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رّ    ه ّ ة الّ ال   ال           ة ن

ة       اف ل ال   م

 ّ ار لف اإلس   *** ***ال

د         182675عــ

  ة.ة األصليّ سميّ خيص يف إبرام عقد إستغالل حتت التّ املوضوع : الرتّ 

  جات .القطاع : توزيع املثلّ 
  
  

د الّ     182675أ ع

 ّ خ ال ار ة ب اف ل ال    2018أك  25ادر ع م
  

  إّن جملس املنافسة،

لس بتاريخ وزير التّ يد السّ بعد االّطالع على مكتوب   2018جويلية  24جارة املرّسم بكتابة ا
ق املتعلّ "  Solitaire Food Servicesسوليتار فود سرفيس طلب شركة "ميف شأن  هواملتضّمن طلب رأي

" طبقا ألحكام الفصل  Häagen Dazsة لعالمة " سمية األصليّ ستثنائي لإلستغالل حتت التّ خيص اإللرتّ 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار واملتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015 لسنة36من القانون عدد  6 ق 

  . ةناعيّ جات الصّ وذلك يف قطاع توزيع املثلّ 

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

 املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداريّ  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  وسري أعمال جملس املنافسة. واملايلّ 

بضبط إجراءات تقدمي  قاملتعلّ  2016أكتوبر  18خ يف املؤرّ  2016-1204احلكومي عدد  ألمروعلى ا
عادة املتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36ته تطبيقا ألحكام القانون عدد مطالب اإلعفاء ومدّ  ق 

  .تنظيم املنافسة واألسعار
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  اخلميسة وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم العامّ وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة 
  .2018 أكتوبر 25

    .أّكد من توّفر الّنصاب القانوينّ وبعد التّ 

  .يف تالوة تقريرها الكتايبّ إىل املقّررة السّيدة ليلى فتحي وبعد االستماع 

لس املنافسة على ما يلي :  رأي اجللسة العامّ  وبعد املداولة استقرّ   ة 

 :  تقدمي امللف اإلستشاريّ  -أوال
  

 موضوع اإلستشارة :  -1
  

أي يف بداء الرّ  قتعلّ ن طلب يمكتوب يتضمّ جارة يد وزير التّ عن السّ  2018جويلية  24ورد بتاريخ 
لإلستغالل  االستثنائيخيص " الرتّ  Solitaire Food Servicesسوليتار فود سرفيس شأن طلب شركة "

            من القانون عدد 6ألحكام الفصل " طبقا Häagen Dazsة لعالمة "سمية األصليّ حتت التّ 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار وذلك يف قطاع واملتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة 36 ق 

  . ةناعيّ الصّ جات توزيع املثلّ 
 مربم بني كلّ  "هاجن دازمتجر الستغالل  رئيسيّ متياز ة إفاقيّ إتّ "امللف بنسخة من مشروع  أرفقوقد 

ل شوب كومباين إنك"  شركةمن  سيو سوليتار "  و"  لعالمة هاجن دازبصفتها  مالكة " هاجن داز انرت

  ة.ة واإلنقليزيّ العربيّ غتني للّ  وذلك، متيازية لإلمتلقّ "بصفتها  Solitaire Food Servicesفود سرفيس 

مز ، الرّ ف اجلبائيجاري، املعرّ التّ  جلّ (مضمون من السّ البة كة الطّ امللف القانوين للشّر تقدمي  كما متّ 
لوجودالتّ  ،يواينالدّ  بتواريخ  أسيسيّ العقد التّ  حاضر جلسات حتينيمب ا) مرفقكةللشّر  أسيسيّ ، العقد التّ صريح 
)  2018مارس  27و  2016مارس  18و  2014ماي  31و  2012جويلية  10و   2011نوفمرب  29

  . " General Mills INC جينارال ميلز إنك " ة بشركة اخلاصّ  2016ة لسنة دة من املوازنة املاليّ وبنسخة جمرّ 
مللف ط كما ل املسجّ و  2017 جوان 6م بتاريخ ي صريح عن دراسة امللف املقدّ لب ختلّ أحلق 

سمية ق بطلب احلصول على رخصة الستغالل حتت التّ ملتعلّ وا 182663بكتابة جملس املنافسة حتت عدد 
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إضافة إىل ذلك ستشارة . العقد موضوع اإل أطرافغيري احلاصل يف للتّ "  Häagen Dazsلعالمة  "  ةاألصليّ 
  بـ:لب الطّ  فقد أرفق 

  ّلعالمة هاجن داز بتونس ط عمل خمطHaagen-Dazs Tunisia  Business plan    ّن :تضم 

  ملعهد الوطين للمواصفات وامللكيّ ما يفيد ة وذلك لسنوات ناعيّ ة الصّ تسجيل عالمة هاجن داز 
   .وذلك لفائدة شركة جينرال ميلز ماركيتينق انك 2015و 2012و 2005و 2004

 وإنتشارها عامليا .  1976وتضّمن أيضا سردا مقتضبا لتاريخ نشأة عالمة هاجن داز منذ سنة 

  لّسوق الّتونسّية ميتّد على مخس سنوات(عدد نقاط البيع املربمج فتحها خمّطط عمل هلذه العالمة 
 وإعتمادها).

 لّنسبة لنقطة ا 600لرقم املعامالت املنتظر ( اتقدمي ألف  350لبيع الّنموذجية و ألف دوالر أمريكّي 
لّنسبة لنقطة بيع نوع كشك   ). Kiosqueدوالر أمريكّي 

 لإلعتمادات الّلوجستية لتوريد وإيصال املثّلجات. اتقدمي 

 للّسقف األدىن للمبيعات الّسنوية للمستغّل للعالمة األصلّية طيلة مخس سنوات وذلك وفق   اضبط
 كّل نقطة بيع. 

 واملاديّة املناطة بعهدة مستغّل العالمة األصلّية هاجن داز. اإللتزامات الّلوجستّية 

  إلتزامات مستغّل العالمة األصلّية هاجن داز منذ إبرام عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية
وإفتتاح نقطة البيع وكيفّية إعتماد الّسياسة الّتسويقّية من حتديد ملستوى سعر البيع وضبط للمخّطط 

 ير للجانب املاّدي والّلوجسيت حملالت البيع، فضال عن كلفة الّتكوين.الّتسويقّي وتطو 

 عاّم لشركة جينريال ميلز انك  اتقدميGeneral Mills inc    ،ورد هذا الّتقدمي عاّما  وقد
ئق رمسّية وجمّردا    .ومستقى من موقع ويكيبيد وغري مرفق بو

 لّلغة اإلنقليزيّة لتاريخ نشاط وتفرّع عالمة هاجن داز عرب العامل مع تقدمي ملختلف أمناط  اإستعراض
ضيني ) مع ذكر املساحة الّدنيا املعتمدة  الّتسويق املعتمدة ( نقطة بيع / كشك/ حمّل صغري، حمّل للّر

الوصفات املقرتحة لعموم  والّتجهيزات املستوجبة وحجم االستثمار املعتمد، إىل جانب إستعراض مناذج من
  .) Menus prescrits(  املستهلكني
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 : لإلستشارة  اإلطار العامّ  -2
 

ترخيص على ق بطلب احلصول املعروض على أنظار جملس املنافسة واملتعلّ  يندرج امللف اإلستشاريّ    
    أحكام الفصليف إطار تفعيل "  Häagen Dazs" ة لعالمة ة األصليّ سميّ الستغالل حتت التّ  ستثنائيّ إ

عادة واملتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36من القانون عدد  6 تنظيم املنافسة ق 
حكام الفصل إلعفاء من تفعيل مبدأ املنع متع واألسعار للتّ   من نفس القانون  5املنصوص عليه 

 يكون ة الّيت منيّ الضّ  أورحية ات الصّ فاقيّ حالفات واالتّ والتّ فق عليها األعمال املتّ  متنع  "اص على والنّ 
ملنافسة ..." خمّال  أثرها أوموضوعها     
ستغالل حتت التّ  ق مشروع العقدويتعلّ  ة ة األجنبيّ جاريّ ة للعالمة التّ سمية األصليّ موضوع االستشارة 

 "Häagen Dazs  ّعلى حالتها  واملرّوجةدة خلارج واملورّ نعة جات املصّ اشطة يف جمال توزيع املثلّ " الن .  
ق مبنح بعض واملتعلّ  2010جويلية  28خ يف ة املؤرّ قليديّ ناعات التّ جارة والصّ قرار وزير التّ جوع إىل لرّ و

املنّظم للمنافسة  من القانون 6ا على معىن الفصل ة ترخيصا آليّ سمية األصليّ حتت التّ عقود اإلستغالل 
خيص املسبق من لدن الرتّ ب احلصول على ا، وعليه يتوجّ  جات غري معينّ املثلّ قطاع  نّ  أيتبّني واألسعار، 
  . يف هذا القطاع ة سمية األصليّ حتت التّ جارة إلستغالل عالمة لتّ  فالوزير املكلّ 

  

 : تييبوالرتّ  قانويناإلطار ال -3

  نع ق حبماية عالمات الصّ يتعلّ  2001أفريل  17خ يف مؤرّ  2001لسنة  36عدد القانون
 .جارة واخلدماتوالتّ 

  وزيع .ق بتجارة التّ واملتعلّ  2009 أوت 12خ يف املؤرّ  2009-69القانون عدد 

  تنظيم املنافسة  عادةق املتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36القانون عدد
 واألسعار.

  نيا روط الدّ بضبط الشّ  قاملتعلّ  2010جوان  21خ يف املؤرّ  2010-1501األمر عدد
لوثيقة نيا املضمّ ة واملعطيات الدّ سمية األصليّ ها يف عقد االستغالل حتت التّ الواجب توفرّ  نة 

 .املصاحبة للعقد
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 ق بضبط إجراءات تقدمي علّ ي 2016 أكتوبر 18خ يف املؤرّ  2016- 1204احلكومي  األمر
سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36ته تطبيقا ألحكام القانون عدد مطالب اإلعفاء ومدّ 

عادة تنظيم املنافسة واألسعاراملتعلّ  2015  .ق 

  مبنح بعض  قاملتعلّ  2010جويلية  28خ يف التقليدية املؤرّ والصناعات قرار وزير التجارة
من القانون عدد  6ة ترخيصا آليا على معىن الفصل سمية األصليّ عقود االستغالل حتت التّ 

ملنافسة واألسعاراملتعلّ  1991جويلية  29خ يف املؤرّ  1991لسنة  64   .ق 

 وق : دراسة السّ  -نيا
  

لفضاءات جات املصنّ توزيع املثلّ ة : وق املرجعيّ حتديد السّ  -1   :املفتوحة للعمومعة 
  

هة لعموم املستهلكني املوجّ ة ناعيّ الصّ  جاتستشارة بسوق ترويج املثلّ ة موضوع اإلوق املرجعيّ ق السّ علّ تت  
ا  جاتاملثلّ ف تعرّ و . لفضاءات املفتوحة ر تضاف كّ ليب والسّ ة من احلدة معدّ عن حلوى جممّ عبارة بكو

سم إليها الفاكهة،     ."اجلياليت" أو "اآليس كرمي"وتعرف يف العديد من الدول 
رخييّ  كما   .سنة قبل امليالد 400 ومان والفرس منذحيث عرفها الرّ ، جات منذ عهود قدميةا عرفت املثلّ و

مّ جات عبارة عن خليط لت املثلّ كانو  .سنة قبل امليالد 200منذ ون ينييّ الصّ عرفها     األرز.د مع لحليب ا

 إىل رق األقصى من الشّ " ماركو بولو"حالة عن طريق الرّ يف القرون الوسطى جات صناعة املثلّ نتقلت وقد إ
  .)1600 سنة( نقلرتا  أ)  مثّ  1553سنة  فرنسا(من  نتشرت بكلّ إمث )  1295(  إيطاليا
ألساس النّ جات املثلّ وقد عرفت    وكوالطة والفراولة.الشّ على غرار كهة العديد من اإلضافات مشلت 

