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                                     الحمد                  ية                                        ـمهورية التونسـالج

     لس المنافسةـمج    
العامّـــة  الجلســــة   

- استشاري  -          

المطاعم واألكلة السريعة  :القطاع  

 

152552الرأي عدد    

المنافسة مجلس عن صادرال  

  2015 أكتوبر  8 بتاريخ

    

  املنافســة،جملس  إنّ 

بكتابة  املرّسمالتقليديّة  والصناعاتاإلّطالع على مكتوب وزير التجارة  بعد
لس حتت عدد  أي إبداء الرّ طلب مبقتضاه  2015مارس  25بتاريخ  152552ا

إلستغالل  الرتخيص AFRICA  CATERING "إفريقيا كاترينق"شركة  طلب حول

يف إطار  "Hardee’s" "هارديز"حتت التسمية التجارية ) أمريكّية( عالمة أجنبّية
 من القانون عدد 6 عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية طبقا ألحكام الفصل

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

 

املتعّلق بضبط  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع النصوص الرتتيبّية،    إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

  
املتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر وعلى

 ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلبضبط التنظيم اإلداري 

  

لس وفق الصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
 .2015 أكتوبر 8 جللسة يوم

  

 وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،

  

 .الكتايبا تقريره تالوةاملقّررة السّيدة كوثر الشايب يف  إىل االستماع وبعد

  

لس املنافسة على  و :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة   

I -  اإلطار التشريعي والترتيبي المنظّم للقطاع:  
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ملقاهي  1959نوفمرب  7املؤرّخ يف  1959لسنة  147القانون عدد  - املتعّلق 
لقانون عدد  مارس  8املؤرّخ يف  2001لسنة  27واحملّالت املماثلة هلا املنّقح واملتّمم 

2001. 
املتعّلق حبذف رخص  2004أوت  2املؤرّخ يف  2004لسنة  75القانون عدد  -

  .والسياحّية والرتفيهّيةومراجعة موجبات إداريّة ختّص بعض األنشطة التجاريّة 
املتعّلق بتنظيم جتارة  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69نون عددالقا -

  .الّتوزيع
عادة تنظيم واملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -

  .املنافسة واألسعار
املتعّلق بضبط  2010جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501عدد األمر  -

الشروط الدنيا الواجب توّفرها يف عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية واملعطيات 
لوثيقة املصاحبة للعقد   .الدنيا املضّمنة 

يتعّلق مبنح  2010جويلية  28قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرّخ يف  -
  .بعض عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلّية ترخيصا آلّيا

  

  

  

  

II -  دراسة السوق:  
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  :حتديد السوق املرجعّية

األكلة السريعة وهو ما  سوقضمن السوق املعنّية يف إستشارة احلال تندرج 
يف إطار حمالت خمتّصة يف تقدمي    la restauration rapide:يعّرب عنه بـ

ت احلاملة لعالمة أجنبية أمريكّية    Hardee’s1" :هارديز"املأكوالت واملشرو

   

ستشارة احلال إضافة إىل جودة  وتتمّيز سوق املطاعم السريعة املعنية 
ا تندرج ضمن سوق  ّ املنتوجات واخلدمات املقّدمة ومتوقعها يف مناطق راقية 

  .سعار متوسطة  اليت تتمّيز بتقدمي وصفات متنوعةاملطاعم 

  ."هارديز" :وحتمل هذه املطاعم عالمة

وينبع الطلب خبصوص خمتلف هذه احملالت من نوعّية أو صنف من 
املستهلكني غالبا ما يكون من الشباب ومن ذوي مستوى دخل يرتاوح بني فوق 

  .املتوسط واملرتفع

تطّورا ملحوظا وتعترب العالمات  العاملعلى مستوى ويشهد هذا القطاع 
  :التالية من أهّم العالمات املتواجدة على الساحة العاملّية

                                                             
1 -Hardee’s chaine de restauration rapide américaine,fondée en 1960 par Wilber Hardee aux Etats 
Unis.Hardee’s est classée quatrième au monde avec plus de 2000 point de vente franchises répartis 
sur plus de 80 pays.Aprés son acquisition par CKE  Restaurant ,la chaine continue son expantion dans 
le monde sous deux nomsde marques:Hardee’s et Carl’s Jr  
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McDonald –   

Quick –  

-         Casino Cafétéria  
 

 :معطيات حول عالمة هارديز
 1960مت تركيز هذه العالمة منذ سنة  .سلسلة من املطاعم السريعة األمريكية

