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 الجمهوريّة التونسيّة  
  مجلس المنافسة    

  

  .الرتخيص يف استغالل عالمة أجنبّية : املوضـوع
  .املفروشات والّديكور :القطاع

  
  

  162616عدد    الرأي

ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال  

1620 أكتوبر  13بتاريخ    
 

  
  إّن جملس املنافسة،

 2016 أوت 4املؤرّخ يف  1592عدد  جارةوزير التّ  ديّ الس بعد اإلّطالع على مكتوب
لس حتت عدد  بداء إالذي طلب مبقتضاه و  2016 أوت 9بتاريخ  162616واملرّسم بكتابة ا

املفروشات األصلّية يف جمال  تسميةحتت العالمة منح إعفاء لعقد استغالل الرأي يف 
املؤرّخ يف  2015لسنة 36 من القانون عدد  11و 6 نيتطبيقا ألحكام الفصل والّديكور

  .املنافسة واألسعارعادة تنظيم املتعّلق  2015 سبتمرب 15
عادة تنظيم واملتعلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على 

 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64القانون عدد املنافسة واألسعار الذي ألغى وعّوض 
لّنصوص الّالحقة وخاّصة القانون عدد  ملنافسة واألسعار مثلما متّم ونّقح   2005لسنة  60واملتعّلق 

  .2005جويلية  18املؤرّخ يف 
يتعلق بضبط إجراءات  2016أوت  19ؤرخ يف امل 2016لسنة  1148كومي عدد احلوعلى األمر 

لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبية   ،وصيغ االستشارة الوجوبية 
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واملتعّلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  وسري أعمال جملس املنافسة،

لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم   13 اخلميسوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2016أكتوبر 

  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،
فلة بن عاشور يفإىل  االستماعوبعد    الكتايب، تالوة تقريرها املقّررة السّيدة 

  

لس املنافسة على ما يلي:   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العامة 

I . :تقدمي امللف  
  اإلطار العام لالستشارة: .1

 عالمة أجنبّيةطلب احلصول على إعفاء عقد استغالل ب استشارة احلال تتعّلق
لفصلحتت التسمية األصلية من املنع  للمفروشات والديكور من قانون  5 املنصوص عليه 

حكام الفصل املنافسة واألسعارإعادة تنظيم   6 وذلك وفق اإلجراءات املنصوص عليها 
 من نفس القانون . وهو نشاط غري وارد بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف

لية ترخيصا آليا املتعلق مبنح بعض عقود االستغالل حتت التسمية األص 2010 جويلية 28
  .قانون املنافسة واألسعارمن  6 على معىن الفصل

  ما ورد من وزارة التجارة على:كوحيتوي ملف االستشارة  
سم الّشركة، -  مطلب 
ئق ما قبل العقد ( -  )،Document d’information précontractuelو
 نسخة من مشروع عقد استغالل العالمة حتت التسمية األصلّية، -
 امللف القانوين ملستغل العالمة، -
 خمّطط االستثمار، -
 دراسة الّسوق، -
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 م املالّية لصاحب العالمة.ئالقوا -
  

 :للقطاعاملنّظم تييب شريعي والرتّ اإلطار التّ  .2

دراج القانون  1959أكتوبر  5املؤرّخ يف  1959لسنة  129القانون عدد  - املتعّلق 
لقانون عدد  املتعّلق  2003أفريل  28املؤرّخ يف  2003لسنة  31الّتجاري كما وقع تنقيحه 
ّلة الّتجاريّة وإضافة فصل إليها.  بتنقيح ا

املتعّلق ببيان شروط ممارسة  1961أوت  30املؤرّخ يف  1961لسنة  14املرسوم عدد  -
لقانون عدد بعض األنشطة الّتجاريّة واملص نوفمرب  6املؤرّخ يف  1961لسنة  46ادق عليه 

لقانون عدد   1961  .1985أوت  11املؤرّخ يف  1985لسنة  84كما وقع تنقيحه 
املتعلق مبراجعة وتدوين  1976جانفي  21املؤرخ يف  1976لسنة  18القانون عدد  -

لصرف والتجارة اخلارجية واملنظم للعالقات بني البالد التونسية والبلدان  التشريع اخلاص 
 األجنبيـة .