على عربة يد ة ل مرّ ألوّ جات بيعت املثلّ و  .1776سنة جات بنيويورك ة لبيع املثلّ سة جتاريّ مؤسّ  لأوّ فتتحت إو 
  انتشرت عرب العامل . مثّ  1903سنة البسكوت مت داخل رقيقة من وقدّ 

حيث تنضوي ،ة ناعات الغذائيّ فروع الصّ  كإحدىجات  ف صناعة املثلّ تعرّ ف ،ناعيّ الصّ ستوى امل أما على
ة لعالمة املستغلّ   Nestltéمن شركة نستلي  كلّ تسيطر  ا عامليّ و اته. احلليب ومشتقّ صناعة قطاع حتت 

على صناعة  ben& jerry, côte d'Or, magnum)املالكة لعالمات (   Unileversاونيليفر  شركة و ستلي 
بينما تتقاسم بعض ة . وق العامليّ السّ  إمجايلّ من   % 90الـة تعادل سوقيّ ة حصّ مان يف جات حيث تتحكّ املثلّ 
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ة وتسيطر هاجن داز على حصّ  ."هاجن داز من ذلك عالمة "ة املتبقيّ  % 10الـة حصّ العالمات األخرى 
وذلك وفقا ملوقع :  )Glaces en pot(   املعبأةجات وق العاملية للمثلّ من السّ  % 73ر حبوايل ة تقدّ سوقيّ 

dazs,133588-conso.fr/produits/haagen-www.lsa  
  

ت املتّ  وتعدّ    ،مليار لرت 2.4ل ني مبعدّ  تليها الصّ سنوّ  مليار لرت 6.1بــ كرب منتج عامليّ ة أحدة األمريكيّ الوال
  . مليار لرت 0.5الكندا وإيطاليا حبجم  مثّ 

ني منذ القدم من قبل منتجني حرفيّ بتونس جات عرفت صناعة املثلّ فقد ة وق احملليّ على مستوى السّ أما 
Glaces artisanales   ةخاصّ ة عن طريق اجلاليات اإليطاليّ أسرار املهنة عرب األجيال و تناقلوا.  

لصّ يأما فيما   -GIPA-NESTLEهي عالمات  أربعة تنحصر يفف جات بتونسللمثلّ ناعة احلديثة تعلق 

GALAXIE UNIVERS-SAPAI ، ّة شركة " العامّ ومها وق سّ هذه الشركتني فحسب تسيطران على  غري أن
مع بولينا والّيت التّ  GIPAة لصناعة املواد الغذائيّ  جلة واملستغلّ  1978 انطلقت منذ سنة ابعة  ة لعالميت " 

Selja " و" أوالOlaة ناعات الغذائيّ لصّ " وشركة اGIAS  ّمع سالمة والّيت الت قتنت شركة نستلي تونس  إابعة 
إلضافة لعدّ . GIASو  Nestléعالميت نستلي  وتستغلّ    جات.دة للمثلّ ة وحدات مورّ هذا 

 2015و 1999 ينبني سنرتفع قد إ هة لإلستهالكجات املوجّ نسق توريد املثلّ  وما جتدر مالحظته أنّ 
(   2017طن سنة  700ـال قرابة إىل و 2016طن سنة  1134 إىلتراجع ، و طن 1935 إىل 30.4 من 

  . INS)  2017لسنة  أولية إحصائيات
جات املثلّ  إنتاجبات على ت صناعة املرطّ ة وحمّال تعمل العديد من الوحدات احلرفيّ  ،وإىل جانب ذلك

  نتشرة عرب تراب البالد.امل Glaces artisanalesة احلرفيّ 

ا ينطلق مع شهر جات منتوجا مومسيّ املثلّ  تعدّ ف، ةونسيّ وق التّ لسّ ستوى اإلستهالك مب قتعلّ يفيما  أّما

وقد عرف .  يفيّ يف اإلقبال خالل املوسم الصّ  مع ذروة أكتوبرموىف  إىلستهالكه إ  سنة ليستمرّ أفريل من كلّ 
ع مسالك ة من جهة وتنوّ رائيّ ن املقدرة الشّ نتيجة حتسّ  نوات األخريةرا ملحوظا خالل السّ تطوّ  عليهااإلقبال 

ل وقد سجّ . دة األجنحةة الكربى ومتعدّ جاريّ تصاب املساحات التّ إنة مع خاصّ ، جاتعرض وبيع املثلّ 

ّ  /لرت 0.6 مستوى رتفاعا من بتونس إجات لدى الفرد الواحد ستهالك املثلّ نوي إلل السّ املعدّ  خالل   سنو
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 4.5ـال   تقارب أي مبضاعفة )2018معدل سنة  (لرت /سنوّ  2.7الـمن القرن املاضي ليبلغ سقف ات نمانيالثّ 

  ات.مرّ 
             ل سنويّ جات مبعدّ أكرب مستهلكا للمثلّ  نديلز املستهلك النيو  دّ عيف ،ا على املستوى العامليّ أمّ 

لرت للفرد  17.8 ل سنويّ مبعدّ  واألسرتايلّ  الكنديّ  مثّ  ،سنوّ /لرت  22.5 ـب األمريكيّ يليه  ،لرت / املستهلك 27
 8.2ل يف معدّ  فقد استقرّ  ا اإليطايلّ أمّ  ./للفرد لرت14ـب روجييويدي والنّ فنلندي والسّ الو  ويسريّ سّ ال مثّ  ،الواحد

ّ 7يف حدود   والفرنسيّ ،  لرت /سنوّ    .) 2011سنة  إحصائيات(  لرتات/ سنو
لتّ نوع لتّ جات ز مسالك توزيع املثلّ وتتميّ  جر املصنّ  أواملباشر وبدون وسيط بني املنتج عامل و ع و

عة التّ حيث يقوم الصّ  ،فصيلالتّ  م لدى  جر مواد غذائيّ ناعييون بتوفري منتجا ة  ة / مساحة جتاريّ فصيل ( 
جر فواكه جافّ ومتعدّ  أوكربى  ة دات نقل خاصّ جات وتوزيعها عرب معّ نقل املثلّ  ويتمّ . ة ..)دة األجنحة/ 

لتّ  كما يتمّ ات خزن وتربيد،  زة مبعدّ حافظة للربودة وجمهّ   فصيل وفق كلّ توزيع آالت حفظ وتربيد للباعة 
  ع.مصنّ 

جات دة األجنحة يف تطوير عرض وتوزيع املثلّ ة الكربى ومتعدّ جاريّ إنتشار املساحات التّ وقد ساهم 
لرتويج عالمة  أة دون أن يكون املسلك احلصريّ جات املعبّ املثلّ ة قتصر على نوعيّ ه إغري أنّ لعموم املستهلكني. 

سمة يف أة واملتّ واملعبّ ا املنتجة صناعيّ جات توزيع املثلّ  يف واد الغذائّية واألكشاكت بيع املوتشارك حمّال  .نة معيّ 
ت أسعار أغلب احلاالت    طة .وجبودة متوسّ  هاعتدال مستو

عرض  حيث يتمّ ، اي واملقاهيل يف املطاعم وقاعات الشّ فيتمثّ  ،جاتلّ اين لتوزيع املثا املسلك الثّ أمّ  
سعار مرتفعة مقارنة مع م يف أكواب ويف أغلب احلاالت توزّ تقدّ ا لاملنتجة حرفيّ  أوة ناعيّ جات الصّ املثلّ  ع 

  ابق . املسلك السّ 
أ غري معبّ سم بعرض وتتّ  ،جاتبات واملثلّ صة يف بيع املرطّ جات بنقاط بيع متخصّ كما تعرض املثلّ 

ت أسعار بيع هذا ة. وتتنوّ أجنبيّ  أوة ة حمليّ رتباطه بعالمة حصريّ مع إ )En vrac  سائبةجات (للمثلّ  ع مستو
كما جات.  مة من املثلّ دة واألصناف املقدّ ة املعتمجاريّ جات حبسب شهرة ومكانة العالمة التّ نف من املثلّ الصّ 
  كهات املعتمدة واملعروضة .د النّ ع وجتدّ جلودة وبتنوّ جات املعروضة ز املثلّ تتميّ 
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جات لفائدة دة وترويج املثلّ ة حمدّ بني عالمة جتاريّ  الزم احلصريّ التّ  أواإلرتباط  ،ا سبق بيانهى ممّ ويتجلّ 
هذه  وتعدّ ط بيع متخصصة. عموم املستهلكني مبسلك عرض وترويج املثلجات مباشرة للمستهلك بنقا

ن  نة وإوق بتواصل نشاطها على مدار السّ ومتتاز هذه السّ  .لب موضوع اإلستشارةة للطّ مرجعيّ وق سوقا السّ 
 أوة حمليّ  أكانتسواء فيما بينها ة سم بتنافس العالمات املستغلّ كما يتّ   .كان بنسق خمتلف بني الفصول

من  ة بكلّ المات جتاريّ جات للعموم بنقاط بيع مفتوحة وحتت عنقاط بيع ترويج املثلّ  وتتمركز أهمّ  .ةأجنبيّ 
  .امات ، سوسة ...)احلمّ ة (ياحيّ تونس الكربى واملناطق السّ 

  
 

 

 :  ةوق املرجعيّ اشطة يف السّ ة النّ جاريّ العالمات التّ  -2

غري جات صة يف بيع املثلّ بنقاط بيع مفتوحة للعموم ومتخصّ جات تنشط يف سوق عرض وتسويق املثلّ 
   ة .جنبيّ األة و ليّ احملالمات العديد من الع ة أة حتت تسميات حصريّ املعبّ 

وتنافسه العديد من ، فيعةجات ذات اجلودة الرّ مرجعا لرتويج املثلّ سامل " " يعدّ ، فعلى املستوى احملليّ 
و "سامل " Prad’ice" و"  El AREMو "  "Gourmandise"العالمات املنتشرة داخل البالد من ذلك 

ت شط يف إطار سلسلة من احملّال العديد من هذه العالمات ين نّ علما وأ. " Le petit salemغري الصّ 
  .Son caractère artisanal ومتتاز بطابعها احلريفّ  ،ة لنفس العالمة ة املستغلّ جاريّ التّ 

لعالمات األجنبيّ تعلّ يا فيما مّ أ يف قطاع توزيع  ةسمية األصليّ حتت التّ ة ونسيّ وق التّ لسّ ة ة املستغلّ ق 

ملاس  WICK"  و "  IL GELATOمن ذلك " ا عديدة ّ ، فإجاتاملثلّ                 " las palmas" و " الس 
سبتمرب  7خة يف مؤرّ  873مبقتضى مراسلة عدد  وقد متّ . " ci-gustaو " "  fragolina" و  Icebergو " 

جارة للحصول اخلية واحلرف واخلدمات بوزارة التّ جارة الدّ ة للجودة والتّ توجيه طلب إىل اإلدارة العامّ  2018
ة ت تنشط يف إطار استغالل العالمات األصليّ جات عرب شبكة حمّال ن قطاع توزيع املثلّ معطيات يف شأ على

من  6الفصل  إلجراءاتة واملستوفية سمية األصليّ استغالل حتت التّ  إطاراشطة يف عرف على العالمات النّ للتّ 
ريخ الّتقرير أيّ سالف البيان 2015 لسنة36القانون عدد  لس مل يتلق إىل حّد  يف هذا الّشأن  ردّ  ، غري أّن ا

  على هذا الطلب.
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إلعتماد على اآلراء االستشاريّ نت التّ وبيّ  راة  ت ا  ال عن جملس املنافسة أنّ ادرة يف اة الصّ حر
لسّ  أغلب ة تنشط ة األصليّ سميّ استغالل حتت التّ  إطارجات يف وق يف قطاع توزيع املثلّ العالمات املتواجدة 
لتّ الوزير املكلّ من حصول على تراخيص دون  ستثناء ف  مت  تقدّ ت املصمودي الّيت سات حلوّ مؤسّ جارة 

 أي، مالك العالمة من ي امتياز رئيسيّ تبارها متلقّ ع ci-gustaة الستغالل عالمة ة وضعيّ بطلب تسويّ 
وذلك  )2015جوان  25بتاريخ  152553عدد  ( رأي استشاريّ  Happy times solutionsشركة "