على املستوى العاملي  املرتبة الرابعةمصّنفة يف  وهي Wilber Hardeeمن طرف 
ت املتحدة األمريكّية و 2000وهلا أكثر من  لوال مطعم موزّع على  200نقطة بيع 

  .دولة 80أكثر من 
ألردن  - )10(قطر - ) مطعم 11(البحرين -) مطاعم 5(وهي متواجدة 

اإلمارات  - )38(مصر- )5(عمان - )9(لبنان- )42(الكويت -العربية السعودية
  ).مطعم واحد(املغرب –)31(

  وتشتهر هذه العالمة خاصة بـ
 ذا جودة عالية" Thickburgers" تقدمي - 
ت طازجة -   مكّو
 تقدمي وجبات نباتية - 
 أسعار متوّسطة - 
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  خدمات سريعة - 
  

 CKEوجتدر اإلشارة إىل أّن هذه العالمة مت شراؤها من طرف جمموعة 

Restaurant التجاريتني العامل حتت التسميتني وأصبحت منتشرة يف 

   Carl’s Jrو     Hardee’s:التاليتني

  
  ":هارديز"لعالمة  أهّم العالمات املنافسة

  :مريكا - 1

ومتّثل العالمات التالية أهم . األمريكية املرتبة الرابعة عاملّيا "هارديز"حتتل عالمة 
  :العالمات املنافسة هلا

  

 

:وق احملليةلسّ  -2     

بتواجد نوعني من حمالت األكالت لألكلة السريعة وق احمللية السّ تتمّيز 
حمالت األكالت السريعة ذات الطابع و حمالت األكالت السريعة التقليدية : السريعة
  .العصري
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كثرية ومتعّددة   محالت األكالت السريعة التقـليدية أو الشعبية - 
  .ويصعب حصر عددها

ثالثة وتنقسم إىل  الطابع العصريمحالت األكالت السريعة ذات   - 

  :من احملّالت أصناف

  :حمالت حتمل عالمة تونسية وحيدة تعمل وفقا لتقنية الفرنشيز - 

قات"تتمّثل يف و  ع نت من التوسّ متكّ و  "Baguette & Baguette" "قات آند 

 .نقطة 19 هامن خالل إحداث

دة وخمتّصة يف جتهيز متعدّ حمالت جتارية عصرية حاملة لعالمات جتارية  -          

  :األكالت السريعة

ة متطّور يف السوق الوطنيّ " فرانشيز"غياب نظام واملالحظ يف هذا الّشأن أنّه رغم 
ذلك ال ينفي وجود حمالت جتارية فإّن لألكالت السريعة ذات الطابع العصري 

  .عصرية حاملة لعالمات جتارية متعّددة وخمتّصة يف جتهيز األكالت السريعة

ملساحات التجارية الكربى   ملناطق العمرانية و وتتواجد أغلب هذه احملالت 
ملركّ  ن لسوق األكالت السريعة من حيث العدد ل أهّم مكوّ وتشكّ . بات التجاريةو

معطيات دقيقة حول عدد  غري أنّه ال تتوّفر حاليا.ومن حيث نسبة التشغيل
  .توزيعهم اجلغرايفكيفية و ذه السوق الناشطني 

حمالت حتمل عالمات أجنبية يف إطار عقود اإلستغالل حتت التسمية  -         

  « la franchise alimentaire type fast food » أوما يعرف بـ  : األصلية
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 2Pomme de pain على غرار العالمة الفرنسية 2012انطلقت خاّصة منذ سنة 

لسوق احمللية منذ  سبق أن قّدم مطلب اليت  Quickو 2012ديسمرب  8املتواجدة 
بشأنه جملس املنافسة رأيه  بدىوأ والصناعات التقليدية لدى وزارة التجارةخبصوصها 

 .2012نوفمرب  22بتاريخ 

   :موضوع العقد
 عالمة "AFRICA CATERING"ستغالل شركة  يتعّلق موضوع اإلّتفاق

 Hardee’s" هارديز"

  
نشاط اخلدمات املتمّثل يف تقدمي ضمن ويندرج النشاط موضوع اإلّتفاق 

 :أكالت خفيفة مبطاعم يتّم تصميمها وتزويقها وفقا ملميزات العالمة التجارية التالية
Hardee’s  
     

احلاملة هلذه العالمة التجاريّة مبيزة تفاضلّية على مستوى  املطاعم كما تتمّتع 
   .اخلدمات نوعّية املنتوجات اليت يتّم تقدميها للحريف وكذلك على مستوى

وتتمّثل  سعار متوّسطةكما تتمّيز هذه العالمة بتقدمي أكالت خفيفة 
  :خصوصية هذه العالمة خاصة يف

  thickburgers"":تقدمي منتوج معروف حتت تسمية -

 منتوجات طازجة - 
 menus végétariens:أطباق نباتية - 

                                                             
2- Le réseau Pomme de Pain propose désormais ses sandwichs en Tunisie ! Depuis le 8 décembre   
2012, l'enseigne accueille ses clients à Ennasr, au nord de la capitale. 