 املتعّلق حبماية املستهلك. 1992 ديسمرب 7 يف املؤرّخ 1992 لسنة 117 القانون عدد -
صدار جملة  املتعلق 1993ديسمرب  27املؤرخ يف  1993لسنة  120القانون عدد  -

 التشجيع على االستثمارات.
لّسجّل الّتجاري ومجيع  1995ماي  2املؤرّخ يف  1995لسنة  44القانون عدد  - املتعّلق 

أكتوبر  18املؤرّخ يف  2005لسنة  96الّنصوص اّليت نّقحته ومتّمته وخاّصة القانون عدد 
 واملتعّلق بتدعيم سالمة العالقات املالّية. 2005

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

  .2007جويلية 
املتعّلق حبفز املبادرة  2007 ديسمرب 27 املؤرّخ يف 2007 لسنة 69 القانون عدد -

ل  2009ديسمرب  21مؤرخ يف  2009لسنة  71قانون عدد اإلقتصاديّة كما وقع تنقيحه 
 . 2010يتعلق بقانون املالية لسنة 
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صدار جملة السّ تعلّ امل 2009مارس  2ؤرخ يف امل 2009لسنة  11قانون عدد ال - المة ق 
تريق واإلوالوقاية من أخطار احل لبنا   .نفجار والفزع 

 املتعّلق بتجارة الّتوزيع. 2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد  -
عادة تنظيم املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015 لسنة36 القانون عدد  -

 .املنافسة واألسعار
لعالقة بني اإلدارة  1993ماي  3 املؤرّخ يف 1993لسنة  982األمر عدد  - اخلاّص 

ألمر عدد   . 2008فيفري  11املؤرّخ يف  2008لسنة  344واملتعاملني معها كما وقع تنقيحه 
إلجراء املوّحد  2000أكتوبر  31املؤرّخ يف  2000لسنة  2475األمر عدد  - املتعّلق 

 لبعث املشاريع الفرديّة.
املتعّلق بصلوحّية احملّل  2004 أوت 11 يفاملؤرّخ  2004لسنة  1876األمر عدد  -

 وشهادة الوقاية.
املتعّلق بضبط الّشروط  2010جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501األمر عدد  -

الدنيا الواجب توّفرها يف عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية واملعطيات الّدنيا املضّمنة 
 لوثيقة املصاحبة للعقد.

جر  1961سبتمرب  14قرار كاتب الّدولة للتصميم واملالّية املؤرّخ يف  - املتعّلق ببطاقة 
شاط الّتجاري كما ّمت تنقيحه وإمتامه بقرار وشروط الّرتخيص لتعاطي بعض أصناف من النّ 

 .1998ديسمرب  22وزير الّتجارة املؤرّخ يف 
واملتعّلق بضبط أمنوذج الّتصريح املوّحد   2000نوفمرب  2قرار الوزير األّول املؤرّخ يف  -

 لبعث املشاريع الفردية.
املتعّلق بضبط  2005جوان  18قرار وزير الّتجارة والّصناعات التقليديّة املؤرّخ يف  -

خدمات إداريّة مسداة من قبل املصاحل الّتابعة لوزارة الّتجارة والّصناعات التقليديّة واملنشآت 
لّنظر وشروط إسنادها.  الرّاجعة إليها 
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املتعلق مبنح بعض  2010جويلية  28قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ  -
من القانون عدد  6عقود االستغالل حتت التسمية األصلية ترخيصا آليا على معىن الفصل 

ملنافسة واألسعار . 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64  املتعلق 
 
 

II .  :اإلجراءات 
لصناعة والتجديد بتاريخ  - للحصول على  2016أوت  12ّمتت مراسلة وكالة النهوض 

ّم نشاط بيع امل بعدم توّفر  2016أوت  19بتاريخ  فروشات والديكور وقد أفادتمعطيات 
 هذه املعطيات لديها.

