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                                                     الحمد                                الجمهورية التونسيـــة             
 مجلس المنافســة

 الجلســــة العاّمـــة
 
 

.: اإلشهار الّتجاري فوق ظهر تذاكر اخلزينةالقطاع  
  

  
 

  

  

  
   182665د  الرّأي عد         

  الّصادر عن جملس املنافسة       

  2018 ماي  4  بتاريخ       
  

  

  

                                         
  

 

  

  إّن جملس املنافســة،
لس بتاريخ   6بعد االّطالع على مكتوب وزير الّتجارة املرّسم بكتابة ا

الّتسمية  حتت حول مشروع عقد استغالل هواملتضّمن طلب رأي،  2018 فيفري
 م من طرف شركةواملقدّ "NEW COM" األجنبية الفرنسية للعالمة األصلّية

"YADCOM."  

 2015 سبتمرب 15يف  املؤرخ 2015 لسنة 36 عدد اإلّطالع على القانون وبعد
عادة تنظيم املنافسة واألسعار    املتعلق 

 2016 أكتوبر 18 يف املؤرّخ 2016 لسنة 1204 وعلى األمر احلكومي عدد

      عدد واملتعّلق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكام القانون
عادة تنظيم املنافسة واألسعارا 2015 سبتمرب 15 يف ملؤرّخا 2015ة لسن 36  .ملتعّلق 
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واملتعّلق بضبط  2006 فيفري 15 يف ملؤرّخا 2006 لسنة 477 وعلى األمر عدد
  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ، 2018 ماي 4  اجلمعة جللسة يوم

  

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
 وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد سفيان طرميز يف تالوة تقريره الكتايب،

  

  
  

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

  

I :تقدمي امللف  
  

  15يف املؤرخ  2015 لسنة 36 من القانون عدد 6 الفصل ألحكام تطبيقا

عادة تنظيم املنافسة واألسعار،طلب السيد وزير الّتجارة  2015سبتمرب  املتعلق 
لس بتاريخ 2018 فيفري 5يف املؤرخ 239 مبقتضى املكتوب عدد  6 واملرّسم بكتابة ا

رأي جملس املنافسة حول مشروع عقد استغالل ، 182665عدد حتت  2018 فيفري
م من طرف واملقدّ "NEW COM" الفرنسية  األجنبية الّتسمية األصلّية للعالمةحتت 
  ".YADCOM" شركة

  

ستشارةاإلطار العام لال: 
  

لنظر يف إمكانّية إعفاء عقد         لس  تتعّلق االستشارة املعروضة على ا
حتت التسمية األصلّية من املنع العام لألعمال املّتفق عليها والتحالفات  استغالل

ملنافسة   36   من القانون عدد 5لفصل املنصوص عليها  واالتفاقيات املخّلة 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار.   2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015 لسنة   واملتعّلق 
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ذكر مع السالف إبرام العقد  " YADCOM "  وتعتزم طالبة اإلعفاء شركة      
يف إطار شبكة االستغالل حتت  " NEWCOM France " الشركة الفرنسية

  يف جمال اخلدمات  االشهارية. " NEW COM "   التسمية األصلّية الفرنسية

لس مينح مالك التسمية األصلّية  ومبقتضى بنود العقد املعروض على ا
لبالد التونسّية لفائدة  )Le Franchiseur( املذكور حّق استغالهلا بصفة حصريّة 

 Le(   ةـة األصليّ ـمعاقدته اليت تصبح بفعل ذلك حاملة لصفة املستغّل حتت التسمي

Franchisé(  لعقد ال اجلغرايف احملّدد  ممّا ميّكنها من إسداء اخلدمات املعنّية ضمن ا
  واالنتماء هلاته الشبكة .

جلدول امللحق  ومبا أّن قطاع اإلشهار ال يندرج ضمن القطاعات الواردة 
واملتعّلق مبنح  2010 جويلية 28 بقرار وزير التجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف

من  6حتت التسمية األصلّية ترخيصا آلّيا على معىن الفصل  ستغاللبعض عقود اال
واألسعار، فإّن إمكانّية إسناد ترخيص استثنائي للعقد قانون إعادة تنظيم املنافسة 

لفصل سالف الذكر  6 موضوع االستشارة تندرج ضمن احلاالت املنصوص عليها 
لتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة  اليت ختضع إىل ترخيص من الوزير املكلف 

ا إثبات جدواها االقتصادية أو التقنّية ومدى إسه يتوىلأن  شرط امها أصحا
ا على أّن تدّر على املستعملني  الفعلي يف تطوير القطاع الذي تنتمي إليه وقدر

  قسطا عادال من فوائدها. 

ئق متثّلت يف:  لس جمموعة من الو   ولقد تضّمن امللّف احملال على ا

سم شركة  -      "YADCOM" مطلب 
 امللف القانوين للشركة -
ئق ما قبل إبرام العقد -  طبقا précontractuel d’information documents و

املتعلق بتجارة  2009 أوت 12 املؤرخ يف 2009 لسنة 69 من القانون عدد 15 لفصلل
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التوزيع واملتضّمنة على املعطيات الدنيا حول مالك التسمية األصلية وقطاع نشاطه 
 جوان 21يفاملؤرخ  2010  لسنة 1501 من األمر عدد  3مثلما يضبطها الفصل 

املتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفّرها يف عقد االستغالل حتت التسمية     2010
 األصلية 

 دراسة الّسوق. -
لّلغة الفرنسّيةنسخة من  -   .عقد استغالل العالمة حتت الّتسمية األصلّية 
 .Business planخمّطط االستثمار -
 نسخة من الّسجّل الّتجاري. -
ملعهد الوطين للملكّية الّصناعّية بفرنسا. -  تسجيل العالمة 

  

  

 التشريعي و الرتتييب املنظم للقطاعاإلطار: 
  

إىل مجلة يف قطاع اإلشهار حتت التسمية األصلّية  ستغاللختضع عقود اال
  النصوص القانونّية والرتتيبّية التالية: 

  

ّلة  1959 أكتوبر 5 املؤرّخ يف 1959 لسنة 129 القانون عدد - صدار ا املتعلق 
لّنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد  لسنة 39 التجاريّة مثلما ّمت تنقيحها وإمتامها 