Il s'agit du troisième pays d'implantation en Afrique du Nord pour l'enseigne qui est déjà présente au 
Maroc et en Egypte. 
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  خدمات سريعة - 
   :صاحب العالمةبعض املعطيات حول 

شركة ذات مسؤولية حمدودة مكونة وفقا   les restaurants Hardee’s شركة
  بـ مقرها اإلجتماعي كائن لقوانني

 100 N Broadway, Suite 1200 
   :للعالمة بتونسة معطيات حول الشركة املستغلّ 

خفية اإلسم مقّرها اإلجتماعي كائن بعمارة  شركة AFRICA CATERINGشركة 
رأس ماهلا . املرسى 1053 - 2البحرية  البحرية فوروم الطابق السادس بضفاف

  :وفيما يلي قائمة املسامهنيخدمات املطاعم : دينار موضوع الّنشاط 1.600.000

  )لدينار(املبلغ   املسامهني
TUNISIA HOLDING 799.700  

حي   799.700  سليم الر

حي    100  صباح علوي حرم سليم  الر

  100  نعمان التونسي

حي  ةسني   100  رم مليانحالر

حي   100  آية الر

حي   100  أمين الر

حيئل    100  الر

موع   1.600.000  ا

 
هي الّشركة اليت ستقوم  "Africa Catering"شركة أفريكا كاترينق 

  "هارديز"حداث واستغالل مطاعم حتت عالمة 
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لسجّل الّتجاري وهي  شركة خفّية اإلسم خاضعة للقانون الّتونسي مسّجلة 
بعة . 2013جوان  14بدأت تنشط بتاريخ  01120252013بحتت عدد  وهي 

  .Tunisia Holdingإىل جمموعة تونيز هولدينق 

  :وتطوير العالمة احملالتخمّطط توزيع 

 12برتكيز  مرحلة أوىلوفقا ملخّطط تطوير العالمة بتونس يلتزم مستغل العالمة يف 
مطعما مبعّدل مطعمني كل سنة طيلة الست سنوات األوىل من العقد وفق ما يبّينه 

 :اجلدول التايل

2015  2016  2017  2018  2019  2020  
2  2  2  2  2  2  

 

 IV -  الراهن العقد  

  :طبيعة العقد - 1
 Accord de:هارديز:عقد تطوير دويل:إّن العقد الراهن حيمل تسمية

développement international Hardee بصفة صرحية صلب  نصّ وهو ي
 Franchise :على أّن ليس عقد إستغالل حتت العالمة األصلّية )أ( 2. 2 الفصل

Cet accord n’est pas une licence ou une franchise et n’accorde pas 
au promoteur un droit d’ouvrir ou d’opérer ou de patenter une tierce 
personne pour ouvrir ou opérer toute activité ;y compris sans limitation 
un restaurant patenté . Cet accord donne seulement au promoteur 
l’opportunité d’entrer dans l’accord de licence multi –unit et les avenants 
de nouveau développement individuel avec HR pour le développement 
individuel avec HR  
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لس يبادر مبراسلة طالب الرتخيص للتأّكد من طبيعة العقد  وهو ما جعل ا
ئق اليت متت إحالتها من طرف شركة  إىل  وزارة " أفريكا كاترينق"خاّصة أّن كل الو

واحلال أّن املدير التنفيذي  هارديز عقد ترخيص إلستغالل عالمةالتجارة تشري إىل 
للمجلس أّن العقد الراهن ال  2015جوان  2أّكد بتاريخ " أفريكا كاترينق"لشركة 

 contrat de:ل عقد إستغالل حتت العالمة األصلّية وإمنا عقد تطوير للعالمةيشكّ 

développement يّتجه التأكيد على أّن تسمية العقد ال  وأمام هذا التضارب
  حتدد طبيعته بقدر ما تؤكده خمتلف بنود العقد 

العقد الراهن  ومهما يكن من أمر فإّن دراسة كافة بنود العقد الراهن تؤكد أنّ 
إلحتوائه على بند اإلستعالل الرتايب هو عقد إستغالل حتت العالمة األصلية 

إضافة ...احلصري للعالمة،التزود احلصري من صاحب العالمة،بند عدم املنافسة
لكون كافة اإللتزامات والواجبات املميزة للمرخص واملرخص له يف إطار عقود 