 2016أوت  26وتذكريها بتاريخ  2016أوت  12ّمتت مراسلة وزارة الّتجارة بتاريخ  -
ّم قطاع املفروشات والديكور على املستوى  الوطين ومبدينة للحصول على معطيات 

 . 2016سبتمرب  7بتاريخ لرّد  صفاقس وقد أفادت
 

III. دراسة الّسوق :  
يع املفروشات سوق ب يف من حيث النشاط وضوع االستشارة الرّاهنةملتتمّثل الّسوق املرجعّية 
عدد  فإنّ  2016سبتمرب  7 املؤرّخ يفوزارة التجارة حسب مكتوب و ومستلزمات الّديكور. 

هز يف موّىف سنة  ث والتأثيث يف جتارة التفصيل  حمّل.  4006ما يقارب  2015حمّالت األ
خبصوص العالمات  عدا أنّهحول الّسوق املرجعّية  اإلدالء مبعطياتتعّذر عليها ه غري أنّ 

   األجنبّية املستغّلة بتونس يعترب هذا امللف أّول ملف طلب ترخيص يعرض عليها.
ّم مدينة صفاقس وهي للّسوق املرجعّية االمتداد اجلغرايف  أّما من حيث ا  ّ ين أكرب  تعدّ فإ

كم إىل اجلنوب الشرقي. ويقطنها حوايل   270وتبعد عنها  تونس العاصمةاملدن التونسية بعد 
ا ) و 2014حسب إحصائّيات سنة نسمة ( 280.566 ينة م مدقسنوت .دويلمطار يوجد 

صفاقس  وهي معتمديّة تشّكل والية صفاقس 16معتمدّت من مجلة  6 إىلصفاقس إدارّ 
  .طينةو  وساقية الّدائر ساقية الزيتو  صفاقس اجلنوبيةو  صفاقس الغربيةو  املدينة
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ّي معطيات ومل تدل وق املرجعّية للمفروشات سّ حول ال اإلدارة اجلهويّة للتجارة بصفاقس 
من  ميكن إحصاء عدد عشرة حمّالت تعتربلكن ، والديكور واحملّددة جغرافّيا مبدينة صفاقس

  :وهي كالّتايل أهم احملّالت الّناشطة يف القطاع مبدينة صفاقس
  العنوان  اسم احملل  

1  Coin d’Or   الطريق احلزامية بورقيبة بني قايد احمّمد
  والتنيور صفاقس

عمارة  3.5طريق القايد احمّمد كيلومرت   ليليا ديكور  2
  قسااحلفصي صف

مركز السبعي  8.5طريق املهديّة كيلومرت   سوبر ريالكس  3
  صفاقس 

  طريق قرمدة الطريق احلزامّية بورقيبة صفاقس   فن الزربّية  4

فضاء عليسة  1طريق تونس كيلومرت   صفاقسعّليسة   5
  صفاقس

6  La Douceur Sfax  أوت قبالة الكرتو معاجل وجبانب  5شارع
  املدرسة االبتدائّية بغداد صفاقس

7  Casa Nova Sfax   عمارة شهرزاد حي  1طريق املهديّة كيلومرت
  احلدائق صفاقس

  صفاقس شارع فرحات حّشاد 59عدد  سلطان صفاقس  8

9  Lumers Sfax صفاقس 3طريق منزل شاكر كيلومرت  

10  La Contessa Sfax  صفاقس  3000ج حمسن القّالل  

  

بعني للعالمة الوطنّية " " بكل من الطريق ZEN HOMEكما يوجد مبدينة صفاقس حمّلني 
اجلديدة. احلزامية بورقيبة الرّابطة بني قرمدة وقايد احمّمد وعمارة فينشي الناصريّة صفاقس 

ثمن  ملنزليف مستلزمات اة صّ تخمحملّية  اريةجت " هي عالمةZEN HOMEوعالمة "  أ
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حمّالت موّزعة على كامل تراب اجلهورية وحمال  9متتلك  ديكور وأدوات املائدة واإلضاءةو 
  خلارج مبدينة طرابلس الليبّية.