 .املتعّلق بتوحيد سّن الّرشد املدين 2010جويلية  26 املؤرّخ يف 2010

بتنظيم مهنة  واملتعّلق 1971ماي  25   املؤرّخ يف 1971 لسنة 22 عدد القانون -
لقانون عدد   22 املؤرخ يف 2010 لسنة 13عون اإلشهار الّتجاري كما ّمت تنقيحه 

 2010فيفري 
املتعلق مبراجعة وتدوين  1976 جانفي 21 املؤرخ يف 1976 لسنة 18 القانون عدد -

لصرف والتجارة اخلارجية واملنظم للعالقات بني البالد التونسية  التشريع اخلاص 
 .والبلدان األجنبية
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 .املستهلك حبماية املتعّلقو  1992ديسمرب 7 يف املؤرّخ 1992 لسنة 117عدد القانون -

صدار  1993ديسمرب  27املؤرخ يف  1993لسنة  120 القانون عدد - املتعّلق 
 جملة التشجيع على االستثمارات

واملتعّلق بطرق البيع  1998جوان  2املؤرّخ يف  1998لسنة  40القانون عدد  -
 واإلشهار الّتجاري.

صدار جمّلة  2000نوفمرب  3املؤرّخ يف  2000لسنة  93عدد  القانون - املتعلق 
لّنصوص الالحقة وآخرها القانون الّشركات الّتجاريّة مثلما ّمت تنقيحها و  إمتامها 

  .2009مارس  16املؤرّخ يف  2009لسنة  16عـدد 
املتعلق حبماية عالمات  2001أفريل  17املؤرخ يف  2001لسنة  36القانون عدد  -

لقانون عدد   2007لسنة  50الصنع والتجارة و اخلدمات كما مت تنقيحه و إمتامه 
 2007جويلية  23املؤرخ يف 

أللعاب  2002جويلية 9املؤرّخ يف  2002لسنة  62القانون عدد  - واملتعّلق 
 الرتوجيّية.

املتعّلق حبذف رخص  2004أوت  2املؤرخ يف  2004لسنة  75القانون عدد  -
 ومراجعة موجبات إدارية ختص بعض األنشطة التجارية والسياحية والرتفيهية .

املتعلق حبفز املبادرة  2007رب ديسم 27املؤرخ يف  2007لسنة  69القانون عدد  -
 .االقتصادية

إلشهار  2009مارس  2املؤرّخ يف  2009لسنة  12القانون عدد  - واملتعّلق 
اورة له الّتابعة لألشخاص. ألمالك العقاريّة ا  مللك العمومي للّطرقات و

املتعلق بتنظيم جتارة  2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69القانون عدد  -
  .يعالتوز 
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عادة تنظيم  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 القانون عدد - املتعّلق 
 املنافسة واألسعار،

 الّشروط بضبط املتعّلق 2010 جوان 21يف املؤرّخ 2010  لسنة  1501األمرعدد -
 الّدنيا واملعطيات األصلّية التسمية حتت االستغالل عقد يف توّفرها الواجب الدنيا

 ،للعقد املصاحبة لوثيقة املضّمنة

و املتعلق بضبط  2011أكتوبر  7املؤرخ يف  2011لسنة  2913األمر عدد  -
 شروط وإجراءات منح و سحب الرتخيص يف ممارسة مهنة عون اإلشهار التجاري.

واملتعّلق  2016أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204ألمر احلكومي عدد ا -
 36بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكام القانون عدد 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة   املتعّلق 
واملتعّلق   2010جويلية  28قرار وزير التجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف  -

مبنح بعض عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية ترخيصا آلّيا على معىن الفصل 
 من قانون املنافسة واألسعار، 6

II– :عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية املعين بطلب اإلعفاء  
  

 جوهر العقد و مميزاته: .1
 

 وهو  " franchising"األصل أمريكي األصلّية الّتسمية حتت االستغاللعقد 
  .العشرين القرن اية يف فرنسا يف تطويره مت املستقلني التجار بني للتعاون نظام

 أوت 12 يف املؤرّخ 2009 لسنة 69 عدد القانون من 14  الفصلوقد عّرف  

 صاحب مبقتضاه مينح عقد" هذا العقد بكونهالّتوزيع  جتارة بتنظيم املتعّلق 2009

 حتت املستغلّ  يسّمى معنوي أو طبيعي لشخص استغالهلا حقّ  جتاريّة عالمة أو تسمية

. مايل مقابل لقاء خدمات إسداء أو منتجات بتوزيع قيامه قصد األصلّية الّتسمية
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 الفنّـّية واملهارات املكتسبة اخلربات نقل األصلّية الّتسمية استغالل حقّ  ويشمل

 األصلّية الّتسمية حتت االستغالل بشبكة ويقصد. الفكريّة امللكّية حقوق واستغالل

 يئة خاّصة موّحدة جتاريّة أساليب ووفق واحدة عالمة حتت تعمل مستقّلة حمّالت جمموع

  . "الّتزّود ومصادر والّتسويق والعرض الّتسيري وطرق احملّالت

لس يندرج و  طلب اإلعفاء من املنع يف إطار العقد املعروض على أنظار ا
لفصل  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار الستغالل  5املنصوص عليه 

بصفة حصريّة على "YADCOM" " من طرف شركةNEWCOM" العالمة الفرنسية
لفائدة مستغلني آخرين  Sous franchise الّرتاب الّتونسي مع إمكانّية إسناد عقد

على امتداد جغرايف ) franchisés locaux(املستغلني احملليني  م تسميةيطلق عليه
  حمدد.