لعقد ولذلك فإّن تسمية العقد ال تؤثر اإلستغالل حتت التسمية األصلّية م ضمنة 
  .)أ( 2. 2 الفصلعلى احملتوى ما عدا 

لطريف  "عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية الراهن"املزا اليت يوّفرها  -2
  .)ص لهص واملرخّ املرخّ ( العقد

  لنسبة لصاحب التسمية األصلّية -  
من  العالمة الراهن صاحبميّكن عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية 

ويتمّتع   3للدخول يف الشبكةدوالر  120,000حصوله على مبلغ مايل يقّدر بـ
  .عن كل مطعم يتم فتحهدوالر  35,000مببلغ قيمته كذلك 

مسعة وعند تركيز عالمته بتونس يسعى صاحب العالمة إىل املزيد من إشعاع 
  .قاعدة هاّمة من احلرفاء مع تركيز شبكة واسعة لكسب ةالتجاريّ  تهعالموشهرة 

                                                             
3 -Le Franchisé paie un droit d’entrée dans le réseau de quarante cinq mille euros hors taxe  
(45.000 € HT) en  trois versements annuels de 15.000 HT, le premier à la signature du present contrat 
,le deuxième au jour du premier anniversaire de la signature,le dernier au deuxième anniversaire de la 
dite signature .Source:le contrat. 
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  لنسبة ملستغل التسمية األصلّية  -

 لصاحب العالمةمن املعرفة واملهارات املكتسبة يستفيد مستغل العالمة بتونس 
  ".Hardee’s" :م اإلسم التجاريادخواست

 
  بنود العقد -4

  :لة كاآليتمفصّ فصال  25حيتوي العقد على 

  :نورد أّمهها
  حتديد منطقة التنمية:التنميةمنطقة : امللحق ب -
  .حصريّة إستغالل العالمة) د.( 2.2الفصل  -

… « aussi longtemps que le promoteur soit en toute conformité ,HR ne 
développera pas ouvrir ou opérer ou patenter toute tierce personne pour 
promouvoir ,ouvrir ou opérer tout restaurant Hardee’s dans le territoire de 
promotion durant la période de développement.L’exclusivité limité 
octroyée au promoteur en vertu de cette section durera et sera sans effet à 
la première survenance de tout défaut qui n’est pas préparé .. »  
 

صاحب العالمة مبنح مستغل العالمة نسخة من دليل التشغيل يلتزم  .61الفصل -
  للغة اإلنقليزية كما ميكنه من اإلطالع على النسخة الرقمية للدليل

حلفاظ على سريّة املعطيات  2. 13الفصل  -   يلتزم مستغل العالمة 
 واجب عدم املنافسة ملّدة سنة    )ب( 3. 13الفصل  -

 Le promoteur convient et accepte durant la période de promotion et pour 
une période d’une année immédiatement suivant la date de résiliation, ni 
le promoteur,ni le promoteur affilié que ce soit directement ou 
indirectement ,pour lui-même ou à travers au nom d’une tierce personne      
Se divertir ou tenter de divertir par moyen direct ou indirect ou autrement 
toute activité ou activité potentielle ,client ou fournisseur de HR ou tout 
affilié de HR du restaurant Hardee’s à un compétiteur de HR toute 
activité compétitive ou toute tierce personne 
 



 

13 
 

Posséder,maintenir,opérer,s’engager toute activité compétitive .Durant la 
période de promotion,il n’ya pas de limitation géographique sur cette 
restriction.Cette restriction s’appliquera à une activité 
compétitive,existante dans le territoire de promotion,à l’intérieur de deux 
milles de la frontière du territoire de » promotion ou un rayon de deux 
milles du restaurant Hardee’s existant. 

يلتزم مستغل العالمة طيلة فرتة التنمية ببذل أقصى جمهوده لتنمية  1. 13الفصل 
  .العالمة يف منطقة التنمية

  :اإللتزامات الناشئة عن عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية -
  
 اإللتزامات احملمولة على صاحب التسمية األصلّية : 

 احملمولة على صاحب التسمية األصلّيةالتنصيص على اإللتزامات تضّمن العقد 
  :وتتمّثل جممل هذه اإللتزامات خاّصة فيما يلي

  حصرية إستغالل العالمة يضمن صاحب العالمة ملستغل العالمة  -
مينح صاحب العالمة مستغل العالمة احلق يف إستخدام خربته الواردة يف دليل  -