IV. االستشارة: حول حمتوى 
  

 عقد موضوع االستشارة:ال تقدمي -1
 

  موضوع العقد:  .أ
 نقطةسيتم استغالل العالمة عرب فتح مدينة صفاقس حيث جغرافيا على  عقد استغالل ميتدّ 

الرّابطة بني طريق األفران وطريق احلزامّية  القاصة 3طريق العني الكلم مبحل يقع بوحيدة  عبي
ألساس صفاقسالعني مبدينة  خر آحمال إىل أّن وجتدر اإلشارة  .وهي منطقة سكنّية 

وال عالقة له بطالب  تونس واليةمستغل حتت اسم كاري بالن يوجد بضفاف البحرية ب
  .الرتخيص احلايل شركة "جيهان ديكو"

عالمة كاري بالن: قد وقع تسجيلها لدى اهليئة الوطنّية حلماية امللكية الفكرية بفرنسا أّول 
من طرف  dépôt 711945 classes24-25 1281901حتت عدد  1984أوت  10يف   مرّة

العالمة واليت وضعتها على ذّمة شركة " مالكة Carré Blanc Expansion SASشركة "
"Carré Blanc Distribution SAS".  

وقد وقع تسجيل هذه . 2004أوت  6و 1994جويلية  5وقد وقع جتديد تسجيل العالمة يف 
 la marque للعالمة ( الشبه رمزي وأّما الشكل اجلديدالعالمة يف بلدان عّدة من العامل. 

semi-figurative ( وعلى  2007أكتوبر  17فقد وقع تسجيله على املستوى االحتادي يف
  . 2007أكتوبر  29املستوى الفرنسي يف 

" صاحبة العالمة بتسجيل هذه العالمة Carré Blanc Expansion SASوقد قامت شركة "
ووضعها على ذّمة   EE-990973 عدد حتت 25و 24لقسمني  1999جوان  17بتونس يف 

ا Carré Blanc Distribution SASشركة " ث وواجهات حمال " كما سّجلت أمثلة األ
  . 2002جوان  5ماي و 29بتاريخ 
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  أطراف العقد:  .ب
  

  ":DISTRIBUTION CARRE BLANC" الفرنسّيةديسرتيبسيون كاري بالن   شركة
 75008النقطة الدائريّة دي شان إليزيه  14/12شركة أسهم مبّسطة يقع مقّرها االجتماعي بـ

لسجل التجاري بباريس حتت عدد  ممثّلة يف شخص  B400102349ريس وهي مرّمسة 
رتيبسيون ممّولة كلّيا من قبل شركة كاري سشركة كاري بالن دي رئيسها السّيد كلود جانتيت.

رتنارز "   غالبّية أسهمها." NIXEN partnersبالن اليت متتلك شركة نيكسان 
سنة حبوض الصناعات النسيجية مبدينة روان  30شركة كاري بالن منذ أكثر من أحدثت 

  .مبقاطعة لوار الفرنسّية
  وميكن اختزال مراحل تطّور الشركة كاآليت:

  فتح أّول نقطة بيع، :1983
ملقاطعات 6فتح  :1987إىل  1985من  عرفت جناحا كبريا  حمالت منوذجية بباريس و

  ومهدت ملزيداالنتشار،
لّسوق وفتح :1990إىل  1989من    حمال جديدا 25طرح عالمة كاري بالن 

  خلارج مبدينة مونرتو السويسريّة،فتح أّول حمل  :1993
خلارج، 39فتح  :2000إىل  1994من    حمّل 