  

ويتمّثل العقد يف متكني وتطوير كفاءات الّشركة الّتونسّية يف جمال اإلشهار  
الّتجاري عن طريق تذاكر اخلزينة من خالل منحها احلق يف استغالل نظم الّشركة 

إلضافة إىل ما توّفره هلا من مساندة الفرنسّية املالكة للعالمة الّتسويقّية اخلاصة  ا 
خلربات املكتسبة و املهارات الفنية يف اطار  ومعرفة فنية الزمة من خالل مّدها 

ئق من أّمهها دليل االستغالل  "  manuel d’exploitation"جمموعة من الو

و  "package de démarrage  وجمموعة وسائل لالنطالق يف استغالل العالمة "
   .مني التدريب الالزم

 واملهارات املكتسبة اخلربات نقل مفهوم يعّرف مل الّتونسي املشرّع أنّ  و مبا
 الفكريّة امللكّية حلماية العاملّية املنظمة بتعريف ستئناساال ميكن فانّه الفّنية،

مل الفنّية للمهارات  1987 أوت يف الّصادرة AFNOR Z 20-000 واصفةاملضّمن 
 غريه أو اإلداري أو الّتجاري أو الفّين  الطّابع ذات والّتجارب املعارف من جمموعة"  :ذكره اآليتو 

  ".مهنة ملمارسة أو مؤّسسة ستغاللال تطبيقها ميكن اليت
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 إىل نقلها سيتمّ  اليت الفنّـّية املهارات تستجيب أن املواصفة نفس وتشرتط
  :الّتالية اخلاصّيات إىل األصلّية الّتسمية حتت املستغلّ 

 .وخاصّ  ممّيز طابع هلاأن تكون  -
   .سابقا جتربتها ّمتت تقنياتأن تستعمل  -

  

 منحتد  بنودتضمنها ل األصلّية التسمية حتت االستغالل عقود ومن طبيعة
هاته  نظام يف لتمّعن هأنّ  غريعتبارها جتسم التمثيل التجاري احلصري .  املنافسة
ّ  يتّضح العقود  أو عالمة استغالل يف حصريّة بصفة السماحمفهوم  على مبنّيةا أ
 خاّصة فنّية ومهارات الفكريّة امللكّية قانون وفق العالمة صاحب ملك على تسمية
 منعا ممنوعةلت هاته العقود يف بدايتها ،لذلك ظ التسمية أو العالمة ذه مرتبطة

من قانون املنافسة واألسعار  5 مطلقا إىل غاية التنقيح الذي أدخل على الفصل
 36 لقانون عددالحقا  هسيتكر  متّ والذي  2005لسنة  60مبقتضى القانون عدد 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار اقتناعا من املشرع بضرورية هاته  2015 لسنة املتعّلق 
 من وحلمايتها املستغل طرف من للعالمة احلصري االستغالل لضماناالتفاقات 

عدم  ذلك من الغاية أنّ  طاملا حصل اليقني من العشوائي واالستعمال التقليد
ا عدم اإلخاللو  الّسوق يف املنافسة استهداف شريطة  و   من جهة  العامّ  بتواز

لفصل قانون إعادة تنظيم من  6 استيفاء الشرطني األساسّيني املنصوص عليهما 
املنافسة واألسعار، ومها ضمان حتقيق تقّدم تقين أو اقتصادي من هذه االّتفاقات 
وضمان أن تدّر هذه االّتفاقات قسطا عادال من فوائدها لصاحل املستعملني وذلك 

لتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة.مسب وجب ترخيصمب   ق من الوزير املكلف 
  

 بنود من حيويه ما رغم العقود من الصنف هذا 1يباألورو  القضاء فقهقد قبل و 
  أو الواقعي السبب قاعدة  على معتمدا يف املقابل ،عموديّة تضييقات تفرض
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 الّسوق يف املنافسة حرية من احلدّ  بني للموازنة )la règle de la raison(  املوجب 
 سيجنيه وما واالقتصادي التقين التقدم سيحققها اليت األكيدة املنفعة وبني

   التقّدم هذا من املستهلك
  

 التقليديّة والصناعات التجارة وزير بقرار ورد وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أنه
 التسمية حتت االستغالل عقود بعض مبنح املتعّلق 2010 جويلية 28 يف املؤرّخ

  : آلّيا ترخيصا األصلّية
  

 

  

 التسمية حتت االستغالل لعقود لّنسبة الرتخيص من اعامّ  إعفاء -
 .الوطنّية للعالمات األصلّية

حد  اإعفاء مجاعي - لصنف معّني من العقود اليت يتعّلق موضوعها 
م قطاع التوزيع ( لقرار املذكور  العطورات، القطاعات الواردة ضمن القائمة امللحقة 

كراء السيارات، فضاءات   ( القطاع السياحي ...)مواد التجميل والصحة اجلسدية،
 قطاعات اقتصادية أخرى) املهينالتكوين ( قطاع التكوين..) .الرتفيه، استغالل النزل

 خدمات اإلصالح السريع للعطب، خدمات اإلصالح (
 

 أطراف العقد: .2
 

 :يف األصلّية التسمية حتت االستغالل عقد أطراف تتمّثل  
  ـــــــــــــــــــــــ

 1986 جانفي 28 بتاریخ األوروبیّة العدل محكمة عن الّصادر برونوبتیا قرار 1
  ...)..واإللكرتونيات (السياراتوالصيانة 

  

  :األصلية  التجاريّة العالمة أو التسمية مالك* 
 

يتمّثل الّطرف األّول يف عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية، يف صاحب     
 لسنة 36 عدد القانون من 2 الفصل ويعّرفالك التسمية أو العالمة التجاريّة.أو م

 والّتجارة الّصنع عالمات حبماية واملتعّلق 2001 أفريل 17 يف املؤرّخ 2001
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ا اخلدمات أو الّتجارة أو الّصنع عالمةواخلدمات،  متّكن اليت الظّاهرة الّشارة" ّ
 أو طبيعي شخص يسديها اليت اخلدمات أو يعرضها اليت املنتجات متييز من

 مبختلف الّتسميات من خاّصة الّشارة هذه تتكّون أن وميكن. معنوي شخص
  . 2 "الّصوتّية الّشارات أو الّتصويريّة الّشارات أو أشكاهلا

 و ميثل صاحب أو مالك التسمية أو العالمة يف العقد موضوع االستشارة شركة
« NEW COM» ريخ بداية نشاطها  15 وهي شركة فرنسّية ذات مسؤولّية حمدودة، 

 يف يتمثل نشاطها األصلي يف تقدمي اإلرشادأورو  40 000.00 رأس ماهلا 2004 جوان
تصميم وإنشاء  "NEWCOM" والتصرف يف شبكة العالمة ،االستغالل األعمال جمال