  . التشغيل
مينح صاحب العالمة مستغل العالمة وصفات األكالت واليت تشكل عنصرا  -

   ) ( le savoir faireأساسيا يف املعرفة 
بعد فتح وكذلك  عند فتح املطعم العالمةساندة مستغل يلتزم صاحب العالمة مب -

  احملل

 تقدمي خدمات التكوين املستمرة خالل مدة العقد  -
 

 :اإللتزامات احملمولة على مستغل العالمة 
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ما  خاّصة يفوتتمّثل اإللتزامات احملمولة على مستغل العالمة مجلة من تضّمن العقد 
  :يلي
   . ة إستعمال العالمةحصريّ  -

ن تكون قائمة املنتوجات اليت يقدمها مطابقة يلتزم مستغل  - العالمة 
دف احلفاظ على جتانس شبكة للمواصفات املضمّ  نة بدليل التشغيل وذلك 

  .العالمة

  ".هارديز"اإللتزام بتطبيق التغيريات اليت تطرأ على نظام  -

  .دوالر 120.000دفع معلوم الدخول يف الشبكة احملّدد بـ -

  .دوالر عن كل مطعم 35,000مبلغ دفع  -  

  .دوالر 25,000دفع مصاريف التكوين احملّددة بـ -

  . دفع كل األداءات -

   Obligation de confidentialitéللعالمةاحلفاظ على املعلومات السرية  -

ملنتوجات  - حرتام كراس الشروط الوارد بدليل التشغيل فيما يتعلق  اإللتزام 
ل عنصرا ولضمان وحدة وجتانس املنتوجات اليت تشكّ  تهاعتبار خصوصياملقّدمة 
  .ا للحفاظ على صورة الشبكةأساسيّ 

اإللتزام بعدم إحلاق الضرر بسمعة العالمة وبسمعة صاحب العالمة أو بشبكة  -
  ".هارديز"

  V -  موعة التضييقات املضّمنة بعقد اإلستغالل حتت التحليل القانوين 
  :التسمية األصلّية
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اإلستغالل حتت التسمية األصلّية موضوع اإلستشارة الراهنة إّتفاقا ميّثل عقد 
وحيتوي هذا اإلّتفاق " :هارديز"مطاعم حتمل عالمة : يتعّلق برتكيز عّدة حمالت 

لرتاب التونسي  على بعض التضييقات املتعّلقة حبق اإلستغالل احلصري للعالمة 

   .)د 2.2 الفصل(وفقا ملخّطط اإلستغالل 

 13.3الفصل(خالل مّدة العقد  التنصيص على شرط عدم املنافسةكما وقع 

 ميّس مببدأسات أخرى إىل الّسوق و دخول مؤسّ  شأنه احلد من الذي من )ب
  .املنافسة احلرّة فيها

إعادة  من قانون 5الفصل ويشّكل تبعا لذلك هذا العقد إّتفاقا خمالفا ألحكام 
  : اليت تنّص على أنّه املنافسة واألسعار تنظيم

اليت يكون  ةالضمنيّ  االتفاقيات الصرحية أوالتحالفات و متنع األعمال املتفق عليها و "
ملنافسة واليت تؤول إىل  :موضوعها أو أثرها خمال 

  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،  - 1

  ة فيها، احلد من املنافسة احلرّ وق أو سات أخرى للسّ احلد من دخول مؤسّ  -  2

  م التقين،أو التسويق أو االستثمار أو التقدّ  اإلنتاجحتديد أو مراقبة  -  3

  ."تقاسم األسواق أو مراكز التموين -  4

ممّثل وحيد للعالمة من خالل تضّمن العقد تنصيصا على وتربز هذه املخالفة 
سات أخرى إىل السوق ومن وهو ما يؤدي بطبيعته إىل احلّد من دخول مؤسّ بتونس 

" أفريكا كاترينق" كما أّن تنصيص العقد على منح شركة.املنافسة احلّرة فيها
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يفضي إىل تقاسم  يف كامل تراب اجلمهوريةاإلستغالل احلصري للعالمة التجارية 
لفقرة الرابعة من الفصل اخلامس من قانون  الّسوق وهو ما يتعارض مع ما ورد 

 .املنافسة واألسعار
  

VI -  النظر يف إمكانّية منح إعفاء لإلّتفاق موضوع اإلستشارة الراهنة على
  :املنافسة واألسعارإعادة تنظيم من قانون  6معىن الفصل 
ون املنافسة ال يهدف إىل ضمان توازن العقد بل أّن قان 4بعض الفقهاءيعترب 

توازن الّسوق إّال أنّه وبصفة غري مباشرة يتدّخل قانون املنافسة لتحديد البنود اليت 
يشملها اإلعفاء والبنود اليت ال ميكن أن يشملها اإلعفاء مبا يساهم يف تعديل العقد 