  هيئة تسيري جديدة، :2001
مع إمضاء اتفاق روالند  للعالمة وهويّة بصريّة جديدةجديد وضع شعار ممّيز  :2002

  )،Roland Garrosقاروس (
لفضاءات الكربى، :2004   تطوير زوا البيع 
  ،ملدن والفضاءات الكربىبعث مفهوم جديد ملغازات التأثيث ولطرق البيع  :2006
بلجيكيا وأوكرانيا كل من التطّور على املستوى الدويل بفتح نقاط بيع بتسريع نسق  :2008

  واملغرب والربتغال وليتوانيا،
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  سنة وحصول الشبكة على جائزة دولّية، 25االحتفال مبرور  :2009
، فتح حمل بكل من أوكرانيا وإسبانيا ومدغشقر، وزاويتني يلفتح حمل منوذجي بل :2011

  وغلق حمّل لشبونة،مبغازات إينو ببلجيكا، 
من بولونيا وليتوانيا وتونس وكزاخستان، غلق حمّالت  بكلّ  4حمّل بفرنسا و 11فتح  :2012

ب الزوار،   بورتو فيقو و
رك  حمّالت جديدة بفرنسا 6فتح  :2013 خلارج بكل من  5وإثنتني منها بريتايل  حمّالت 

   روسيا وبولونيا وتونس،
حمّالت بفرنسا وحمّل  9على ابتكار عالمة كاري بالن بفتح  30االحتفال مبرور  :2014

  خلارج،
من ليتوانيا وجزر املوريس وساحل العاج  خلارج بكلّ  4حمّالت بفرنسا و 8فتح  :2015

  واجلزائر.
 

  : "JIHEN DECOجيهان ديكو "شركة 
ألف دينار وتنشط يف جمال  200منشأة حديثا برأس مال قدره شركة ذات مسؤولّية حمدودة 

  ة أشخاص:يتكّون فريق عمل الشركة من أربع  املفروشات والديكور.
ة واملسامهة : السيدة جيهان القابسي بن غزالن املسريّ وصاحبة املشروع الوكيلة -

العلوم االقتصاديّة وهلا الرئيسية يف رأمسال املؤسسة، متحّصلة على شهادة املرحلة الثالثة يف 
كثر من عشر سنوات يف جمال التعليم العايل يف اختصاص التجارة الدولّية.  خربة 

عتباره السيّ  - ت  ملشروع وسيتوّىل مسك احلسا د عبد الرزاق بن غزالن مساهم 
 خمتصا يف احملاسبة

 خمتّصة يف الديكور. -
  مسؤولة عن املبيعات. -
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 ات املزمع إجنازها:متويل املشروع واالستثمار   .ت
دينار بدون احتساب األداءات  234745ب ميزانّية استثمار مقّدرة بـطلّ هذا املشروع يت

دينار بعنوان  50000دينار متويل ذايت و 200000حتساب األداءات، من بينها  250000و
  وتنقسم االستثمارات كاآليت: حتسني حمل.قرض 
لّدينار (دون   احملتوى حتساب مجيع   األداءات)املبلغ  لّدينار ( املبلغ 

  األداءات)
ت ال   :ماديّةالاحملتو

  استغالل العالمة
  

29400  
  

29400  
ت املاديّة:   احملتو
 التجهيزات -
 fondرأس املال العامل ( -

de roulement(  

  
84745  

120600  

  
100000  
120600  

موع   250000  234745  ا
  

لتّ   %40التكلفة اجلملّية للمشروع مقابل من  %11,76ّن مثن استغالل العالمة يناهز فإايل و
  مة كاآليت:لنسبة للتجهيزات وهي مقسّ 

 

  الثمن اجلملي (مع أ)  الثمن  (دأ)  العدد  الصنف
ث   35000  29660  1  رفوف وأ

أعمال صيانة وبناء 
  ودهن وإكساء..