وهي مسّجلة بفرنسا منذ  ،بنك معلومات وتصنيع وصيانة الربجميات ذات العالقة
مرحلة جتريبية يف يف  وقد مت البدء 447565656 حتت عدد 2004 سبتمرب 03 ريخ
من طرف خمتص يف  2004 الشبكة يف شهر أفريل مث تالها إطالق 2002 سنة تولوز
الالشبكات تطوير و االستغالل حتت التسمية األصلية  ميدان إىل مع اإلشارة ،يف ا

 الناطقة هذه الشبكة مهتمة بسوق البلدان أنّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالمة الصنع أو التجارة أو  :2001 أفريل 17 املؤرخ يف 2001 لسنة 36 من القانون عدد 2 الفصل .2
اخلدمات هي شارة ظاهرة متكن من متييز املنتجات اليت يعرضها أو اخلدمات اليت يسديها شخص طبيعي أو شخص 

 الشارة خاصة منوميكن أن تتكون هذه .معنوي
أ) التسميات مبختلف أشكاهلا مثل : الكلمات وجمموع الكلمات واأللقاب واألمساء اجلغرافية واألمساء املستعارة واحلروف 

 .واألرقام والرموز
ملنتج أو بطريقة تقدميه أو اليت متيز  ب) الشارات التصويرية مثل : الرسوم والنقوش البارزة واألشكال وخاصة تلك اليت تتعلق 

ا  .اخلدمات وترتيب األلوان أو مزجها أو تفريق درجا
 .ج) الشارات الصوتية مثل : األنغام واجلمل املوسيقية

اورة، لفرنسية   وكالة تقريبا. 23 تغطياليوم أصبحت  وا
  

لس  لعقد املعروض على أنظار ا وجتدر اإلشارة إىل أّن العالمة املعنّية 
"NEWCOM" ملعهد الوطين للمواصفات لّرتاب الّتونسي   وامللكّية مل تسّجل بعد 

         . الّصناعّية
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   :األصلية  التجاريّة العالمة أو التسميةمستغّل  *
  

املستغّلة للعالمة على الّرتاب الّتونسي وهي  الشركةYADCOM»  « تعد شركة
ها شركة الشخص الواحد ذات مسؤولّية حمدودة، لصاحبها السيد بسام التومي مقرّ 

لسجّل الّتجاري حتت 50.000 ملنستري رأس ماهلا                    دينار مسّجلة 
نشاطها يف ممارسة ويتمّثل موضوع  ،2018 بتاريخ غرة فيفري  B15278920178عدد

  فيفري 7 وقد حتصلت على ترخيص يف الغرض بتاريخ .نشاط عون إشهار جتاري
 مالك عن مستقالّ  جراللعالمة حتت التسمية األصلية يعترب  املستغلّ  على أنّ  2018

  .شغلّية عالقة به تربطه وال الّتجاريّة العالمة أو الّتسمية
  

      

 

 العقد:احملتوى املادي ملشروع  .3
 

 

) بندا 23ين (احلال على ثالثة وعشر  استشارةحيتوي مشروع العقد موضوع   
ت واحلقوق احملمولة على كال الطرفني، لتزاماتتضّمن تنصيصا على مجلة من اال
ملسائل التالية :   وتتعّلق هذه البنود 

 Newcom  لشبكة  وماهية العالمة التجارية   ملفهوم  وعرض  تقدمي: 1البند •

" 

 "  france  

عرتاف الراغب يف استغالل معلومات ما قبل العقد :2 البند • التسمية تتعلق 
ال اجلغرايف  بتلقي لعالمة و لشركة املاحنة للعالمة و املعلومات املتعلقة 

 لالستغالل

    للرتاخيص اليت يسندها مالك التسميةموضوع العقد وفيه تعداد : 3 البند •

 األصلية  مبقتضى العقد للمستغل واحلقوق املكفولة ملالك التسمية األصلية

 الرتايب احلصري.جمال االستغالل :  4 البند •

ن العقد.:5 البند •  مدة سر
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االلتزامات املالية جتاه مالك التسمية األصلّية أو ما يسمى برسوم : 6 البند •
  .العضوية

ئق احملاسبية وحقوق املراقبة :7البند • وى املستوجبة ملالك التسمية والو األ
  لهاملكفولة 

  .( صندوق االتصاالت الوطنية )غري مطبق:8 البند •

صدار وتوفري لفائف التذاكر:9 البند •   .نفقات املتطلبات التقنية و املتعلقة 

وضمان اصدرا وتزويد مستغل تكلفة طباعة لفائف التذاكر : 10 البند العاشر •
ا  .العالمة 

 .اسة حتديد األسعاريس:11 احلادي عشر البند •

   التزامات مالك التسمية األصلية :املساعدات املادية : 12 الثاين عشر البند •
 الفنيةو 

مستغل التسمية األصلية بتحقيق نتيجة التزامات :13 البند الثالث عشر •
 .واملتمثلة يف حتقيق رقم معامالت معني حفاظا على صورة صاحب العالمة

لتزو :  14البند الرابع عشر •   .من مالك التسمية د حصراااللتزام 

 .تكوين مستغل التسمية األصلية وعملته: 15 البند اخلامس عشر •

كالتامني التزامات أخرى ملستغل التسمية األصلية  : 16 البند السادس عشر •
لنشاط موضوع العقد والعمل على خالص  الذي يغطي املخاطر املرتبطة 

 االلتزامات املالية  والعمل على احملافظة على مسعة العالمة.
 .مسؤولية طريف العقد:17 البند السابع عشر •

اء املبكر:18 البند الثامن عشر •  .اية العقد ،التجديد و اإل

 .التفويت يف العالمة:19 البند التاسع عشر •
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 شرط السرية و عدم املنافسة.:20 البند العشرون •

 شرط عدم االخنراط يف شبكة منافسة يف صورة:21 البند الواحد والعشرون •
لعقد.  إيقاف العمل 

 إحالة العقد أو إسناد وكالة.:22 البند الثاين والعشرون •

  .احملاكم املختصة: 23 البند الثالث والعشرون •

  العقد:مّدة . 4
من عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية املعروض على  5ينّص الفصل 

لس على أنّه مت إبرامه ملّدة حمدّ  خبصوص التجديد أو  أّمادة خبمس سنوات أنظار ا
  تناوله يف فصل آخر.  يتمّ فسالفسخ 

اية املدة املتفق  18 ويف هذا الصدد نص الفصل عليها من العقد على أنه يف 
ميكن أن يقع جتديد العقد ضمنيا...مضيفا يف الفقرة الثانية منه أنه إذا مت تغيري يف 
العقد املعتمد أو املطبق يف الشبكة ،فانه على املستغل إمضاء العقد اجلديد أو 

  امللحق و تتواصل العالقة التعاقدية طبقا للشروط اجلديدة.