يؤثّر على التوازن العام د قوضمان نوع من التوازن بني طرفيه ذلك أّن عدم التوازن 
  .  للسوق املعنّية

املنافسة تنظيم  إعادة من قانونيف فقرتيه األوىل والثانية  6الفصل أقّر لقد 
فاقات تطبيق أحكام الفصل اخلامس من هذا القانون اإلتّ  تعفى من":نّهواألسعار 

ا ضروريّة  ّ ا أ لضمان تقّدم أو املمارسات أو أصناف من العقود اليت يثبت أصحا
ا تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها،شريطة أّال  تقين ّ أو إقتصادي وأ

   : تؤدي إىل
  .فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف -
  . اإلقصاء التام للمنافسة يف الّسوق املعنّية أو يف جزء هام -

                                                             
4  - “ … certains déséquilibres sont tels , qu’il influent sur le marché , dés lors ,indirectement 
le droit de la concurrence va permettre la régulation du contrat , pour protéger le marché ». 
Traité des contrats : les contrats de la distribution 
Martine Behar-Touchais, Georges Virassamy  Paris LGDJ. édition 1999   P93. 
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لتجارة بعد إستشارة جملس    مينح هذا اإلعفاء بقرار معّلل من الوزير املكّلف 
لرائد الّرمسي للجمهوريّة التونسّية   ."املنافسة وينشر 

  
لفصل  6وتبعا لذلك فإّن الفصل   من قانون 5جييز عدم تطبيق املنع الوارد 

اليت تضمن  العقودأو أصناف من  املنافسة واألسعار على االتفاقات إعادة تنظيم
توّفر تقّدم تقين أو اقتصادي واليت تدّر على املستعملني قسطا عادال من 

  :شريطة أّال تؤدي إىل.فوائدها
  .فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف -
  . اإلقصاء التام للمنافسة يف الّسوق املعنّية أو يف جزء هام -

لفصل السادس  وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل ضرورة توّفر الشرطني الواردين 
التقّدم التقين أو االقتصادي وضمان قسط عادل من فوائد آنف الذكر معا أي 
  . االتفاق للمستعملني

لنفع  وهو ما يستدعي التثّبت من إمكانّية توّفر فوائد اقتصادية من هذا العقد تعود 
نّه ال يفرض تضييقات على املستهلك تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما يرمي  و

إليه من أهداف كما أنّه ال يقصي بصفة كلّية املنافسة يف السوق املرجعية أو يف جزء 
 .هام منها

  ما يتعّلق ببند اإلستغالل الرتايب احلصري   يف
ة ومينح املرّخص له من إستغالل التسمية األصلّية بصفة فرديّ ميّكن هذا البند 

لتايل على مستوى ترايب حمّدد ميزة تنافسّية جتعله حريصا على تطوير خدماته  له 
وحتسينها عرب اإللتزام بتطبيق كّل ما ينّص عليه دليل التشغيل وما تفرزه جتربة 
صاحب العالمة من حتسينات وكذلك من خالل انتداب عملة وموّظفني خمّتصني 

كما أّن هلذا البند خصوصّية يف هذا العقد .ةوتكوينهم وتدريبهم بصفة مستمرّ 
  .كامل تراب اجلمهوريةعتباره يشمل  
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ثنني بتونس العاصمة  البحرية (فهو يتعّلق مبجموعة من احملالت يبدأ تركيزها 
ت اجلمهوريّة بصفة تدرجيّية) والنصر   .مث تتوّسع يف مناطق أخرى من وال

لتزّود يف   :ملنتوجاتاحلصري  ما يتعلق 

ملنتوجات من صاحب العالمة أو من املزودين  يتزّود مستغل العالمة 
لنسبة للمنتوجات اليت  لسوق احملّددين من طرف هذا األخري  ال يوجد هلا مثيل 

  .احمللية

ويتمّيز هذا العقد بتضّمنه لبنود متّكن مستغل العالمة من التزّود بعّدة 
دف منتوجات وجتهيزات من السوق احمللية شرط  إنتقاء املزّودين بصفة شخصّية 

ويلتزم يف هذا اإلطار صاحب العالمة بتقدمي كل .احلفاظ على صورة ومسعة العالمة
لسوق احمللية" هارديز"املواصفات املطّبقة ضمن نظام      .دف تطبيقها 

.  