1  33900  40000  

منظومة اإلعالمية 
  واالتصاالت

1  4237  5000  

واجهة احملل/الواجهات 
  الزجاجية/األمن

1  8474  10000  

  10000  8474 1  التكييف
موع   100000  84745    ا

  

يئة حمل. ومن املقّدر أن  %50متويل ذايت و %50سيتم متويل هذه التجهيزات بنسبة  بقرض 
ث والديكور الّالزم  شهرين. يف ظرف يتّم جتهيز احملّل ووضع األ
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  حمتوى العقد:  .ث
  : حيتوي ملف االستشارة على

 مشروع عقد استغالل العالمة حتت التسمية األصلّية، -
 شهادة تسجيل عالمة "كاري بالن"، -
 شهادة جتديد تسجيل عالمة "كاري بالن"، -
شهادة جتديد تسجيل العالمة لدى الوكالة الوطنّية حلماية امللكية الفكريّة  -

 بتونس.
  

لعقداملالحظات  -2 لتضييقات الواردة   :املتعلقة 
  

  ّدة العقد:املتعّلق مب 2عدد البند   .أ
ريخ إمضاء العقد من الطرفني قابلة للتجديد  5جاء به أّن مّدة العقد هي  سنوات من 

ضمنّيا ملّدة عامني، ويف حال وجود نّية من أحد الطرفني لعدم التجديد عليه إبالغ معاقده 
  أشهر قبل انتهاء اخلمس سنوات. 6

  هذا البند ال يثري إشكاال.
  

  :حلصريّة الرتابّيةاملتعّلق  3عدد البند   .ب
فقط يف  ، ويرّخصالعقد يهّم النطاق اجلغرايف احملّدد مبدينة صفاقسحسب هذا البند فإّن 

سم عالمة كاري بالن، كما مينع على مستغل العالمة اعتماد  استغالل نقطة بيع وحيدة 
ت.   البيوعات عرب االنرت

 هذا البند ال يثري إشكاال. 
  :املتعّلق بعدم املنافسة 15عدد البند   .ت

  الثّانية:األوىل و  نالفقر 
ن العقد ولكن مل يقع التنصيص ن الفقراتتعّلق هذ اللتزام بعدم املنافسة يف مّدة سر ن 

صراحة على ذلك، ومبا أنّه قد جرى العمل على أّن االلتزام بعدم املنافسة جيب أنّ يكون 
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لفقرتني  حمدودا يف الزمن واملكان فإنّه جيب التنصيص صراحة على أّن االلتزامات الواردة 
ّم م لعقد وهي مدينة األوىل والثّانية  ن العقد ومتتّد جغرافيا على املنطقة املعنّية  ّدة سر

  صفاقس.
  الفقرة الثّالثة:

عتبارها حمّددة وفق ما أقرّه  اللتزام بعدم املنافسة بعد املّدة التعاقديّة وال تثري إشكاال  تتعّلق 
 فقه جملس املنافسة بسنة واحدة.

ملشرف املس 20البند عدد   .ث  ":le master franchiséتغل "املتعّلق 
عتباره يتعّرض إىل فرضّية مستقبلّية يف جلوء صاحب العالمة إىل  هذا البند ال يثري إشكاال 

  منح استغالل العالمة ملشرف مستغل ومينح جيهان ديكو حق األولويّة يف ذلك.
 