  :املقابل املايل. 5
: تتمّثل االلتزامات املالّية احملمولة على لّتجاريّةمعلوم دخول الّشبكة ا* 

عاتق مستغّل العالمة يف دفع  قيمة مالّية جزافّية بصفة مسّبقة إىل مالك العالمة 
وهي حتّدد حسب شهرة   « Droits d'entrée » قصد دخول الّشبكة الّتجاريّة

لّسوق وقيمة االستثمارات املستوجبة والعائدات املرتقبة  العالمة وقدم تواجدها 
أو  ي مرتبط برقم املعامالت الّسنويدفع معلوم إّما سنوي أو شهر فضال عن 

  .«Royalties»  الّشهري احملّقق 
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لّنسبة إىل العقد الرّاهن سيتّم دفع  أورو كمعلوم لدخول الّشبكة  10.000و
وجمموعة وسائل لالنطالق يف   التكوين و يشمل تكاليف التدريب هوو  الّتجاريّة

على أن يقوم بتسديد معلوم لفائدة  ، "kit de démarrage  استغالل العالمة "
دون احتساب األداء من رقم املعامالت الصايف املوثق  %0.5صاحب العالمة قدره 

السابع الذي يلي التكوين األويل ملوازنة السنوية وذلك يف اليوم األول من الشهر 
  للمستغل .

  

: يقوم مستغل العالمة مقابل احلقوق املكتسبة من دخول املعاليم الدورية* 
خلدمات ذات الصلة بدفع معاليم دورية حبساب  أورو شهر  500الشبكة والتمتع 

 يف ع حتمل اخلطاأورو انطالقا من السنة الثانية م 600يف السنة األوىل ترفع إىل 
ا طبقا لألسعار و التقنيات مع دفع  مثن الّلفائف املطبوعة املتزوّ صورة التأخري  د 

ريخ طلب التزود ا يف    .املعمول 
 

 II :الستشارة   الّسوق املرجعّية املتعّلقة 
 

يتعلق عقد االستغالل حتت التسمية األصلية موضوع االستشارة الراهنة   
  تذاكر اخلزينة بصفة خاصة. خلفبنشاط اإلشهار عموما وتقنية اإلشهار 

هتمام كبري من الباحثني و ذلك يف إطار علم اجتماع ولقد  حظي اإلشهار 
جاح املنتج فن ،االتصال ملا يتميز به من مركزية يف النشاط االقتصادي احلديث

هو السالح  فاإلشهار .املستهلكني مير حتًما عرب قناة اإلشهار ووصوله إىل مجهور
الفعال للنظام الرأمسايل القائم على امتداد األسواق و انفتاحها ما يُتيح و الناجع 

قل  للشركات املتعددة اجلنسيات الوصول إىل أكرب عدد ممكن من املستهلكني 
  .وقت
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عموما وسيلة اّتصال تشّد انتباه املتلّقي (املستهلك أو طالب اإلشهار و 
انتخاب شخصّية سياسّية، انتهاج سلوك معّني (شراء منتوج،  اخلدمة) وحتثّه على

  اخنراط يف جمال ما...). 
 الّتجاري يف تونس اإلشهار قطاع ينّظم نصّ  أّول 1963 سنةلقد صدر  و
 للوكالة أسندالذي  1963 مارس 19 يف املؤرّخ 1963 لسنة 10 عدد املرسوم يتمثل يف
 تدم االحتكارية مل الوضعّية هذه لكنّ  ، إلشهارختصاص ،اال لإلشهار التونسّية

وجه  أحسن على الّدور ذا القيام على الوكالة قدرة لعدم نظرا سنوات سوى تسع
 أحكام الذي ألغى 1971 ماي 25 يف املؤرخ 1971 لسنة 22 عدد القانون ليصدر

  . هذا املرسوم
 بعد االقتصاد وزارة مصاحل عن صادر لرتخيص الّنشاط هذا ممارسة ضعوخت

  . واألخبار الّثقافّية الّشؤون وزير رأي أخذ
 جويلية 10 املؤرّخ يف 2001 لسنة 66 صدر القانون عدد 2001 سنة ويف

واملتعّلق حبذف الّرتاخيص اإلداريّة املسندة من قبل مصاحل وزارة الّتجارة، ومت  2001
من جديد   إليهاالستغناء عن نظام الرتاخيص لفائدة نظام كرّاس الّشروط ليعود 

واّلذي نّص على   2010 فيفري 22 املؤرّخ يف 2010 لسنة 13 مبقتضى القانون عدد
لّتجارة"،(  أنّه "ختضع ممارسة مهنة عون اإلشهار الّتجاري لرتخيص الوزير املكّلف 

محاية للسوق التونسّية من هيمنة الشركات األجنبّية اليت تستقطب كبار املعلنني نظرا 
 2011 لسنة 2913 لصيتها ومسعتها العاملّية ) وعلى ذلك األساس صدر األمر عدد

سحب الّرتاخيص واملتعّلق بضبط شروط وإجراءات منح و  2011 أكتوبر 7 املؤرّخ يف
  ملمارسة مهنة عون اإلشهار الّتجاري. 