ق د احلصري فيما يتعلّ ملستغل العالمة للحد من شرط التزوّ هامة  وهي فرصة

غلب املنتوجات شرط اخلضوع للمواصفات احملددة من طرف صاحب العالمة 
دف احملافظة على جودة ونكهة املنتوجات املقّدمة  واإلنتقاء الشخصي للمزّودين 

الت خبصوص أغلب دين بتونس لتزّود من مزوّ اق مع صاحب العالمة فوذلك 
لتعليب والتزويق  وبعد مصادقة صاحب املنتوجات على غرار كل ما يتعلق 

  .العالمة
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وهو ما يتماشى مع املبدأ الذي يقضي بضرورة احلد من شرط التزّود احلصري 
ملنتوجات والتجهيزات   .5غري املنافسة للعالمةيف ما يتعّلق 

  
   :عتبار تضّمنه لبند التزّود احلصريما يتعّلق مبّدة العقد  يف

  
ستغالل العالمة  تضّمن العقد الراهن التنصيص على إلتزام مستغل العالمة 

  .سنة 20ملّدة 
وتبعا لذلك فإّن هذه املّدة تبدو يف ظاهرها طويلة نسبيا وحتّد من دخول   

مستثمرين أو مؤّسسات أخرى للّسوق غري أّن هذا النوع من العالمات يتطّلب 
ح ملستغل العالمة إستثمارات هامة ممّا يربّر طول مّدة   .6التعاقد لضمان حتقيق أر

ملنافسة   وسعيا لتحقيق نوع من املوازنة بني مّدة العقد وضمان عدم اإلخالل 
حلط منها وجعلها ال تتجاوز   20سنوات عوضا عن  5يقرتح حتديد مدة العقد 

لس املنافسة خبص. سنة قابلة للتجديد وص وهذا ما جرى عليه الفقه اإلستشاري 
لقانون املقارن  مثل هذا البند التعاقدي   .األورويبإستئناسا 

  :7ق ببند عدم املنافسةما يتعلّ  يف

                                                             
5Le projet créera aussi un réseau de partenaires et de prestataires locaux en matière de fourniture de 
certains produits dont notamment alimentaires,les fruits , -les produits laitiers ,l’emballage,la verrerie et 
le transport.  
6 - La durée du contrat de franchise doit permettre au franchisé de rentabiliser son investissement et au moins de 
rembourser les emprunts auxquels il a souscrit. Il n’existe pas de durée déterminée, exception faite des contrats 
contenant une clause d’exclusivité d’approvisionnement qui ne peuvent excéder 10 ans .source:site 
web:www.pme.gouv.fr . 
7 - Les contrats de franchise prévoient fréquemment une clause de non-concurrence post-contractuelle opposable 
au franchisé. Ce type de clause a pour but de protéger l’identité commune et la réputation du réseau ainsi que le 
savoir-faire du franchiseur. 

En matière de franchise, le texte de référence est le règlement européen n° 330-2010 du 20 avril 2010 (entre en 
vigueur le 1 er juin 2010 et  expire le 31 mai 2022)  qui remplace le règlement n° 2790-1999 du 22 décembre 1999 
relatif aux accords verticaux et pratiques concertées. Selon ce texte, les clauses de non-concurrence sont autorisées 
si elles remplissent une série de conditions cumulatives. 

Le règlement en impose quatre : 1) l’obligation doit concerner des biens ou des services qui sont en concurrence 
avec les biens ou services objet du contrat ; 2) elle doit être limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels 
l’acheteur a opéré pendant la durée du contrat ; 3) elle doit être indispensable à la protection d’un savoir-faire 
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منه على أنّه ال ميكن ملستغل العالمة ب  13الفصل نّص العقد ضمن 
القيام بنشاط خالل مدة العقد وبعد إنتهائه أو فسخه بصفة مباشرة أو غري مباشرة 

  .خارجه ملدة سنةمنافس يف داخل اإلطار اجلغرايف للعالمة أو 
  

Le promoteur convient et accepte durant la période de promotion et 
pour une période d’une année immédiatement suivant la date de 
résiliation ,ni le promoteur ni le promoteur affilié que ce soit directement 
ou indirectement, pour lui-même ou à travers au nom de ou une 
conjonction avec une tierce personne  posséder ,maintenir ,opérer 
s’engager toute activité compétitive durant la période de promotion.    