اشطة سات النّ بالغا دعت من خالله املؤسّ  2014ديسمرب  19جارة بتاريخ وزارة التّ غم من إصدار لرّ 
اإلجراءات املنصوص   مل تستوفوالّيت  أجنبّيةة ات جتاريّ ة لعالمة األصليّ سميّ االستغالل حتت التّ  إطارضمن 
 إىللذلك  أجال مهاهلاواألسعار لتدارك وضعيتها م للمنافسة من القانون املنظّ  6الفصل  حكامعليها 
  .  2015جانفي  31غاية 

  

 :  ستغالل عالمة هاجن دازاملعتمدة للعموم يف إطار إجات املثلّ  عرض طرق  -3

قة ستغالل متجر هاجن داز واملتعلّ إل متياز رئيسيّ ة إفاقيّ يف الوثيقة املرفقة ملشروع عقد إتّ دقيق لتّ 
منتجات هاجن داز تعرض للعموم ضمن ثالث   أنّ تبّني  "،The brand promiseبوعود العالمة "

  ة وهي :جاريّ ت التّ من احملّال  أصناف
  مقاهي هاجن دازCafé  Häagen-Dazs مربع مرت 200و 60: ترتاوح مساحة احملل بني 

ويبلغ  .جاتنكهة من املثلّ  24 إىل 16بني و للعموم مقعد  30مع توفري ما ال يقل عن 
 .دوالر أمريكيّ  ألف 400و 200بني  جتاريّ  ستغالل حملّ ص إلحجم اإلستثمار املخصّ 

  ّرة هلاجن دازمقاهي مصغ Mini-Café  Häagen-Daz : احملّل بني          ترتاوح مساحة 
تهمع  مربع مرت 60و  30 عن  توفري ما ال يقلّ فضال عن  ،متكني املستهلك من محل مشرت
ويبلغ حجم اإلستثمار  جات.نكهة من املثلّ  16 إىل 12بني ، و مقاعد للعموم 10

 .دوالر أمريكيّ  ألف 250و  150بني من هذا الصنف  جتاريّ  ستغالل حملّ ص إلاملخصّ 
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 أكشاك  kiosque  Häagen-Dazs : مع   مربع مرت 30و  10بني  احمللّ ترتاوح مساحة
ويبلغ حجم اإلستثمار  جات.نكهة من املثلّ  16 إىل 12 ، وبنيللعموم مقاعدتوفري عدم 
 .دوالر أمريكيّ  ألف 180و  100بني نف من هذا الصّ  جتاريّ  ص الستغالل حملّ املخصّ 

  العقد موضوع اإلستشارة :  -لثا
 موضوع العقد: -1

يف  وذلك "  ملتجر هاجن داز ة إمتياز رئيسيّ فاقيّ إتّ بـ" ق مشروع العقد موضوع اإلستشارة يتعلّ 

  .هة للعموم صة وموجّ ة مبتاجر متخصّ ناعيّ الصّ  جاتقطاع توزيع املثلّ 
ل شوب   " هاجن دازة أي املالكة للعالمة األصليّ كة شّر الل ومبقتضى هذا العقد ختوّ  سيو انرت

يف استغالل  " احلقّ "سوليتار فود سرفيسأي شركة  ئيسيّ ية لالمتياز الرّ املتلقّ كة لشّر كومباين إنك " ل

وزيع جات مبسالك التّ لبيع املثلّ  متياز رئيسيّ إوذلك يف إطار ة "هاجن داز "ة العامليّ جاريّ العالمة التّ 

  ة.احملليّ 
" ملتزمة بفتح  شركة "سوليتار فود سرفيسفإنّ  ،موضوع اإلستشارة ّيةفاقوطبقا ملقتضيات مشروع اإلتّ 

ن هذا العقد موزّ خجات " هاجن داز "نقاط لبيع مثلّ  6   عة كما يلي: الل الفرتة األوىل من سر

  5  4  3  2  1  السنة

  1  1  1  1  2  عدد احملالت

 تقدمي أطراف العقد :  -2

  من: بني كلّ  متياز رئيسيّ إ ةتفاقيّ أبرمت إ

  ل شوب  "  وهي شركةة " هاجن داز"، جاريّ عالمة التّ املالكة للكة الشّر سيو هاجن داز انرت

ت املتّ  شركةوهي ، "كومباين إنك أحدثت سنة  ،ةحدة األمريكيّ خاضعة لقوانني الوال

ت   MN55426منابوليس جنرال ميلز،  1كائن يف جادة   ها اإلجتماعيّ مقرّ ، 1961 الوال
نوفمرب  15بنيويورك يف  نقاط بيع هلا مبنطقة بروكلني مثّ  لأوّ فتتحت إ، ةحدة األمريكيّ املتّ 

مّ بات املثلّ جات واملرطّ ة يف صناعة املثلّ خمتصّ  وهي، 1976 نطلقت يف وقد إ ،دجة والياغرت ا
ا  ما ا حاليّ كة الشّر  تستغلّ و  .كوالطة والقهوةوالشّ  نكهات هي الفانيليا 3عتماد بدا
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لعامل  1000يفوق  ا من احملّال  % 60 وتعدّ  .دولة 43ـمنتشرة يف قرابة متجر  ت من عائدا
ت املتّ ة ة األصليّ سميّ ة حتت التّ املستغلّ   ة.حدة األمريكيّ خارج الوال

ة شركة ر شراء حصّ على إث 2001ومبقتضى عقد شراكة مع شركة " جينرال ميلز " سنة 
سيول كامباين إنك " مالكة ومستغلّ  أصبحتنستلي  ة لعالمة هاجن شركة " هاجن داز انرت

ت املتّ  داز بكلّ   ة وكندا .حدة األمريكيّ من الوال

  وهي شركة ،ةونسيّ وق التّ لسّ هاجن داز "ة لعالمة " سمية األصليّ ة حتت التّ كة املستغلّ الشّر 
ة حمدودة ذات مسؤوليّ  هي شركةو  "Solitaire food services  سوليتار فود سرفيس"

،   5عدد كائن بنهج حبرية دي كوم   ها االجتماعيّ مقرّ  ،2011نوفمرب  30بتاريخ  ّسست
رأمساهلا ،  B31209112011 جاريّ ها التّ سجلّ  ،تونس ،املرسى 1053ضفاف البحرية 

جلملة ملواد من جتارة اجلملة:  أخرى أصنافنشاطها " ،دينار ألف 1608 جاريّ التّ  بيع 
 اينّ دة مرمي بدوي ووكيلها الثّ يّ ة السوكيلتها القانونيّ  ،" " املطاعمانويّ خمتلف " ونشاطها الثّ 

حصوهلا على ترخيص عم من خالل كة يف قطاع املطاوتنشط الشّر  .د حامت بسباسالسيّ 
 2013 أوت 29منذ " Fatburgerفات بورغر ة لعالمة "ة األصليّ سميّ ستغالل حتت التّ إ

  . 2015جوان  25منذ  "Buffalo " فضال عن عالمة
 

 :  تقدمي مضمون العقد -3

                مة إىل جانباملعروض على اإلستشارة من جدول ومقدّ  ئيسيّ ن مشروع عقد اإلمتياز الرّ يتكوّ 
يكلة متلقيّ املتعلّ  "ب"من بينها املعروض (  معروضات 5فصل و عدد  16 عدد  خيص ومعلومات الرتّ  ق 

ت  ةأيّ بيضاء وغري حمتوية على حيث كانت الوثيقة املالك  ق مبحتوى تعلّ يفيما ا أمّ  ).معطيات أوبيا
   فقد كان كما يلي: الفصول 

  ّئيسيّ ة اإلمتياز الرّ فاقيّ تعريف املصطلحات املعتمدة ضمن مشروع اتّ :  لالفصل األو 

 الستغالل عالمة هاجن داز.
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  فهواإلمتياز نح ا فيما يتعّلق مبأمّ  سوم .ة والرّ منح اإلمتياز واملدّ  ن حمتوىتضمّ :  2الفصل 

نقاط بيع  ة من فتحسمية األصليّ ة حتت التّ تغلّ ركة املسلشّ ن اميكّ  املالكةركة الشّ ترخيص من 
مة املتّ الرّ  و ةفاقيّ ط املعتمد ضمن مشروع اإلتّ لمخطّ ا لوفق از د تعهّ مقابل  ،فق يف شأ
  .ةمنيّ ة الزّ خيص إىل شركة أخرى يف ذات املدّ ركة املالكة بعدم منح ذات الرتّ الشّ 

  عت كما يلي : سوم فقد تفرّ لرّ ق تعلّ يا فيما أمّ    

  ّوقد قامت شركة      "  أمريكيّ دوالر  ألف 100 مت ضبط قيمتها بـ: ة فاقيّ رسوم تنفيذ اإلت

ل جينريال تريدينق سيو   .سومبسداد هذه الرّ  " Solitaire International Trading  سوليتار أنرت
  .ة فاقيّ لالتّ  رفنيتزامنا مع تنفيذ الطّ سوم على إستحقاق هذه الرّ  نصيصالتّ  كما متّ 
   تسّدد مع إفتتاح كّل متجر للعموم مع  دوالر امريكيّ  ألف 25بـ: تقّدررسوم اإلمتياز

  جديد.  التّ  إشعارالم ستيوم من إ 30ستحقاق رسوم جتديد اإلمتياز خالل إ

  ّيعالر  :Royaltiesيع احلصول على الرّ  ةاألصليّ الك العالمة ستحقاق م: إRoyalties  . 

 مستغلّ متجر  سويق بكلّ ة عن وترية التّ تقارير دوريّ  وإحالة عداداإلستغالل  متلقيّ لتزام إ 
 قارير .ركة املالكة لتلك التّ ق الشّ مراجعة ومراقبة وتدقي إمكانيةمع ا لة والعائدات املسجّ 

   التّ  لغاءمالك العالمة إلاستحقاق   خيص يف :الرتّ  متلقيّ  إخفاقة يف حال فاقيّ العمل 

 طلب اإلعفاء من تطبيق  أنّ واحلال   2017-12-31متجر حبلول  لأوّ فتتاح إ

عادة واملتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015-36من القانون عدد  5  الفصل ق 
 . 2018جويلية  26تنظيم املنافسة واألسعار ورد بتاريخ 

 مة املعتمدة.فتتاح املتجر وفق الرّ م إعد  ز

  ّمة املعتمدة ضمن االتّ شراء الكميات وفق الر  ايل :  هي كالتّ والّيت  ة فاقيّ ز

 
2العام املايل  1العام املايل 3العام املايل  4العام املايل  5العام املايل   

  لرت34000  لرت31000  لرت27000  لرت22000  لرت 11000
  ةفاقيّ املصدر : جدول مرفق ملشروع االتّ 
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  ّ2022ماي  31إىل غاية   2017ماي  31بداية من خبمس سنوات  : حّددتالعقدة مد.  
مة التّ  كما متّ  رخييّ ت موزّ حمّال  6فتتاح إ نصيص على رز   ا كما يلي : عة 

  نة اخلامسةالسّ   ابعةنة الرّ السّ   الثةنة الثّ السّ   انيةنة الثّ السّ   2017-12-31بداية من  :   نة األوىلالسّ 
2  1  1  1  1  

  ةتفاقيّ املصدر : مشروع اإلّ 

  .حدةة املتّ ة هي اإلمارات العربيّ الحيّ نطاق الصّ  نصيص على أنّ التّ  كما متّ 

 متجر. أيّ متياز قبل افتتاح  التزامات متلقي اإلإمجايلّ  : 3الفصل 

  حول  لتزاماتاإلة هلا . وتتمحور هذه ة املتلقيّ كة املالكة للعالمة جتاه الّشركلتزامات الشّر إ:  4الفصل
  وتطويره . وري ملتلقي اإلمتياز لتشغيل احمللّ وجيه الدّ املشورة والتّ 

طكما    :ا وهي بعهدة مالك العالمة تقدمي مجلة من اخلدمات جمّ  أ
  ّة.دريبيّ أسابيع وذلك مبنشآت هاجن داز التّ  6إىل  3عن  ة ال تقلّ ابق لإلفتتاح ملدّ دريب السّ الت 

  ّابقني واملتالزمني لإلفتتاحقييم السّ اإلشراف والت. 

