصلّية ويف      

املناطة بعهدته يف ميدان اللحوم احلمراء مبّد املستغّل بالئحة األسعار املقرتحة جلميع املنتوجات 
لعمل قدر  ألسعار املقرتحة. على مطابقة أسعاره هلذه ا اإلمكاناملزمع تسويقها والتزام هذا األخري 

املنافسة طبقا ألحكام  قواعدللتايل منافية حريّة األسعار و مقّيدة ملبدأ وتعترب هذه األحكام شروطا 
املتعّلق بضبط الشروط  2010جوان   21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501األمر عدد فصل الرابع من ال

لوثيقة ستغالل حتت الدنيا الواجب توّفرها يف عقد اإل التسمية األصلّية واملعطيات الدنيا املّضمنة 
  املصاحبة للعقد.

  
  

V  .إعادة  من قـانون    السادسعلى معنى الفصل    ي امكانيّة منح اعفـاء للعقدالنظر ف
  المنافسة واألسعار:تنظيم  

ا أن تفضي العقد الراهن مجلة من  تضّمن     ىل احلّد من املنافسة يف إالتضييقات اليت من شأ
لتفصيل للحوم احلمراء  تّفاقات اإلخانة ضمن وعلى هذا األساس يصّنف هذا العقد سوق التوزيع 

لفصل اخلامس املخّلة تنظيم املنافسة واألسعار واليت  إعادةمن قانون  ملنافسة املنصوص عليها 
ملنافسة طبقا للفص إعفائهاميكن  من  6ل من املنع العاّم املسّلط عليه وعدم اعتباره اتّفاقا خمّال 

ا تدّر على  ّ ا ضروريّة لضمان تقّدم تقين أو اقتصادي وأ ّ ا أ نفس القانون مىت أثبت أصحا
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فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري  إىلتؤّدي  املستعملني قسطا عادال من فوائدها شريطة أالّ 
  ء هاّم منها.التاّم للمنافسة يف السوق املعنّية أو يف جز  واإلقصاءمن أهداف  إليهلتحقيق ما ترمي 

  :المرجّوة من العقداالقتصاديّة  الفوائد  بخصوص   .1
حية بنشاط اقتصادي يعاين من عديد املشاكل      تتمّثل خصوصّية هذا العقد يف كونه يتعّلق من 

لضرورة وجود دور  ثري مباشر على صّحة ورفاه املستهلكني وهو ما يستدعي  ت وله  والصعو
صلّية مالك التسمية األ إىلتعديلي فاعل داخل سوق توزيع اللحوم احلمراء أوكلت مهّمة القيام به 

بع من منشأة  حية أخرى يف كونه  بوصفه منشأة عمومّية كما تكمن خصوصّية هذا العقد من 
عمومّية تسعى من خالل تطبيق هذه التقنية التعاقديّة إىل توسيع وتطوير سلسلة نقاط البيع اخلاّصة 

قليم تونس الكرب  لسوق احمللّية  ى واملسامهة يف تشغيل ا ومزيد التحّكم يف أسعار اللحوم احلمراء 
أصحاب الشهائد العليا املعطّلني عن العمل. وعلى هذا األساس فاّن العقد الراهن يتضّمن عديد 
حية تطوير وتنظيم مسالك توزيع اللحوم احلمراء واحلّد من  الفوائد االقتصاديّة املنتظرة سواء من 

سعار اليت شهدت خالل السنوات خماطر الذبح العشوائي على املستهلك ومزيد التحكّم يف األ
حية متكني املستهلك من منتوجات خاضعة  األخرية ارتفاعا كبريا ممّا أثّر يف مستوى الطلب أو من 

  للمراقبة الصحّية وذات جودة مقبولة.
  :عدم المنافسة أو االنضمامالتزّود الحصري و شروط  بخصوص  . 2

لئن تعّد جممل هذه التدابري احلمائّية املندرجة ضمن شروط التزّود احلصري وعدم املنافسة أو     
ا تعترب مالزمة للعقد نظرا ملا توّفره من وسائل كفيلة حبماية إاالنضمام تضييقات عموديّة  ّ ّال أ

مبنع املنافسني لشبكة العالمة التجاريّة وحقوق امللكّية الفكريّة املتعّلقة مبالك التسمية األصلّية و 
ستغالهلا ألغراض ختدم إّطالع على املهارات واألساليب الفنّية و االستغالل التابعة للمالك من اإل

لتايل ف خاّصة وأّن مّدة العقد ّمت حتديدها  ّن مثل هذه التضييقات تكون قابلة لإلعفاءإمصاحلهم و
  بسنة واحدة قابلة للتجديد بصفة ضمنّية. 

  البيع:  إعادةبخصوص تحديد أسعار   .3
لفصل اخلامس من هذا العقد ميكن قبول األحكام املنصوص عل  ّد مستغّل املتعّلقة مبيها 

وعمله قدر اإلمكان سعار املقرتحة جلميع املنتوجات املزمع تسويقها ألالتسمية األصلّية بالئحة ا
ا مالكة التسمية األصلّية وذلك هذه امع على مطابقة أسعاره  نظرا ألسعار املقرتحة اليت أّمدته 

ا يف دراسة السوق وأمهّية تفعيل الدور التعديلي توزيع اللحوم احلمراء مثلما ّمت خلصوصّية نشاط  بيا
ثري  احملتكرين واملضاربني على توازن السوق ومزيد ملالك التسمية األصلّية مبا يسمح بتقليص 
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التحّكم يف أسعار هذه املنتوجات ومتكني املستهلكني من اقتناء حلوم محراء خاضعة للمراقبة 
م الشرائّية اليت ما فتئت  سعار تعّرب عن حقيقة السوق وتتماشى يف جمملها مع مقدر الصحّية و

  ة واجتماعّية خانقة تعاين منها البالد.تتآكل سنة تلو أخرى يف ظّل أزمة اقتصاديّ 
  

 6طبقا للفصل  يبقى قابال لإلعفاءفإّن مشروع العقد الراهن  واستنادا إىل ما سبق بسطه     
  .تنظيم املنافسة واألسعار إعادةمن قانون 

  
 2016  أكتوبر  13  بتاريخ  المنافسة  لمجلس  العاّمة  الجلسة  عن  الرأي  هذا  وصدر    

ّ    السّيد  برئاسة محّمد العيـّادي وعمر    والّسادة  اتالسّيد  وعضويّةالحبيب جاء با
ومحّمد بن فرج والهادي    عماد الدرويشو ماجدة بن جعفر ورجاء الشواشي  التونكتي و 

  كتابة  وأّمن  ومعّز العبيدي وسالم بالسعود وخالد السالّمي  وشكري المامغليبن مراد  
  .نبيل السماتي  السّيد  الجلسة

  
    .الـرئيــس                                 

 
 