 
لتايل فإّن 8 اية يف عقود التسمية األصلّيةإّن العالمة التجارية تعّد حجر الزو  و

ألساس حبماية عالمته وتسميته  تطّور نشاط صاحب التسمية األصلّية مرتبط 
، التجارية من كّل األضرار اليت ميكن أن تلحقها عند استغالهلا من قبل املرخص له

من العقد واملتمثّلة يف إلزام  ب 13لفصلوهو األمر الذي يستدعي احلماية الواردة 

 .موضوع العقداملستغل بعدم ممارسة أي نشاط مماثل لنشاط صاحب العالمة 

لتايل فإّن شرط عدم املنافسة يكون جائزا طاملا أنّ  ملزم حبماية  مستغل العالمة و
شطني جدد إىل السوق  التسمية التجارية، مّدة معقولة ال ميكن أن تعيق دخول 

وفق ما درج .وهو ما إحرتمه العقد الراهن وتقدر هذه املدة بسنة،لنشاطاملعنّية 

لتجربة  عيه موقف جملس املنافسة يف ملفات سابقة، هذا فضال عن اإلستئناس 

                                                                                                                                                                              
transféré par le franchiseur ; 4) elle est limitée à 1 an à compter de l’expiration du contrat  source :observatoire 
de la franchise .fr 

 
8-Cette clause est indispensable à la protection du Savoir Faire transmis par le Franchiseur au 
Franchisé. (Source :le contrat) 
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املقارنة يف هذا اإلطار وخاصة منها األوروبية اليت تعتمد مدة سنة على غرار فرنسا 
  .وأملانيا

VII -  اتواإلقتراح  اتاإلستنتاج: 
  

مللف تفضي إىل  ئق املضّمنة  إّن دراسة خمتلف بنود العقد الراهن وكاّفة الو
استنتاج أنّه من املتوّقع أن تكون للمشروع موضوع العقد انعكاسات اقتصادية 
ثريات املشروع  وتقنية إجيابية ففي صورة إحرتام ما تعّهد به طرفا العقد فإّن 

أن تعّوض جزءا هاما من مساس املشروع  االقتصادية والتقنية تعترب هامة وميكن
  .ملنافسة احلرة

مللف أّن املشروع سوف خيلق ، تفيد املعطيات املضمّ صعيد التشغيلفعلى   نة 

مخسون موطن شغل مباشر للمحل الواحد،إضافة إىل ما ميكن حتقيقه على مستوى 
مواطن الشغل غري املباشرة اعتبارا وأّن العقد ميّكن مستغل العالمة من التزّود بعدة 

الوطنية خاصة املدخالت وهو ما من شأنه تثمني . منتوجات وجتهيزات من تونس
  . إىل تنشيط الشركات املختصة يف قطاع جتهيز املطاعمة إضافة فالحيّ المنها 

الذي من احملتمل أن تفرزه  لتقّدم التقينما يتعلق  يفكما جتدر اإلشارة إىل أنّه 

تقدمي من خالل يتجّلى هو على الرتاب التونسي، ف "هارديز"عملية استغالل عالمة 
واملعرفة الفنية والدراية يف  اخلربات ونقلواجلودة  وأساليب التصّرف نظمالحدث أ

 ،وكيفية استقبال احلرفاء وقواعد حفظ الصحة والنظافة ستهلكجمال التعامل مع امل
خاضع لعمليات ة مناسبات على أن مستغل العالمة ولذلك فإّن العقد ينّص يف عدّ 
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ا مانح االمتياز بغاية التثبّ  مستمرةمراقبة دورية و  ميكن  ت من عدم وجود مايقوم 
مستغل العالمة مقيدا  وهو ما جيعل أن ميّس من مسعة العالمة التجارية املمنوحة

والّذي من شأنه أن ينعكس بصفة إجيابّية  بات اجلودةدليل إجراءات العمل ومتطلّ ب
  .ومباشرة على املستهلك

الرتخيص " أفريكا كاترينق "ممّثل شركة  طلبوتبعا ملا تقّدم يقرتح منح اإلعفاء ل 

مع  حتت التسمية األصلّية يف إطار عقد االستغالل "هارديز" ستغالل عالمةال

إىل  20إدخال بعض التعديالت على العقد تتمّثل يف احلط من مّدة العقد من 

نية أ 2الفصل مخس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة وحذف    من العقد نقطة 

 8بتاريخ  لمجلس المنافسة    ةوصدر هذا الرّأي عن الجلسة العامّ 

وعضويّة السّيدات سلوى   د الحبيب جاء بابرئاسة السيّ  2015أكتوبر  
والسادة لطفي    بن جعفر  بن والي وإيناس معطّر حرم الوكيل وماجدة

ومحّمد  وشكري المامغلي  الشعاللي وعماد الدرويش وفوزي بن عثمان  
  .السّيد نبيل السماتي  بن فرج والهادي بن مراد وأّمن كتابة الجلسة

 ســرئيـال                                                          

 