  ّمدير متجره. أوملتلقي اإلمتياز  دريب املستمرّ دورات الت 

 لة بتشغيل احمللّ ة ذات الصّ بات اإلرشاديّ للكتيّ  إقراض. 

   ّلتّ اإلرشاد املتعل  آلخر من قبل هاجن داز .تطويره من وقت ويج و سويق والرتّ ق 

  ّي اإلمتياز بتطبيقها تطالب مالكة العالمة متلقّ احملاسبة الّيت قة بنظام وجيهات املتعلّ املعلومات والت. 

  ّات واملنتجات عام واملعدّ الطّ  إعدادحديثات على هاجن داز يف قنيات والتّ رات والتّ طوّ إيصال آخر الت
 .تجراملعليب وإدارة ويج والتّ ة والقوائم والرتّ الغذائيّ 

  من ذلكي اإلمتياز لتزامات متلقّ إ:  5الفصل  :  

 ذا اإل إيقافستحقاق وإ"هاجن داز" ة وفقا لنظام املتاجر املستغلّ  ضمان تشغيل متياز يف العمل 
 قيد به.حال خرقه وعدم التّ 

  ّملتجر.ّتزود وخزن املواد دات والّتصميم الّداخلي وبنظام العايري املعّ قيد مبالت  واملنتجات 

 خفيضات قتطاع جانب من التّ إ أوردين على ختفيضات من قبل املوّ يف حصول ملالكة كة االشّر  قّ ح
 .صة لهمتيازات املخصّ اإل أومتياز املمنوحة لفائدة متلّقي اإل
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  ّالمة واإلشعار الفوريّ حة والسّ ظافة والصّ د بقواعد النّ قيّ الت . 

  ركة املالكة.فاق مع الشّ تّ طبقا لإل أوائد السّ  جاريّ ئن وفقا للعرف التّ املتاجر للزّ فتح 

 من  % 5عاية واإلشهار ( سويق يف أعمال الدّ األدىن من مبلغ التّ  عن احلدّ  يف حدود ال يقلّ  اإلنفاق
 .ا)يمة مبيعات املتجر فصليّ ق إمجايلّ 

  ّمج الشّ املستغلّ ة جاريّ دفع رسوم تطوير العالمة الت  .ركة املالكةة وفقا لرب

 واعتماد نظام نقاط البيع اإللكرتوينّ  والقانوينّ  قرير املايلّ وإحالة التّ  إعداد EPOS . 

  ق اخلفيّ القيام بتدقيق املتسوّ فيها من موظّ  أووكالئها  أو الكةكة املمتكني الشّر . 

  ّللمتجرسيري اليوميّ غه للتّ مع ضرورة تفرّ  تعيني مدير لكل متجر مستغل . 

  ةتشريك طاقم عمله لربامج تدريبيّ ضمان. 

 متياز.ي اإلعلى نفقة متلقّ  مني مرموقة ومينّية لدى شركة تغطية  وجوب ضمان 

  ا ملتلقي اإلابعة هلا واملورّ التّ  ركاتركة املالكة للعالمة والشّ الشّ حّق :  6الفصل متياز يف دة ملنتجا

ظر بصرف النّ تجات حاملة لعالمة هاجن داز رسوم نظري ترويج من أوعادل عمولة ة تماليّ احلصول على قيمة 
  .عن سعر شراء املنتج

  ن :البيع فقد تضمّ  إعادة سعارق تعلّ يا فيما أمّ 
 كة مالكة العالمةمفروضة من قبل الشّر  سعارالعمل  إمكانّية. 

 بيع منتجات  إعادة أسعارمتياز لضبط ومتلقي اإل كة مالكة العالمةمن الشّر  شاور بني كلّ التّ  إمكانّية
 هاجن داز.

  ا . للشّر  إعالمهمتياز مع من قبل متلقي اإل األسعارحتديد  كة املالكة 

لنّ ة للبيع املعتمدة من قبل الشّر روط العامّ للشّ فتخضع  ،يدور ات التّ ق بعمليّ تعلّ يفيما  أّما سبة كة املالكة. و
د بتكلفة البضاعة واصلة مع قيّ  التّ ه يتعّني نّ ، فإع معّني ائبة ملوزّ بيع منتجات هاجن داز السّ  إعادة سعارأل

دة هامش ربح وقدره   .ملائة من كلفة البضاعة واصلة 10ز

  متياز وذلك تياز بعدم املنافسة طيلة سنة من إنتهاء العمل بعقد اإلمإلتزام متلقي اإل:  7الفصل

 غري مباشرة. أوبصفة مباشرة 
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  حملافظة على خمتلف املعلومات السّ إ:  8الفصل ة لشركة هاجن داز وإقتصار ريّ لتزام متلقي اإلمتياز 

ة لعالمات جاريّ ة والتّ ناعيّ ة الصّ واحرتام ضوابط امللكيّ  ،ص فيها فحسبستعماهلا يف تشغيل املتاجر املرخّ إ
  ."هاجن داز "

  ئق ذات الصّ  متياز بتمكني الشركة املالكة بنسخ منلتزام متلقي اإل:إ 9الفصل وّ خمتلف الو  يتهلة 

تعديل، فضال عن  أيّ  نع الفوريّ  إلشعارعهد ، قائمة املسامهني...) مع التّ جتاريّ  ،سجلّ سيسيّ عقد (
متياز دون موافقة مسبقة من موضوع اإلخيص للغري يف إستغالل العقد الرتّ  أو إحالة أوفويت بعدم التّ لتزامه إ

 لعالمة .املالكة لكة الشّر 

  لث خت تفويض أيّ  أو إحالةعالمة يف املالكة للكة الشّر  حقّ :  10الفصل تاره لتنفيذ طرف 

 ب عليه املوافقة على ذلك .ي يتوجّ متياز الذّ ظر عن متلقي اإلة وذلك بصرف النّ فاقيّ تّ اإل

  اءور املستوجبة الصّ :  11الفصل  ال تكون متياز املمنوح والّيت ة اإلفاقيّ ركة املالكة إلتّ الشّ  إل

 الّيت  لألخطاءسبة لنّ  إشعاردون سابق  الفوريّ  األثرمتياز مع اعتماد عويض لفائدة متلقي اإلمستوجبة للتّ 
لّنسبةيوم 180 أقصاهجل أ و ال ميكن تداركها  ياز يف تداركها .مت أخفق متلقي اإلالّيت  لألخطاء ا 

  اء أونتهاء عهدة متلقي اإلمتياز يف حال إبلتزامات املناطة اإل:  12الفصل متياز ة اإلفاقيّ اتّ  إ

 رة ، العالمات وآليات اإلشهار ...).، املنتجات املتوفّ اتاملتجر ويف املعدّ  صرف يف مقرّ التّ  أوجه(

  ويل بنود اإل القواعد: 13الفصل ، مع ة ومالحقها من جداول ومعروضاتفاقيّ تّ املعتمدة لتفسري و

  .تعارض أوياغة املرتمجة يف حال غموض عن الصّ  االنقليزيّ  صّ لنّ تغليب ا

  ة فاقيّ تّ ول املدرجة قبل توطئة اإلن للجداة واملتضمّ فاقيّ تّ  احملتوى الكامل لإلقرّ أ:  14الفصل

ا فضال عن الفصول   ة.فاقيّ تّ نة لإلاملكوّ  16واملعروضات امللحقة 

  متياز دات وإلتزامات متلقي اإلتعهّ إقرارات و جممل :  15الفصل. 

  على  اإلمضاءوقبل ،متياز حبصوله املسبق صرحيا من قبل متلقي اإل إقرارا نتضمّ  :16الفصل

 ستشارة.ت ومالحق العقد موضوع اإلخمتلف بنود ومكوّ ة مشلت ة مستقلّ ستشارة مهنيّ على إ،ة فاقيّ االتّ 
  

  :  ستشارةاإلللعقد موضوع  قييم القانوينّ التّ  -رابعا
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 : ستشارة موضوع اإل ة للعقدبيعة القانونيّ الطّ   -1

من القانون  14ة ضمن أحكام الفصل سمية األصليّ عقد اإلستغالل حتت التّ  ونسيّ ع التّ ف املشرّ عرّ 
نّ ق بتجارة التّ واملتعلّ  2009أوت  12خ يف املؤرّ  2009-69عدد  عقد مينح مبقتضاه  " ...ه وزيع 

ة األصليّ  الّتسمية حتت ى املستغلّ يسمّ  أو معنويّ  استغالهلا لشخص طبيعيّ  ة حقّ صاحب تسمية أو عالمة جتاريّ 

نقل هذا العقد يشمل  علما وأنّ " . خدمات لقاء مقابل مايلّ قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء 

   .ةة الفكريّ ستغالل حقوق امللكيّ إة و اخلربات املكتسبة واملهارات الفنيّ 
 ل يف شبكة اإلستغالل والّيت ة واملتمثّ سمية األصليّ ستغالل حتت التّ ة تنفيذ اإلع آليّ ف املشرّ وقد عرّ 

يئة دة خاصّ ية موحّ ة تعمل حتت عالمة واحدة ووفق أساليب جتارّ ت مستقلّ جمموع حمّال هي عبارة عن "... ة 

 14من الفصل  2" وذلك طبقا ألحكام الفقرة  دّتزوّ سويق ومصادر السيري والعرض والتّ ت وطرق التّ احملّال 
  سالف البيان. 2009-69من القانون عدد 

ترمي ، وهي سات غري منتمية لنفس احللقةفاقيات العمودية بني مؤسّ اإلتّ وينضوي هذا العقد ضمن 
وق وفق قواعد املنافسة سات أخرى للسّ من دخول مؤسّ  سويق من جهة وحتدّ يطرة على مواقع التّ إىل السّ 

من  5وهي حمظورة طبقا ألحكام الفصل  ،ة مبقومات املنافسةخملّ ا مبدئيّ هذه املمارسات  ة. وتعدّ احلرّ 
  املذكور أعاله. 2015-36القانون عدد 

نّ ز مشروع العقد املعروض على اإلوقد متيّ  ملتجر هاجن داز " وذلك  ة امتياز رئيسيّ فاقيّ ه " اتّ ستشارة 
حول ى لبس يتجلّ ، الع على مضمون نفس العقدإلطّ . غري أنّه إلعتماد على مضمون عنونة العقد

   تشارة.للعقد موضوع اإلسالّدقيق صنيف تّ ال
اة ئيسيّ العقود أي عقود اإلمتيازات الرّ ف هذه األصناف من وتعرّ   من  ئيسيّ ن متلقي اإلمتياز الرّ متكّ  ّ

دة ة حمدّ عة جغرافيّ يف رقوذلك   "local Franchisé"  حمليّ  إىل مستغلّ طوير هذه العالمة ة تإحالة مهمّ 
ة مع خصوصية ة من تطويع العالمة األصليّ للعالمة األصليّ  ئيسيّ الرّ  ة املستغلّ فاقيّ ن هذه االتّ كما متكّ .مسبقا

  اجلهة املعنية بتنفيذ العقد .
"La master-franchise qui consiste à céder à un partenaire local le droit de développer une 

enseigne sur un territoire déterminé par contrat, en laissant au master la possibilité d'adapter le 
concept aux spécificités du pays." 
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ة سمية األصليّ العالمة حتت التّ  رئيسيّ الّ  لمستغلّ ل منحها ةئيسيّ اإلمتيازات الرّ  هذهومن خصوصيات 

)Master franchisé ( ّة مع مالكها األصليّ عائدات إستغالل العالمة األصليّ تقاسم ة إمكاني.  
من إحداث شبكة توزيع يشرف عليها  ئيسيّ ة متلقي االمتياز الرّ ئيسيّ ن هذه اإلمتيازات الرّ كما متكّ   

إلضافة إىل ذلكوق احملليّ بات السّ مع تطويعها وفق خصوصية ومتطلّ   ئيسيّ ن متلقي اإلمتياز الرّ يؤمّ  ة. 
ين يطلق عليهم الذّ  وزيعة نقاط التّ ي بقيّ مستغلّ للعالمة يف عالقته مع  األصليّ ة املالك دور ومسؤوليّ 

ملناطق اجلغرافيّ  locaux Franchisésيني ني احمللّ ة املستغلّ تسميّ  ب عن ذلك دة هلم . ويرتتّ ة احملدّ وذلك 
  ي العالمة .روريني ملستغلّ كوين الضّ دريب والتّ مني للتّ األصلّي من املالك  ب علىما يرتتّ 

ن دورين مها : يؤمّ  متياز رئيسيّ ة وفق عقد إة لعالمة أجنبيّ سمية األصليّ حتت التّ  فإّن املستغلّ  ،وعليه
متياز يف عالقته مع اجلهة يني ودور متلقي اإلاحمللّ  نيللعالمة يف عالقته مع املستغلّ  دور املالك األصليّ 

  للعالمة .ة املالكة األصليّ 
Le Master acquiert la gestion des tâches de la responsabilité du franchiseur en tant que « 

Master » : la recherche, la formation et l’assistance du franchisé. 
Le Master est à la fois un franchiseur et franchisé : à l’égard de ses franchisés nationaux 

et régionaux, il est franchiseur, au contraire à l’égard de « l’enseigne mère », c’est-à-dire le 
franchiseur, il est franchisé. 