املعلـن واملتلّقـي ووسـيلة اإلعـالم اإلشـهار عديـد املتـدّخلني أّمههـم ويضّم قطـاع 
ـــدما يتعلّـــق األمـــر بطباعـــة  ـــاج عنـــد تصـــوير ومضـــات إشـــهاريّة واملطـــابع عن ودور اإلنت
ت اإلشـــهاريّة لفائــــدة  ت والوســـطاء يف اإلشـــهار الّـــذين يتولّــــون مجـــع اإلعـــال إعـــال

  .1وكاالت اإلشهار وأعوان اإلشهار الّتجاري 
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متنّوعة يتّم فيها املزج بني الطّابع الفّين واالبتكار ويّتخذ اإلشهار أشكاال 
وبني توظيف علوم الّنفس واالجتماع للّتأثري على املتلّقي، كما تستعمل يف هذا 

ال العديد من الوسائط واملستندات اإلشه امليدان اريّة، ويتنافس الّناشطون يف هذا ا
  للمستهلك املستهدف. يف ابتكار وسائط جديدة لتبليغ الّرسائل اإلشهاريّة

  

املشار إليه أعاله بعض  1971 لسنة 22 ويف هذا اإلطار عدد القانون عدد 
  :مثلاملستندات اإلشهاريّة يف فصله الثّاين على سبيل الذّكر 

  .الّصحافة -
 .الّسينما -

 اإلذاعة و الّتلفزة. -

 املتحرّكة.املعّلقات املطبوعة القارّة أو  -

ت عمومّية أو خاّصة.القارّة أو  الالّفتات -   املتحرّكة أو امللتصقة بعر
ت  - لبيوعات كوسائل اإلشهار و قائمـات البضـائع والّنشـرّ مجيع أدوات الّنهوض 

  يف شكل أسفار عاديّة أو مطبوعة.
كّل األدوات ذات الّنفع احلاملة إلعـالن إشـهاري واملوّزعـة جمـا مـن طـرف التّـاجر  -

  على حرفائه.
املسـابقات واأللعـاب الـيت ال يقـّدم فيهـا املشـاركون مسـامهة ماليّـة خاّصـة غـري شـراء   -

 كّمية من منتوجات املعلن.
وبصورة عاّمة كل وسـائل االّتصـال والـّرتويج واألخبـار املعتـربة كفيلـة بنشـر اإلعـالن  -

  اإلشهاري.
  ـــــــــــــــــــــــــــ

كـّل شـخص طبيعـّي أو " يعترب عون إشهار جتـاري  1971ماي  25املؤرخ يف   1971لسنة 22من القانون عدد  3الفصل  .1
التّفاق مع املعلن   ".معنوّي مهنته العاديّة مجع رغبات املعلن و حتقيقها مبختلف املستندات حسب الّشكل اّلذي يتوّىل خلقه 

ت بتونس سوق تولقد تطور  حيث بلغت ،2016 سنة ٪12.5 بنسبة اإلعال
ال  دينار سنة مليون 195.9 مقابل دينار، مليون 220.9 قيمة االستثمارات يف هذا ا

2014 .  
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 أي ٪63.2 بنسبة السوق يف تزال هي الرائدة التلفزية ال القنوات واملالحظ أنّ 

دة دينار، مليون 139.3  32 الثاين املركز يف اإلذاعة تليها ،2014 سنة عن٪ 21.6 بز

دة وبنسبة دينار مليون  مليون 22.1 أي السوق من ٪10 بنسبة الصحافة مث٪ 8.6 ز
ت يتعلق فيما أما .دينار ا اإلنرتنت، شبكة على إلعال  حني يف تتطور ببطئ، فإ

  .2018 سنة األوىل اإلعالنية الوسيلة ستكون اإلنرتنت أن تعلن العاملية التوقعات أن
  

ملستثمرين يف قطاع اإلشهار،فيحتلوخبصوص   مشغلي الرتتيب اخلاص 
 األغذية قطاع يت مث ،دينار مليون 49.3 بـ اإلنرتنت الصدارة وشبكة االتصاالت

الفنادق  أصحاب الثالث دينار يف حني تقلد املركز مليون 48.9 استثمر الذي
  .دينار مليون 12.3 ستثمار قدره

على أساسا لرتكيز  وذلك هيف اسرتاتيجيات الحتوّ قطاع اإلشهار  عرفولقد 
على "  style de vie"خلق ثقافة جديدة تقوم على منط العيش بغيةالعامل الثقايف 

  . غرار اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة
  

إليصال اخلطاب  ويستعمل منط اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة كواسطة       
اد الفضاءات واملساحات التجارية الكربى واملتوسطة احلرفاء وروّ شهاري إىل اإل

  وغريها من مسالك التوزيع املختصة.
  

   Bathelot Bertrand ى هذا الّشكل من اإلشهار حسب األستاذويسمّ 
من  وهو يعدّ  1التسويق الرقمي "اإلشهار على ظهر القسيمة أو السند"  املختص يف

ا يف  األشكال املستحدثة اليت أضحى املعلنون وشركات الّدعاية الّتجارية يعتمدو

                                                            
1Cette forme de marketing est appelée le « couponing » : c’est une technique de promotion 
des ventes basée sur l’utilisation des coupons de réduction ou de remboursement partiel liés à 
l’achat d’un produit. Les coupons peuvent être distribués avant l’achat, figurer sur le produit 
ou sur un autre produit de la marque (coupon croisé). 
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سع استعمال هذه التقنية ليشمل أيضا تنمية البيوعات أو إسداء اخلدمات. ويتّ 
ضية والفضاءات  الّتنشيطّية لألطفال و وصوالت تذاكر الّدخول إىل املالعب الر

  الغذاء ...
  

ا ّمث انتشر وتطّور يف أورو خالل من اإلشهار يف أمريكهذا النمط  ولقد بدأ
هده عامل صناعة اإلشهار من تطور سريع العشرة األخرية يف إطار ما ش السنوات

 ،ساهم يف تنويع العرض وهو تطّورعلى مستوى جودة التصميم واإلخراج واجلاذبية، 
ال شاسعا أمام شركات الدعاية واملعلنني ليشمل اإلشهار  اإللكرتوين حبيث أصبح ا

ملشتملة ستعمال اهلواتف اجلوالة ومواقع االنرتنت إىل جانب الوسائل التقليدية ا
على وسائل االتصال السمعية البصرية كالسينما والراديو والتلفاز والصحف اليومية 

ئية الضخمة وامللصقات اخلارجية.  الت وأدّلة اهلاتف واللوحات الكهر  وا
  

 franchise حتت التسمية األصلية نظام االستغالل صاحبه تنمية تقنية التطور هذا

حيث أصبحت ممارسة هذا الصنف من اإلشهار تتم حتت تسميات أصلية حممية 
حبقوق امللكية الفكرية ضمن شبكات ضخمة تضم عددا من املتعاملني املتعاقدين 
ستغالل  ا التجارية املمّيزة و معها والذين يتولون ممارسة نشاطهم حتت عالما