V . :مكانّية منح اإلعفاء   فيما يتعّلق 
  

نّ إعادة تنظيم من قانون  6الفصل  أقرّ  ملنافسة ال تعترب خملّ ه "املنافسة واألسعار  ة 
ا ضرورية لضمان تقدّ  ا أ م تقين أو اقتصادي االتفاقات أو املمارسات اليت يثبت أصحا

 ّ   :إىل تؤدي أالّ  شريطةعلى املستعملني قسطا عادال من فوائدها   ا تدرّ وأ
   أهداف، من إليه ترمي ما لتحقيق ضروري هو ما تتجاوز تضييقات فرض 

  ."منها  هام جزء يف أو املعنية السوق يف للمنافسة التام اإلقصاء
لفصل  6وتبعا لذلك فإن الفصل  من قانون املنافسة  5جييز عدم تطبيق املنع الوارد 
ملستعملني تدّر على او م تقين أو اقتصادي تضمن تقدّ  على أن واألسعار على االتفاقات
لتّ  .قسطا عادال من فوائدها ومها معا  أساسينير شرطني توفّ يل فمنح هذا اإلعفاء مرتبط باو

  .ادل من فوائد االتفاق للمستعملنيالتقدم التقين أو االقتصادي وضمان قسط ع
لرجوع إىل ملف االستشارة وملا جاء أّن اهلدف من يتبّني  ،بهنة يف دراسة اجلدوى املضمّ  و

إحداث نقطة بيع ملنتجات "كاري بالن" املختّصة يف مستلزمات املنزل من هو املشروع 
مفروشات وديكور مبدينة صفاقس وهذه العالمة ال متلك سوى نقطة بيع أخرى مبدينة 
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لّتايل فهي ستمّكن من إدخال ماركة عاملّية يف سوق يديرها مستغل آخر للعالمة تونس . و
ا من حيث املفروشات  والديكور مبدينة صفاقس تتمّيز بطرق بيع وبنوعّية منتوج خاص 

التصاميم واملواد األّولّية املستعملة، ممّا سيساهم يف تنوّع كبري يف املنتجات املعروضة ويف 
لّسوق املرجعّية.التقنيات امل   عتمدة للتسويق وسيساهم كذلك يف دعم املنافسة 

ؤدي إىل تنويع املنتجات من شأنه أن ي المة إىل مدينة صفاقسإدخال مثل هذه الع كما أنّ 
من منتجات حملّية ومنتجات مستوردة. وتنوّع العرض هذا قد يؤثّر  املعروضة للمستهلكني

 يدّر فائدة على املستهلكني.سعلى األسعار ممّا 

لنفع على املستهلك اهن تعود ة من العقد الرّ د وجود فوائد اقتصاديّ كل هذه العناصر تؤكّ 
تنوّع أخرى وكذلك على السوق املرجعية مبا تتيحه من  من جهة ومستغل العالمة من جهة

 . يف العرض ومن إذكاء للمنافسة

لس وعليه ، وتبعا ملا سبق يقرتح  من قانون  6إعفاء هذا العقد على معىن أحكام الفصل ا
لفصل إعادة تنظيم  من القانون السالف  5املنافسة واألسعار من املنع املنصوص عليه 

لنظر إىل حمدودية التضييقات اليت تضمّ الذّ  مهيّ كر  قد ة الفوائد االقتصادية اليت نها مقارنة 
يد يف وخلق مناخ تنافسي جد فيما يتعلق بتنويع املنتجات املقّدمة للمستهلك يوفرها خاصة

اورة هلاسوق  على أن يتّم  املفروشات والديكور على مستوى مدينة صفاقس واملناطق ا
لفقرتني األوىل  تعديل بنود مشروع العقد وفق املالحظات اليت وقع إدراجها آنفا واخلاّصة

                                              املتعّلق بعدم املنافسة. 15د البند عد من والثّانية
 2016  أكتوبر  13وصدر هذا الرأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخ  

محّمد العيـّادي وعمر  وعضويّة السّيدتين والّسادة    الحبيب جاء بابرئاسة السّيد  
الهادي بن مراد  و ماجدة بن جعفر ورجاء الشوّاشي  وعماد الّدرويش و   التونكتي
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ومعز العبيدي وشكري المامغلي وسالم بالّسعود وخالد السالّمي  و محمد بن فرج  
  .نبيل السماتيوأّمن كتابة الجلسة السّيد  

  

  الرئيــس                                                                  

  