  

 على احلقوق املستوجبة ملتلقي ة موضوع اإلستشارة مل تنصّ فاقيّ تّ جممل فصول مشروع اإل أنّ غري 
ى من وهو ما يتجلّ  متياز عاديّ عامل مع متلقي إالتّ  إطاركتفت بتنصيصات تندرج يف إبل  ،متياز رئيسيّ إ

التّ ضييقات التّ مجلة  إمكانية إحالة  من متيازحجري على متلقي اإلالتّ ة على غرار فاقيّ املنصوص عليها 
  . ئيسيّ متياز الرّ وتتناىف ومضمون اإلتناقض ي متياز حملّ ات إفاقيّ ة للغري يف إطار إتّ إستغالل العالمة األصليّ 

  

 :  كلمن حيث الشّ  -1
  

تّ خيضع مشروع العقد املتعلّ  ة من ملتجر هاجن داز موضوع اإلستشارة احلاليّ  ة امتياز رئيسيّ فاقيّ ق 
 2009أوت  12خ يف املؤرّ  2009لسنة  69من القانون عدد  15ة إىل أحكام الفصل كليّ احية الشّ النّ 

كما ألزمه مبوافاة ا.ة بعرض عقد اإلستغالل كتابيّ ي ألزم مالك العالمة األصليّ وزيع الذّ بتجارة التّ ق واملتعلّ 
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يكون مرفقا بكامل املعطيات ذات وأن ة مبشروع هذا العقد املكتوب سمية األصليّ حتت التّ  املستغلّ 
وّ الصّ    ).يوم على األقلّ  20ية مالك العالمة وقطاع نشاطه وذلك بصفة مسبقة إلمضاء العقد ( لة 

املشار   2010 جوان 21يف  املؤرخّ  2010 لسنة 1501من األمر عدد  3و  2وقد ضبط الفصالن 

نيا ة واملعطيات الدّ سمية األصليّ حتت التّ عقد اإلستغالل نيا الواجب توفرها يف روط الدّ الشّ إليه آنفا 
لوثيقة املصاحبة للعقداملضمّ    .نة 
  

  

  ستشارة : نيا يف مشروع املعقد موضوع اإلروط الدّ ر الشّ مبدى توفّ ق تعلّ يفيما  –أ 
  

ت الواجب توفّ إىل فحوى العقد موضوع اإلستشارة ومقاربته جوع لرّ  رها طبقا ألحكام لبيا
لّشروط الّدنيا  2010جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501من األمر عدد  2الفصل  واملتعّلق 

لوثيقة املصاحبة الواجب توفرّ  ها يف عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية واملعطيات الّدنيا املضّمنة 
ستغالل عالمة حتت نيا املستوجبة ضمن مشروع عقد إروط الدّ ة الشّ أغلبيّ ه ولئن توفرت أنّ  يتبّني للعقد، 

ن مبشروع ناقض يف احملتوى بني ما هو مضمّ قد شابه الغموض والتّ  فإن جانبا منها، ةسمية األصليّ التّ 
  :  بـ ق األمر، ويتعلّ ومرفقات امللف من جهة أخرى ،ة من جهةفاقيّ االتّ 

  ّق بنقل اخلربات ة فيما يتعلّ خاصّ  ة لفائدة املستغلّ سمية األصليّ اخلدمات املسداة من قبل صاحب الت
 .) 4الفصل: (ةة الفكريّ واستغالل حقوق امللكيّ ة املكتسبة واملهارات الفنيّ 

   ّ2الفصل من  6و  5 البندين( ةسمية األصليّ التّ  املستوجب على مستغلّ  املقابل املايل.( 

  الية : ب تقدمي املالحظات التّ ه يتوجّ ويف هذا اإلطار فإنّ 

  ّة صفة وأحقيّ  مستوىبس والغموض على اللّ  يتوّجب الّتأكيد على بروز: نفيذسبة لرسوم التّ لن

ل سوليتارشركة " سيو سوم دفع هذه الرّ ل  trading General international Solitaire  دينقيترا جنرال أنرت
 .ا ليست طرفا يف العقدّ ة واحلال أفاقيّ من االتّ  2الفصل  ألحكامطبقا 

ه ال ميكن احلديث عن واحلال انّ  ،ةفاقيّ سوم تزامنا مع تنفيذ االتّ هذه الرّ  ستحقاقإنصيص على التّ  كما متّ 
عفاء متتيبداية نفاذها طاملا مل يتم    .م للمنافسة واألسعارمن القانون املنظّ  5من تطبيق الفصل عها 
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مبلغ  علىة فاقيّ شروع اإلتّ التنصيص ضمن اجلدول امللحق مب ه لئن متّ فإنّ  ،سومق بقيمة هذه الرّ تعلّ يا فيما أمّ  
لرّ مبراجعة عديد املواقع ذات الصّ ه فإنّ ألف دوالر،  100  إطارسوم املستوجبة لفائدة مالكة هاجن داز يف لة 

 على غرار موقع  ستغاللمنح عقود إ
 Agreement.php-Franchise-dazs-www.freefranchisedocs.com/haagen 
  

 ايل : هي كالتّ  املعتمدة رسوم االستغالل نّ إف

  ّآالف دوالر عند  10تدفع على دفعتني منها  ردوال ألف 30 :ستغالل جديد سبة لعقد إلن
ريخ حتديد  15دوالر يف أجل ال يتجاوز  ألف 20ستغالل العالمة و ة إفاقيّ تّ اإلمضاء على إ يوما من 

 يني .ني احمللّ املستغلّ 

  : آالف دوالر  10دوالر منها  ألف 15 دت بـسوم قد حدّ الرّ  نّ فإيف حال جتديد عقد اإلستغالل
 جديد.قية التّ اتفا إبراممستوجبة حال 

 ة. فاقيّ تّ إبرام اإلآالف دوالر مستوجبة اخلالص حال  10د اآلجال : ستغالل حمدّ يف حال عقد إ 
 

  ّستحقاق دفع ة على عدم إفاقيّ تّ  اجلدول امللحق مبشروع اإللئن نصّ : سبة لرسوم جتديد اإلمتيازلن

متياز خالل على استحقاق سداد رسوم جتديد اإل ة نصّ فاقيّ تّ من اإل 2 الفصل فإنّ  ،رسوم لتجديد اإلمتياز
ريخ تسّلم 30  جديد.التّ  يوما من 

  ّه ال وجود لنسبة ريع نّ ة على أفاقيّ تّ اجلدول املرفق ملشروع اإل نصّ :  يعستحقاق لقيمة الرّ سبة إللن

فسري املعتمدة وفقا قواعد التّ  نّ علما وأ ،ةفاقيّ من اإلتّ  2من الفصل  5لفقرة ج من البند  وردخالفا ملا 
طبقا للفقرة ب من  16 إىل 1مضمون جممل الفصول من  تغليب حمتوى اجلدول علىس على ة تؤسّ فاقيّ تّ لإل

 . ةفاقيّ تّ من اإل 13من الفصل  15البند 

 Résumé desة أي سمية األصليّ العالمة حتت التّ  لتزامات مستغلّ ص إقة مبلخّ نت الوثيقة املتعلّ كما تضمّ 

taches franchisées    ّط عمل هاجن داز بتونس الواردة ضمن خمطBUSINESS PLAN TUNISIA –HAAGEN-

DAZS   لعمولة يف هذه اإلتّفاقّية  ه النّ على أة فاقيّ املرفق ملشروع االتّ و  ). Pas de royalties( جمال للعمل 
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  ّن العقد التّ  متّ  :)2الفصل من  4البند (  دجديوشروط التّ ة العقد مد نصيص على بداية سر

بداية نفاذ د لريخ حمدّ ه ال جمال للحديث عن واحلال أنّ  ،ة مخس سنواتملدّ  2017ماي  31نطالقا من إ
 واألسعار.من قانون املنافسة  6إعفاء طبقا للفصل  على بصفة رمسّية لب اطاملا مل حيصل الطّ العقد 

  8من الفصل  والبند  21و  20لبنود : ّمت إدراجها ةجاريّ سمية التّ عمال العالمة أو التّ ستإشروط 

 . 8من الفصل  5و  4و  3والبنود  3من الفصل 

 فسخ العقد لالك العالمة ستحقاق منصيص على إالتّ  متّ  : )11و 2ني الفصل(د شروط فسخ العق

مة االتّ  واحلال أنّ املوضوعة  األهدافحتقيق متياز يف متلقي اإل إخفاقيف حالة  بعني  خذة مل فاقيّ رز
ن نفاذها من عدمه .قبل إ اإلعفاءة احلصول على االعتبار وجوبيّ   حتساب سر

   ّ3-6لفصل : أدرجت زود احلصريّ شروط الت. 

 7لفصلّمت تضمينها   :ةشروط عدم املنافس. 

  ال  .جلدولأدرجت : ةجاريّ سمية التّ التّ  أو  ستغالل العالمةإل اجلغرايف احلصريّ حتديد ا

 ةسمية األصليّ  يوفرها مالك التّ ة املعطيات الّيت ة لسريّ سمية األصليّ حتت التّ  حرتام املستغلّ إ :

 .8من الفصل  1لبند نت ضمّ 

   ّلرّ ةليّ األصسمية حتت التّ  ن قبل املستغلّ ستثمار الواجب إجنازه مط اإلخمط جوع للجدول : 

حمالت خالل اخلمس سنوات  6ب على متلقي اإلمتياز فتح عدد ه يتوجّ فإنّ  ،ةفاقيّ امللحق مبشروع االتّ 
لب مة كمرفق للطّ ط العمل بتونس هلاجن داز املقدّ وثيقة خمطّ  يف حني أنّ  ،ستغالله لعالمة هاجن دازإل

  عة كما يلي: موزّ  أكشاك ) 7مقاهي+ 3(نقاط بيع خالل اخلمس سنوات أوىل  10ت على فتح عدد نصّ 
 داز + كشك .-مقهى هاجن وىل : األنة سّ ال 

 داز + كشك .-مقهى هاجن انية : ثّ النة سّ ال 

 أكشاك. 2  الثة :ثّ النة سّ ال 

 مقهى + كشك.  ابعة :رّ النة سّ ال 

 أكشاك. 2   امسة :اخلنة سّ ال  
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 أوىلنيا لإلستثمار وذلك على إمتداد اخلمس سنوات الوثيقة حتديدا للقيمة الدّ نت ذات كما تضمّ 
نقطة  ة املستوجبة وفق كلّ وجيستيّ ت اللّ اكلفة املنتوج واملعدّ بق األمر تعلّ يو  ،ةسمية األصليّ ستغالل حتت التّ لإل
  يلي:  حيث كانت كما ،بيع

2العام املايل  1العام املايل 3العام املايل  4املايلالعام   5العام املايل   

أمريكيدوالر  ألف 81  أمريكيدوالر  ألف 70 أمريكيدوالر  ألف 95  أمريكيدوالر  ألف 105  أمريكيدوالر  ألف 123   