ة الالزمة هلم طيلة فرتة العقد الذي املساندة الفني اخلاصة مع توفرينظمها التسويقية 
م مقابل انتفاعها مببالغ    ة حممولة على مستغلي التسمية.يلمايربطها 

  

ال   :ومن العالمات اإلشهارية األكثر شهرة يف هذا ا
  

 عالمة "Publi Ticket "دول يف 7 موزّع يف 900 متض 1995 بداية نشاطها سنة 
 .العامل

 

                                                                                                                                                                          
A l’origine essentiellement utilisé par les marques, le couponing est de plus en plus utilisé en 
sortie de caisses par les enseignes de grande distribution : couponing de caisse. 
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 عالمة " Ticket.Com "دة حبوايل،1998 انطلقت سنة  مستغال 90 حتتل مركز الّر
ورو واملغرب وكوملبيا  900 وأكثر من مساحة توزيع كربى ومتوسطة منتصبة 

ا   .2010 مليون أورو خالل سنة 21 واألرجنتني وقد بلغ رقم معامال
 

 عالمة "New Com  "التسمية األصليةمستغال حتت  39 تضم 2002 يف أحدثت. 
 
  

اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة حديث يعترب أّما على املستوى الوطين، 
حيث بدأ استعماله على تذاكر السفر عرب الطرقات السيارة و وصوالت ،النشأة
لذلك  يبقى الراغب يف  .وهو يفتقر يف تنظيمه إىل نص تشريعي خاص،الغذاء

حية  استغالل العالمة حتت الّتسمية األصلّية خاضعا يف الوقت الراهن من 
 لسنة 22 االنتصاب أو التواجد إىل اإلطار القانوين العام و املتمثل يف القانون عدد

املتعّلق بتنظيم مهنة عون اإلشهار الّتجاري املنّقح  1971 ماي 25 املؤرّخ يف 1971
 لسنة 2913 عدد مراأل و  2010 فيفري 22 املؤرّخ يف 2010 لسنة 13 عدد لقانون

تعّلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب امل 2011 أكتوبر 7 ؤرّخ يفامل 2011
و خبصوص إجراءات أو كيفية ممارسة  الّرتخيص ملمارسة مهنة عون إشهار جتاري

 1998 جوان 2   املؤرخ يف 1998 لسنة 40 القانون عدد فهو خيضع إىلالنشاط 

  واملتعلق بطرق البيع واإلشهار التجاري .
ةيف بعض امللفات  أبدى رأيهأن جملس املنافسة إىل  اإلشارةمع  على  املشا

 152546والرّأي عدد  2012 فيفري 9 الّصادر بتاريخ 112405 الرّأي عددغرار 

 نوفمرب 16  الصادر بتاريخ 172656والرّأي عدد  2015 ماي 14 الّصادر بتاريخ
2017 .  

III - التحليل القانوين:  
  

  من حيث الشكل: -1
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 12املؤرخ يف  2009لسنة  69عدد  قانون جتارة التوزيعمن  15أوجب الفصل  
التسمية األصلية يف  صاحب التسمية األصلية متكني املستغل حتت على 2009أوت 
  من: على األقل عشرين يوما قبل إبرام العقد ظرف
 نسخة كتابية ملشروع عقد االستغالل يتضّمن حقوق وواجبات الطرفني أ ) 
 وثيقة تتضّمن معطيات حول مالك التسمية األصلية وقطاع نشاطه   )ب

 

 21يف املؤرخ  2010لسنة  1501عدد من األمر  3و 2 الفصالن كما حّدد
عقد االستغالل حتت الواجب توّفرها يف  الدنيا الشروطاملتعلق بضبط  2010جوان 

لوثيقة املصاحبة للعقد،التسمية األصلية و  ت  املعطيات الدنيا املضّمنة  مجلة البيا
لوثيقة املصاحبة له. لعقد و   اليت يتعّني إدراجها 

 

  :لشروط الدنيال ومدى احتوائهالعقد النسخة الكتابية ل  )أ(
  

املضبوطة الشروط الدنيا العقد موضوع االستشارة جّل  لئن تضّمنت نسخة
ا مل تنص على قانو   :إال أ

  جراءات الرتخيص ملالك التسمية األصلية أو املعطيات املتعلقة
 بصفة صرحية  ملفوضيه لدخول حمالت املستغل الرئيسي للتسمية األصلية

 

 آليات تقاسم مصاريف اإلشهار.  
  

  :لشروط الدنيال ومدى احتوائها للعقدالوثيقة املصاحبة   )ب(
الوثيقة احتوت  سالف الذكر أعالهمن األمر  3 ملقتضيات الفصل قايطبت

مل ا إال أ حول مالك التسمية األصلية وقطاع نشاطهعطيات ماملصاحبة للعقد 
  للشركة املالكة للعالمة األصلية   قائمة يف املسريينتتضمن 

  

 من حيث املضمون   -2
  

  املالحظات التالية:املنطلق  من هذا تربزموضوع االستشارة العقد دراسة إن 
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 خبصوص االستغالل الرتايب احلصري:   )أ(

 

 حق االستغالل الرتايب احلصري التسميةمستغل  من العقد 4الفصل  منح
لقدر الكايف يف إطار شبكة االستغالل وبلوغ  وهو ما خيول له تنمية نشاطه 

  .املرجوةاألهداف 
    

لنسبة لصاحب التسمية األصلية  هذا احلق يشكل يف اآلن نفسه إال أنّ 
االستغالل  وطاملا أن مّدة).clause de non concurrenceالتزاما بعدم املنافسة (

فقه قضاء يف فرتة معقولة وهي سنوات  خبمسلعقد ّددة الرتايب احلصري حم
لس   .يكون منتفيا سليب على املنافسة يف السوقالتأثري ال،فاّن ا

 

  من صاحب العالمة:خبصوص التزود احلصري   )ب(
 

ال  من العقد 14 الفصل نص على تويل مالك التسمية األصلية يف هذا 
لعالمة إجناز مجيع  على وجوب تعهد مستغل و  املمّيزةالتصاميم والنماذج املتعلقة 

مللحق  لنسبة لكل اللوازم املوثقة  لتزود احلصري من صاحب العالمة  التسمية 
  .املصاحبة للعقد ومن بينها اللفائف  2و1

  

 على وحدةاحلفاظ   ن اندرج يف إطارلئهذا اإللزام و  إىل أنّ  جتدر اإلشارة
التصاميم املتعلقة  مناذجتويل مالك التسمية األصلية إجناز  فإنّ  ،ومتاسك العالمة
حرتامها مبناسبة طباعها  لعالمة املمّيزة ضرورة اللجوء  ال يبقيحمليا والتزام املستغل 

هود االقتصادي من جهة و تفاد  الستنزاف وذلك لتوريدها  إسهاما منه يف ا
  العملة الصعبة من جهة أخرى.