  ط عمل هاجن داز بتونساملصدر : خمطّ 

  لنّ سمية األصليّ التّ  ستغالل من قبل مستغلّ إإمكانية إعادة إبرام عقود  كلّ لسبة ة لفائدة آخرين 

ستغالل استئثاريّ منطقة جغرافية يف حال تعلّ  ر غري متوفّ أمر وهو  .ةكامل تراب اجلمهوريّ   ييغطّ  ق العقد 

  " .ة إمتياز رئيسيّ فاقيّ إتّ ق بـ" تعلّ ة فاقيّ مشروع اإلتّ  غم من أنّ لرّ 
 

   : نيا يف الوثيقة املصاحبة ملشروع العقدر املعطيات الدّ دى توفّ ق مبتعلّ يفيما  –ب 
قة مبضمون سالف البيان واملتعلّ  2010لسنة  1501من األمر عدد  3جوع إىل أحكام الفصل لرّ   

م ة ومقاربته مبرفقات العقد موضوع اإلستشارة املقدّ سمية األصليّ الوثيقة املصاحبة لعقد اإلستغالل حتت التّ 
  يلي :  ما ة، يتبّني األصليّ سمية ة حتت التّ ستغالل عالمة أجنبيّ ضمن طلب احلصول على ترخيص إل

  ّة األصليّ الكة املكة للشّر  امللف القانوينّ تقدمي  : مل يتمّ سة وطبيعة نشاطهاكل القانوين للمؤسّ الش

لطّ وثيقة جمرّ تقدمي اإلقتصار على  بل متّ  ،ةعالمة األجنبيّ لل  سيسيّ عقد (يمسابع الرّ دة غري مكساة 
 ...) مستخرجة من موقع ويكيبيد . جتاريّ  سجلّ ممضى، 

  ّلنّ االجتماعي وقائمة يف املسريّ  وعنوان املقرّ  ل القانوينّ ة املمثّ هوي خص سبة للشّ ين ورأس املال 

لرّ  اإل: متّ وياملعن رّ  إىلجوع ستدالل عليها  ركة املالكة مة للشّ دة املقدّ حمتوى مشروع العقد والوثيقة ا

 ركة.عن رأمسال الشّ دقيق دون إفصاح 
 عالمة أي جنرال ة للصليّ كة املالكة األومن موقع ويكيبيد للشّر  تقدمي عامّ : سةرض لتاريخ املؤسّ ع

ل شوب كامباين انك" املتعاقدة يف االتّ ميلز دون تقدمي ل سيو ة واملالكة فاقيّ شركة " هاجن داز انرت
ت املتّ كّل من للعالمة ب   .وكندا األمريكّية حدةالوال

  ّلسّ عدد الرت   .رغري متوفّ  :جاري أو ما يقوم مقامهجل التّ سيم 
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  ّرغري متوفّ   :ةجاريّ سمية التّ ة العالمة أو التّ إثبات حقوق ملكي. 
  ّلس تقدمي ما يفيد ترسيم شركة جينرال ميلز  : متّ جل الوطين للعالماتمعطيات حول ترسيم العالمة 

ابصفتها مالكة عالمة هاجن داز  ة بتونس  ناعيّ ة الصّ لدى املعهد الوطين للمواصفات وامللكيّ  لفائد
 أوشكل من أشكال إحالة اإلستغالل  أيّ ستشارة ما يفيد املعروض على اإل امللفّ ن يتضمّ  أندون 

ل كامباين "  لتتمكّ  اإلستئثار سيو منح ن من من شركة "جينرال ميلز " لشركة " هاجن داز انرت
لسّ  حقّ   ة .ونسيّ وق التّ استغالل عالمة " هاجن داز"  لشركة " سوليتار فود سرفيس" 

  ّرة.غري متوفّ : ني للعالمةمعطيات حول شبكة املستغل 
  ّريخ ي العالمة يف تونس قائمة لشبكة مستغل ين ني الذّ بكة واملستغلّ نضمامهم إىل الشّ إوعناوينهم و

لسّ ة التّ عتبار عدم سابقيّ رة غري متوفّ :  مت إيقاف التعامل معهم  ة.ونسيّ وق التّ واجد 
  ّا العالمة ويف الّيت ر القطاع يف املناطق سة وفرص تطوّ معطيات حول قطاع نشاط املؤس  تتواجد 

 .رةغري متوفّ س : تون
  ّرة متوفّ ة: جاريّ سمية التّ ة للعالمة أو التّ وصيّ ستثمارات اخلصيص على طبيعة ومبلغ املصاريف واإلنصالت 
  ّوال هي حتمل ممضاة وغري  دة غري خمتومةقتصار على تقدمي وثيقة جمرّ اإل : متّ سةة للمؤسّ القوائم املالي

 ة.من جهة حكوميّ ما يفيد إعتمادها أو صدورها 
  

 من حيث األصل :  -2

ن عقود اإلستغالل املشار إليه آنفا عدم تضمّ  2010لسنة  1501من األمر عدد  4أوجب الفصل 
فرض أسعار إعادة ة. وتتعّلق هذه الّشروط بعدم ة للمنافسة احلرّ ة شروط منافيّ ة أليّ سمية األصليّ حتت التّ 

 حتديد رقم معامالت أدىن . وعدم  البيع أو إسداء اخلدمة

  : تتضّمن ما يليه  أنّ ة يتبّني رئيسي موضوع اإلستشارة احلاليّ ومبراجعة حمتوى مشروع عقد اإلمتياز الّ 

  ق بفرض أسعار إعادة البيعتعلّ يفيما  : 

الستغالل متجر  ئيسيّ ة االمتياز الرّ فاقيّ من مشروع إتّ  6من الفصل  2لفقرة جوع إىل أحكام الرّ 
دة منه احملدّ  أو" "األسعار املفروضةت اإلشارة إىل العمل بـحيث متّ تضار يف احملتوى، يالحظ  "هاجن داز" 
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متلقي  أوركة عن طريق األسعار املفروضة الشّ إىل وجود مصدرين لتحديد األسعار( مبا يفضي، يتهمبطلق حرّ 
  .ة)متياز مبطلق احلريّ اإل

  

منه  أوأسعار إعادة البيع : ينبغي على متلقي اإلمتياز حتديد األسعار املفروضة على املواد املباعة يف املتاجر  6-2
ركة بقائمة األسعار املفروضة على املواد املباعة يف املتاجر لب تزويد الشّ الطّ يته. وينبغي على متلقي اإلمتياز عند مبطلق حرّ 

لتّ ركة تتعلّ ة إقرتاحات من الشّ رفان على أيّ منها . يوافق الطّ  أو د جمرّ منها  أوللمواد املباعة يف املتاجر ويج سعري والرتّ ق 
ية املطلقة ملتلقي منها ختضع للحرّ  أود املباعة يف املتاجر ويج للمواسعري والرتّ مجيع القرارات خبصوص التّ  اقرتاحات ، وأنّ 

  .خيص وحده "الرتّ 
    

لنّ رفني على مقرتحات الشّر الطّ نت ذات الفقرة العمل بتوافق كما تضمّ  وهو ما  ،لألسعارسبة كة 
الفقرة األخرية من الفصل املذكور  أنّ غري  ضبط وحتديد أسعار إعادة البيع، ركة املالكة يفل الشّ يعكس تدخّ 

ة املطلقة احلريّ  مببدأ نصيص على العملالتّ  حيث متّ  ،نته األحكام السابقةوما تضمّ نت مبدأ يتناىف قد تضمّ 
  .ملحوظني رز لبسا وتناقضا، وهو ما أفخيص لتحديد األسعارملتلقي الرتّ 

  

ملبيعات للتّ واملتعلّ  6من الفصل  5نت الفقرة كما تضمّ  بح وزيع ضبطا غري مباشر هلامش الرّ قة 
جر توزيع ص ملتلقي اإلاملخصّ  كة املالكة الشّر  السائبة وبعد موافقة "هاجن داز"ملنتجات متياز بصفته 

      ائبة يف سقفوالسّ دة املورّ  "هاجن داز"البيع ملنتجات  إعادةمستوى سعر حتديد  متّ  وبطلب منها. فقد
 ≤سعر إعادة البيع ملائة من تلك الكلفة ( 10ال يتجاوز سعر الكلفة مضاف إىل هامش ربح يف حدود 

ن أكيد على عدم تضمّ مع التّ ). من تكلفة البضاعة واصلة % 10تكلفة البضاعة واصلة + هامش ربح 
ملنتجات السّ مصاريف غري مباشرة تتعلّ  أونقل  أونفقات تسليم  ةأيّ تلك الكلفة    ائبة.ق 

  

كة يف اإلقليم وذلك يف  من قبل الشرّ ع معّني ائبة ملوزّ ينبغي على متلقي اإلمتياز بيع املنتجات السّ : "  وزيعاملبيعات للتّ  6-5

            ) تكلفة البضاعة واصلة 1ع بسعر ال يتجاوز املبلغ املعادل لـ(ائبة للموزّ ركة ذلك. وتباع املنتجات السّ حال طلب الشّ 

ة ن تلك الكلفة أيّ اإلقليم ( وينبغي أن ال تتضمّ  إىلائبة (" تكلفة البضاعة واصلة") ملتلقي اإلمتياز السترياد تلك املنتجات السّ 

ملنتجات السّ مصاريف غري مباشرة تتعلّ  أونقل  أونفقات تسليم  من تكلفة البضاعة املذكورة  % 10) هامش 2ة زائد (ائبق 

  واصلة "
  

  ق بتحديد رقم معامالت أدىنتعلّ يفيما  :  
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سمية ن عقود اإلستغالل حتت التّ عدم تضمّ  2010لسنة  1501من األمر عدد  4الفصل  أوجب
لتّ لشرط حتديد رقم معامالت أدىنة األصليّ  ئيسي الستغالل متجر االمتياز الرّ ة فاقيّ تّ دقيق يف مشروع إ. و

لكمية الشرّاءات على سبق املحديد تّ أنّه مت ال تبّني  ،للجدول املرفق ملشروع العقد وبصفة أدقّ  "هاجن داز"
  والّيت ملتلقي االمتياز ،  كة املالكةر الشّ  أية فاقيّ تّ رف العارض ملشروع اإلمن قبل الطّ امتداد مّدة الّرتخيص 

  كانت كما يلي : 
  

2العام املايل  1العام املايل 3العام املايل  4العام املايل  5العام املايل   

  لرت34000  لرت31000  لرت27000  لرت22000  لرت 11000
  

حلدّ كيدا على واجب تقيّ  2من الفصل  6الفقرة  أحكامنت كما تضمّ   األدىن د متلقي االمتياز 
ت فاقيّ جلدول املرفق لالتّ  إدراجه راءات وفق ما متّ للشّ  متلقي  إخفاقيف حال  وإجراءاتة مع تسليط عقو
عزل  أوة فاقيّ الفوري لالتّ  اإللغاء ختيار حقّ كة املالكة من إمتكني الشّر  حيث متّ  ،متياز يف حتقيق ذلكاإل

  .متياز آخر أو أكثر من واحدة عنها وتعيني متلقي إاحلصريّ 
لفصل  للّشرطني تّفاقّيةوهو ما يعين تضّمن اإل  من  4املنافيني حلريّة املنافسة واملنصوص عليهما حصرّ 
  سالف البيان . 2010لسنة  1501عدد  األمر

   
  

  

لوفاء مبتطلبات ركة اإلمتياز ملتلقي اإلمتياز مقابل إمتطلبات األداء األدىن: منحت الشّ  2-6  .  األدىن األداءلتزامه 

جلدول . ويف حال ) شراء كميات الشّ 2متياز ...(وعلى متلقي اإل ) 3خيص يف " ...(متلقي الرتّ  إخفاقراء املنصوص عليها 

عزل  أوو / 1-12يتهم) وفقا للفقرة يف اإللغاء الفوري ( مبطلق حرّ  ركة احلقّ فيكون للشّ  عام مايلّ  يّ راء يف أة الشّ كميّ   أهداف

  .متياز آخر أو أكثر من واحد" ة وتعيني متلقي إقيّ فاتّ ة عن هذه اإلاحلصريّ 
  

ستغالل متجر هاجن داز مجلة من إلئيسي متياز الرّ ن مشروع عقد اإلفقد تضمّ  ،وعالوة على ذلك
شرتاط : ة للمنافسة تعلّ ضييقيّ وط التّ الشرّ    قت 

 ايب احلصريّ ستغالل الرتّ اإل .  
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  ّدين معتمدين لديها.من مزوّ  أوكة املالكة من الشّر  زود احلصريّ الت 

 .عدم املنافسة 
  

  الستغالل الرتّ تعلّ يفيما    12- 5: ف ايب احلصريّ ق 
  

 أومتياز من بيع منع متلقي اإلة الّتنصيص على فاقيّ من مشروع االتّ  5من الفصل  12الفقرة  مبوجب متّ 
لتّ  إالّ  "دازهاجن "حاملة لعالمة  أو "هاجن داز" منتجات ةأيّ توزيع  ة فصيل العاديّ عن طريق البيع 

 ة . املتاجر املستغلّ  مبحلّ  وذلك  للمستهلكني

توريده لفائدة  أوخارج اإلقليم " هاجن داز"منتج  أيّ متياز تصدير  على متلقي اإلريحجّمت التّ كما 
   ة.ركة صاحبة العالمة األصليّ ة من الشّ متياز آخر طاملا مل حيصل على موافقة خطيّ متلقي إ

  

  دين معتمدين لديها:من مزوّ  أوركة املالكة من الشّ  احلصريّ زود ق بواجب التّ تعلّ يفيما 

 :  3-6ف 

متياز متلقي اإل إلزامستشارة على ة موضوع اإلفاقيّ تّ من مشروع اإل 6الثة من الفصل ت الفقرة الثّ نصّ 
 أوابعة هلا ركات التّ الشّ  أوركة املالكة الشّ   مناته حصرّ ومعدّ  ةاألساسيّ قبول منتجات املتجر  أوبشراء 

 دين املعتمدين من قبلها .املورّ 

ات متياز فضال عن املعدّ جة من قبل متلقي اإلاملنتجات املروّ  زود احلصريّ وقد مشل شرط التّ   
لتّ املتعلّ " د "ف املعروض للمتجر . وقد عرّ  األساسّية كما   األساسّيةات من املنتجات واملعدّ  عريفات كلّ ق 

  يلي : 

o  ّفهي منتجات هاجن داز  ،ةساسيّ سبة ملنتجات املتجر األفبالنHäagen Dazs  عبارة عن  وهي

ت واملوادّ  من قبل آخرين  أوتصنيعها من قبل هاجن داز  متّ  إّماابعة واليت التّ  منتجات احللو
من عالمات هاجن  أكثر أو تباع حتت عالمة واحدة الّيت  أومبوجب ترخيص من هاجن داز 

لبيعها  ص فيها من قبلهاصة واملرخّ املخصّ  أوخيص يف ذلك من قبل هاجن داز بعد الرتّ داز 
قبل هاجن  دين املعتمدين منمجيع املنتجات املماثلة من املورّ  .كما تشملمبتاجر هاجن داز

  از.د
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o دة نات املربّ وخزانة املعجّ  األمامّيةفتشمل خزائن الغمس  ،ةات املتجر األساسيّ سبة ملعدّ لنّ  أّما

من  أوصميم ب التّ ى هلذا الغرض يف كتيّ املسمّ د مة من املورّ ة ملئ مقدّ وعرض الباينت وحمطّ 
 ة.لكرتونيّ افقة عليه فضال عن نقاط البيع اإلد آخر معتمد وبعد املو مورّ 

  ئيسي ة االمتياز الرّ فاقيّ تّ إمن مشروع  7 ن الفصلتضمّ  ،املنافسة عدمق بشرط تعلّ يفيما

دون حتديد صورة كانت و  يّ ت بعدم منافسة عالمة هاجن داز االستغالل عالمة هاجن داز بي
من غري مباشرة  أوبصفة مباشرة وذلك تعميم شرط عدم املنافسة  حيث متّ للمدى اجلغرايف لذلك، 

مدرائه  أومسؤوليه  أومالكيه  أومتياز ي اإلمتلقّ  من كلّ   شملرط ليتوسعة نطاق هذا الشّ  كما متّ   ،جهة
نية بيع  أعمالة تشغيل أيّ  أو إدارةاملسامهة يف  أوف التوظّ  أوخنراط اإلق بتحجري وتعلّ  ،من جهة 

ت املثلّ لتّ   ، حيث مشل عالوةقيد أيّ ا دون جغرافيّ شرط عدم املنافسة نطاق  كما امتدّ   .جةجزئة للحلو
شرط عدم املنافسة علما واّن .متجر هاجن داز  ه ينافسموقع خارج ، كلّ ذا العقد املعينّ  اإلقليمعلى 

ريخ إ 12 ةجديد) تضاف إليها مدّ التّ  إمكانيةسنوات مع  5ة ( فاقيّ تّ اإل يسري طيلة فرتة اء شهرا بعد 
التّ   .ةفاقيّ العمل 

  
  

  : ملتجر هاجن داز  متياز رئيسيّ فاقية إتّ إمشروع عقد  متقيي -خامسا
ب ة يتوجّ اإلستشارة احلاليّ  موضوعستغالل متجر هاجن داز ئيسي إلمتياز الرّ لتقييم مشروع عقد اإل

  اإلحتكام إىل :
  روط ق بضبط الشّ علّ املت 2010جوان  21خ يف املؤرّ  2010لسنة  1501من األمر عدد  4الفصل
لوثيقة املصاحبة نيا املضمّ واملعطيات الدّ  ةاألصليّ سمية ستغالل حتت التّ نيا الواجب توفرها يف عقد اإلالدّ  نة 

 ة املنافسة .ر شروط منافية حلريّ دى توفّ يف جانبه املتعّلق مب للعقد

  عادة تنظيم املتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ   2015لسنة  36من القانون عدد  6الفصل ق 
ق بضبط واملتعلّ  2016 أكتوبر 18خ يف املؤرّ  2016لسنة  1204عدد واألمر احلكومي املنافسة واألسعار 

سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36القانون عدد  ألحكامته تطبيقا ومدّ  اإلعفاءتقدمي مطالب إجراءات 
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من  إعفاءات احلصول على توفر مقومّ وذلك فيما يتعّلق ب ،عادة تنظيم املنافسة واألسعارق املتعلّ  2015
 . واألسعاراملنافسة إعادة تنظيم من قانون  5الفصل  أحكامتطبيق 

  من األمر عدد  4على معىن الفصل  ة املنافسةشروط منافية حلريّ  رمبدى توفّ ق تعلّ يفيما

  :ستغالل عالمة هاجن داز ئيسي إلمتياز الرّ ة اإلفاقيّ تّ مبشروع إ  2010لسنة  1501
ن عقود  تتضمّ جيب أّال ه " ى أنّ سالف البيان عل 2010-1501من األمر  4ت أحكام الفصل نصّ 

  :ـة املنافسة تتعلق بية شروطا منافية حلريّ تسمية األصلّ اإلستغالل حتت الّ 

  البيع أو إسداء اخلدمة. إعادة أسعارفرض 

 . "حتديد رقم معامالت أدىن 

قاطعة وغري قابلة كر سالف الذّ  2010 لسنة1501من األمر عدد  4وقد جاءت أحكام الفصل 
  لإلستثناء.
لرّ   تّ ضمون مشروع العقد املتعلّ جوع إىل مو تبّني  ستغالل متجر هاجن داز إل متياز رئيسيّ ة إفاقيّ ق 
ت كة املالكة طبقا ملا متّ من قبل الشّر إعادة البيع  أسعارستوى لتحديد م الّتنصيص على إمكانيةأنّه ّمت 

راءات ة الشّ لكميّ  األدىنقف لة يف السّ للمعامالت متمثّ  أدىنفضال عن ضبط ملستوى إليه أعاله، اإلشارة 
  عاله.أنقطة بيع كما سبق بيانه  ة وقيمتها وفق كلّ نويّ السّ 

  

  من قانون املنافسة واألسعار:  5من تطبيق الفصل  اإلعفاءر شروط مبدى توفّ ق تعلّ يفيما 

الفصل  تعفى من تطبيق أحكامه " ى أنّ علسالف البيان   2015-36من القانون  6الفصل  نصّ 

ا أّ فاقات أو املمارسات أو أصناف من العقود الّيت تّ اخلامس من هذا القانون اإل لضمان ة ا ضروريّ  يثبت أصحا
ّ  أو اقتصاديّ  م تقينّ تقدّ    :على املستعملني قسطا عادال من فوائدها، شريطة أالّ تؤدي إىل ا تدرّ وأ

  لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف، ـ فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروريّ 
  ..."وق املعنية أو يف جزء هام منهاام للمنافسة يف السّ ـ اإلقصاء التّ 

  ر:دقيق يف مدى توفّ ب التّ يتوجّ  6ر معايري تفعيل الفصل ى توفّ ولتقييم مد
o   ّاقتصاديّ  أو تقينّ  ن املشروع لتقدمّ تضم . 

o .تقدمي املشروع لقسط عادل من فوائده للمستعمل 
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o  ّأهدافهلتحقيق  تتجاوز ما هو ضروريّ ن املشروع لتضييقات عدم تضم. 

o  ّجزء هام منها . أوة وق املعنيّ للمنافسة يف السّ  مّ  إلقصاءن املشروع عدم تضم 

  يف مضمون املشروع  و اإلقتصاديّ  أقينّ م التّ قدّ التّ ر توفّ ق مبدى تعلّ يفيما : 

املشرّع ى تكريس يتجلّ  ،منه 6الفصل  وخاصةسالف البيان  2015-36القانون عدد جوع إىل لرّ 
  إقتصادّي.  أو م تقينّ تقدّ ل  5إعفاء من الفصل على  اغب يف احلصولاملشروع الرّ مبدأ تقدمي 

بتكارات اإلطويرات و تّ الجديدات و تّ ال عموما بكلّ  اإلقتصادي أوقين م التّ قدّ ف التّ يعرّ  ،لعودة للفقهو 
ا إعادة تنظيم التّ الّيت ة علميّ الة و ناعيّ صّ ال   . زويد وزيع والتّ من شأ

ته ختتلف مكوّ حيث  ،العامّ  قتصاديّ اإلمبحيطه  اإلقتصاديّ  أوقين م التّ قدّ كما يرتبط مفهوم التّ 
ة فاقيّ تّ  بتطبيق اإلاملعينّ  ونسيّ قتصاد التّ  لإلجوع إىل احمليط العامّ رّ لآلخر . و اقتصاديّ  ظرفمن ودالالته 

عتماده   تثمني املنتج احملليّ و  ناعيّ الصّ  القطاعة يف ستثمار وخاصّ اإل عتبارإميكن  ،ستشارةموضوع اإل
   .م اإلقتصاديّ قدّ ت التّ مكوّ  من أهمّ  ل او صناعيّ منتج حموّ  ن مدخالت أيّ كمدخل م
ستغالل عالمة "هاجن داز لب الوارد للحصول على ترخيص إلت الطّ دقيق يف جممل مكوّ لتّ و 

Häagen -Dazs ّلس  أوملخرب  إحدان املشروع تضمّ  مل يثبت متياز رئيسيّ ة بصفة متلقي إونسيّ وق التّ " 
فضال عن عدم اعتماد بتونس وإن كانت متواضعة ،  Häagen -Dazsجات هاجن داز ة ملثلّ وحدة صناعيّ ل

مثلجات هاجن داز على غرار  إنتاجعتماده ضمن مدخالت إ وأ احملليّ  منتج الفالحيّ للاملشروع لتثمني 
ستهالك د جاهزة لإل" تورّ  Häagen -Dazs جممل منتجات "هاجن داز أنّ حيث  ،البيض احملليّ  أواحلليب 