  
  

  

 شرط عدم االنضمام: خبصوص  )ت(
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يف صورة توقف العقد  املستغل الرئيسيعلى  من العقد 20 الفصلمينع  
بصفة مباشرة أو غري مباشرة  صاحب التسمية األصلية نشاط منافس لنشاط ممارسة

ريخ وضع حد للعقد.كما نص الفصل ويف حال فسخ  أنه 21 وذلك ملدة سنة من 
يتعهد مستغل التسمية بعدم ،سبب كان  العقد أو انقطاعه قبل األوان أليّ 

يّ  االنضمام أو املشاركة شكل كان يف شبكة منافسة لصاحب  أو االخنراط 
اكتسب حقوقا من املستغل  مناملنع هذا يشمل و  .سنتنيوذلك ملدة العالمة 

 الرئيسي للعالمة أو من مارس وظيفة مبؤسسته زمن تنفيذ العقد أو من كانت له
داخل منطقة وذلك ملدة سنتني  %10كثر من  امسامهات مالية يف رأس ماهل

 القبول بهميكن إّال أنه ،املنافسة ولئن يندرج هذا املنع ضمن شروط عدم .االستغالل
لتايل حفاظا على ا املكتسبةلمهارات الفنية لمحاية    .لعالمة األصليةو

  

 خبصوص شرط وجوب حتقيق رقم معامالت أدىن:  )ث(
 

من العقد إلزام مستغل العالمة من حتقيق رقم معامالت  13تضمن الفصل 
ويف صورة تعذر ذلك يتم  ،األوىل احملاسبية السنة خاللأورو  ألف 80 بـأدىن حمدد 

اء وجوب احملافظة  حبجة ويتم حتميل املسؤولية ملستغل التسمية  للعقد املبكر اإل
لس على عدم قبول هذا الشرط ملخالفته على جدية العالمة األصلية و  دأب ا

   2010 لسنة 1501 عدد مرمن األ 2فقرة  4الفصل 
  

  :من املنع العقد إمكانية إعفاءحيث  من  -3
  

إن دراسة العقد والوثيقة املصاحبة له موضوع االستشارة تربز يف الظاهر 
 العمودية. تتفاقااال ا جيعله شكال من أشكالممّ  ملنافسةتضييقات تضّر  وجود

عتبار  غري أنه  وقد تدرّ  أو اقتصاد اتقني امتقدّ  تضمن من اآلليات اليت قد هو
إلعفاء من املنع على  االنتفاعفإن  فوائدها لصاحل املستعملنيمن  عادال اقسط

اإلشهار فوق  يصبح جائزا خاصة وإنّ  من قانون املنافسة واألسعار 6معىن الفصل 
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لتايل ،املبتكرة حديثا يف السوق التونسية ظهر تذاكر اخلزينة يعترب من األشكال  و
شئة يف هذا الصدد  املرجعيةوق الستعترب  تواجد شركة واحدة لوغري تنافسية سوقا 

ال السماح بدخول هذه الشبكة للسوق من شأنه اإلسهام  فانّ  ،لذالك .يف هذا ا
  . ديناميكّية على الّسوق احمللّية يف خلق مناخ تنافسي و إضفاء 

  
  

لس   األخذ بعني االعتبار للمالحظات التالية:وجوب  هذا ويرى ا
  

  شرط موضوع االستشارة الراهنة املتعلق ب من العقد 13إلغاء الفصل
عتبارهوجوب حتقيق رقم   من قبيل التضييقات املوصوفة معامالت أدىن 

)Restrictions caractérisées( ل من الفص 2طبقا للفقرة  اليت ينتج عنها رفض اإلعفاء
تعلق بضبط الشروط امل 2010جوان  21 ؤرخ يفامل 2010لسنة  1501ر عدد من األم 4

 الدنيا التسمية األصلية واملعطياتالدنيا الواجب توفرها يف عقد االستغالل حتت 

  .عععععع.                     للعقد  املصاحبة  لوثيقة  نةاملضمّ 
  

  لوثيقة املصاحبة لعقد االستغالل حتت التسمية األصلية التنصيص
لفصل  أوت 12 املؤرخ يف 2009 لسنة 69 من القانون عدد 15 واملنصوص عليها 

من  3للشركة املالكة للعالمة األصلية طبقا للفصل  املسريينقائمة يف  على 2009
يتعلق بضبط الشروط الدنيا  2010 جوان 21 مؤرخ يف 2010 لسنة 1501 مر عدداأل

الواجب توفرها يف عقد االستغالل حتت التسمية األصلية واملعطيات الدنيا املضمنة 
 .املصاحبة للعقد لوثيقة

  لتزود  العقدمن  14 نص الفصلتعديل الذي يلزم مستغل التسمية 
لنماذج ومنحه إمكانية طباعتها حمليا احلصري من صاحب العالمة  بشرط االلتزام 

 .املعدة من طرف مالك التسمية األصلية 
لس املنافسة بتاريخ   2018 ماي 4وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

ن والّسادة  عمر  سة السّيد رضا بن حممود وعضويّة السّيدة رمي بوز بر
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لسعود وخالد السالمي  بوعبيدي و موسيواخل التونكيت أكرم الباروين وسامل 

اجللسة السّيد نبيل  وكاتبر العام السيد حممد شيخ روحه وحبضور املقرّ 

  السمايت. 

  الرئيــس                                                              
 رضاء بن حممود                            

 