  .حالتهاعلى 
صة لليد ة املخصّ ستثناء احلصّ شغيل مالمح مسامهته يف جمال التّ املشروع مل يفصح عن  أنّ كما 
مج العمل بتونس رة وفق خمطّ العاملة واملقدّ    .للمشروعص املخصّ  ستثمارمن كلفة اإل % 26نسبة بط بر
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Le progrès technique doit être entendu ici au sens large, c’est-à-dire qu'il englobe non seulement les 
innovations et les applications industrielles des inventions scientifiques mais encore la diffusion, dans 
l'ensemble de l'économie, de techniques déjà connues, leur perfectionnement ainsi que la mise en œuvre de 
méthodes nouvelles se rapportant à l'organisation de la production, aux sources d'approvisionnement, aux 
débouchés et finalement toute combinaison nouvelle de facteurs de production : André Marchal : Progrès 
technique et concurrence dans la Communauté Economique Européenne. In: Revue économique, volume 12, 
n°6, 1961. pp. 849-875; 
 

  بقسط عادل من الفوائد :  عملنيق مبدى تنفيع املستتعلّ يفيما 

من تطبيق  عفاءاغب يف االنتفاع ر املشروع الرّ توفّ  2015-36من القانون عدد  6شرتط الفصل إ
على املستعملني قسطا عادال من م املشروع املقدّ  يدرّ  أنم للمنافسة واألسعار من القانون املنظّ  5الفصل 

  الفوائد . 
إلمكان مدّ نّ فإ ،ةوردت عبارة " املستعملني " بصفة عامّ  ولئن ارهم عتباملستهلكني  ها لكلّ ه 

  املشروع . حداثعتبارهم يد عاملة حتدث  مستهلكني ملنتوج املشروع وللعاملني به
م للمنافسة هو حتقيق سها القانون املنظّ  كرّ املبادئ الّيت  من أهمّ  فإنّ ، سبة لعموم املستهلكنيفبالنّ 

قلّ ت رفاه املستهلك ومن مكوّ . فاه لفائدة املستهلكالرّ  يستدل على رفاه  األسعار. و توفري املنتج 
سعار تنافسية متكّ توفري املستهلك ب   كلفة .  قلّ من تلبية حاجياته ه نمنتوجات 
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اعتبار توصيف منتجات هاجن داز أخذا بعني اإله غري أنّ  جات تتمّيز منتجات راقية من املثلّ  ّ
ا ومثنها الباهظ مقارنة مع  حّىت  أو األخرىاملثلجات الصناعية ة األصناف من أسعار بقيّ  برفعة جود

زت وإن متيّ ترويج منتجات هاجن داز  له هذا اهلدف منق حقّ تي املستهلك لن  فإنّ  ،ةاحلرفيّ  وأة قليديّ التّ 
ا العالية    .جبود

       وظفني املاين من املستعملني واملقصود منهم اليد العاملة املتكونة من نف الثّ لصّ ق أما فيما تعلّ 
ي ورد به ختصيص نسبة ة والذّ ونسيّ وق التّ لسّ  اخلاصّ ط العمل نه خمطّ ا تضمّ ظر عمّ فبصرف النّ و العملة، 

لنّ  % 26 ا يف حدود ة اإلد قيمموذجية واحملدّ سبة للمغازة النّ من معلوم االستثمار يف اليد العاملة  ستثمار 
ة وقيمة نوعيّ تفصيل لمبجمل املشروع  ه مل يردفإنّ  ،دوالر للكشك ألف 350و  دوالر للمحلّ  ألف 600

  فني وال عن حجم عددهم .  ستعود للعملة واملوظّ الفائدة الّيت  أووحجم العائدات 
وفق  10ة و فاقيّ تّ اإل ت وفقحمّال  6( ت املزمع فتحها احملّال جانبا هاما من  فإنّ  ،فضال عن ذلك

لّتايل ب يد عاملة وفرية أو خمتصة ال تتطلّ ألكشاك الّيت  قتعلّ يط العمل) خمطّ  ة القسط يّ حمدود، وتتجّلى 
ا وإختالف هة لليد العاملة على إالعادل من الفوائد املوجّ  ا.درجا  ختصاصا

  من  ملا هو ضروريّ ة فاقيّ مبقتضى مشروع اإلتّ ضييقات املفروضة جتاوز التّ  يتعلق مبدى فيما

 : أهداف

هاجن " لتشغيل متجر امتياز رئيسيّ ة فاقيّ تّ ييقات املفروضة مبقتضى مشروع عقد إضقت التّ تعلّ 
  :بفرض"   Häagen –Dazs داز

  ّمبنتجات "هاجن داز د احلصريّ زوّ الت Häagen –Dazs    "احلاملة لعالمتها  أو. 

  ّملعدّ د حصرّ زوّ الت – Häagen هاجن داز"وفقا لنظام  جاريّ التّ  ة لتشغيل احمللّ ئيسيّ ات الرّ  

Dazs  "،  ّعيها املعتمدين من موزّ  أوابعة هلا كات التّ الشّر  أوكة املالكة من الشّر  وذلك لدى كل
 قبلها .

  ّنوات السّ راءات ولقيمة املعامالت وذلك على امتداد قف األدىن حلجم الشّ حتديدا مسبقا للس
  .األّويلستغالل اخلمس لإل
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س على تثمني منتج يؤسّ فقد ثبت أنّه  ،ةسمية األصليّ لعودة ملضمون عقد اإلستغالل حتت التّ و 
للعالمة للحفاظ على وحدة تسيري وعمل وتشغيل عالمته  سعي املالك األصليّ  ، فضال عنةالعالمة األصليّ 

ملواصفات املعتمدةقيّ تّ الد من اجلودة و وضمان مستوى موحّ  وهي مجيعها أهداف ترمي للمحافظة على  ،د 
ستغالل تها لدى طاليب احلصول على إمتياز اإلعلى مرجعيّ سواق و لعالمة ومسعتها يف خمتلف األمكانة ا
ة إلرتباطه الوثيق مبدلول مبنتج العالمة األصليّ  د احلصريّ زوّ مبا يفيد قبول اشرتاط التّ  ،ةسمية األصليّ حتت التّ 

  . ة سمية األصليّ ستغالل حتت التّ اإل

شرتاط التّ لّ أما فيما يتع الفقه وفقه ز ميّ ة فقد ة للعالمة األصليّ ئيسيّ الرّ ات ملعدّ  د احلصريّ زوّ ق 
 والّيت ، ةسمية األصليّ حتت التّ ستغالل إة لتسيري مشروع ساسيّ واألة روريّ ضّ ات البني املعدّ القضاء املقارنني 

ة االستغالل لدى حىت يضمن تواصل وتناغم املعرفة وكيفيّ عالمة فرضها على متلقي اإلمتياز ملالك ال أجيز
ا من الغريزوّ  ميكن ملتلقي االمتياز التّ الّيت و ات املعدّ  غريها من عن متياز متلقي اإل   . د 

لتّ ضييقات ذات الصّ وهو ما يفضي إىل قبول التّ  ملنتج احلامل  األصليّ ملنتج  احلصريّ د زوّ لة  أو 
ة ة واألساسيّ روريّ ات الضّ ملعدّ  د احلصريّ زوّ فضال عن فرض التّ  ،ستغاللفرتة اإل متدادعلى إة للعالمة األصليّ 

سمية االستغالل حتت التّ  وأساسرتباطها جبوهر إل األصلّيةسمية ستغالل حتت التّ إ إطارلتسيري املشروع يف 
ا ملتلقي االمتيازة والّيت روريّ ات غري الضّ ضييقات املعدّ تشمل هذه التّ  أندون  األصلّية ا زوّ التّ   جياز يف شأ د 
  .من الغري

  :وق او جزء هام منهاقصاء املنافسة يف السّ ق بعدم إتعلّ يفيما   
ة طيلة مدّ  متيازعدم املنافسة يف جانب متلقي اإلفرض شرط  ةفاقيّ تّ من مشروع اإل 7ن الفصل تضمّ 

اء العقد. أوحقة لنهاية نة الّال ة لعالمة هاجن داز " وخالل السّ سمية األصليّ عقد اإلستغالل حتت التّ    إ

 وتشمل هذه األصلّية.مات محاية حقوق مالك العالمة رتبط مبقوّ مقبوال طاملا إ هذا الّشرط ويعدّ  
نه من وما يتضمّ إلستغالهلا  جاريّ والتّ  ناعيّ فضال عن اجلانب الصّ  ،بتكار العالمة إلاحلقوق اجلانب الفكريّ 

ا لّ خصوصيات ومهارات لصناعة وخزن وحفظ املث ا ونكها ة مدّ طاملا إقتصرت على جات مبختلف وصفا
اءالية نة التّ العقد والسّ    .العمل به إل
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رقعة كانت سواء داخل  ةأيّ عدم املنافسة يف فرض رط بوسع يف االمتداد اجلغرايف هلذا الشّ التّ  غري أنّ  
لعامل أو اإلقليم فست عالمة هاجن داز  ا تقييدا لدخول أسواق خارج ن يف طيّ تتضمّ  ،خارجه طاملا  ا
ة خاصّ جات العاملية لرتويج املثلّ جزء هام من السوق يف للمنافسة  إقصاء وهو ما يعدّ  ة،فاقيّ تّ اإلنفاذ نطاق 

من  أكثرعة على نقطة بيع موزّ  1000الـملا يقارب  العامل ومتتدّ  أحناءعالمة هاجن داز متواجدة مبختلف  نّ وأ
  .جات املعبأةة للمثلّ وق العامليّ من السّ  % 73ة يف حدود ة سوقيّ وحتتكم على حصّ  ابلد 54

  

  

FRANCHISE ET APPROVISIONNEMENTS EXCLUSIFS :Dans ce domaine, la Jurisprudence est abondante :  Il en 
ressort que l'obligation de fourniture exclusive imposée au franchisé doit être non seulement nécessaire 
mais aussi indispensable et d'autre part, le franchiseur doit faire la preuve que l'approvisionnement qu'il 
impose par contrat est bien justifié par l'intérêt du réseau.  Il semble que les franchiseurs devront, à 
l'avenir, faire la différence entre les produits pour lesquels l'approvisionnement exclusif est rendu 
nécessaire et indispensable à la bonne reproduction de leur savoir-faire et ceux que les franchisés peuvent 
éventuellement se procurer ailleurs que chez eux. 

  

  جات : اإلستنتا -سادسا
  ّلغموض واللّ العقد موضوع اإلسم إت ة ، فضال عن كليّ بس يف العديد من جوانبه الشّ ستشارة 

ت الدّ عدم توفّ  نيا الواجب إرفاقها ملشروع عقد استغالل حتت ر جانب هام من البيا
م يف قدّ ة املعروضة على اإلستشارة فاقيّ تّ شكل اإل فإنّ  ،ة . وعالوة على ذلكسمية األصليّ التّ 

إىل قوانني دولة  هاوقد أحالت نطاق صالحيتها أي القوانني اليت حتكم .ممضاة نسخة عري
 حدة دون تربير لذلك .ة املتّ األمارات العربيّ 

   ره على رفاه للمزا اإلقتصاديّ دقيق مل يرفق طلب اإلستشارة بتبيان ة لطلب اإلعفاء و
من األمر احلكومي عدد  2انية من الفصل الثّ شغيل طبقا ألحكام الفقرة املستهلك وعلى التّ 

ق بضبط إجراءات تقدمي مطالب علّ املت 2016أكتوبر  18خ يف مؤرّ  2016لسنة  1204
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 2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36ته تطبيقا ألحكام القانون عدد اإلعفاء ومدّ 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار.املتعلّ   ق 

   ّت عقود اإلستغالل حتت التّ ة لشرطني حمفاقيّ تّ مشروع اإلن تضم سمية ظورين ضمن بيا
خرقا  وهو ما يعدّ ، للمعامالت) أدىنالبيع وضبط مستوى  إعادة أسعارفرض ة(األصليّ 

 .2010لسنة  1501من األمر عدد  4ة احلرة طبقا ألحكام الفصل مات املنافسواضحا ملقوّ 

  ّري مات حتديد األسعار وفق السّ مساسا مبقوّ ة فاقيّ تّ نة بذات اإلروط املضمّ ل الشّ كما تشك
سويق واإلستثمار من جهة مراقبة وحتديد للتّ و  ،العرض والطلب من جهة ةلقاعد بيعيّ الطّ 

من القانون  5من الفصل  3و  1رة طبقا ألحكام الفقرتني وهي ذات املمارسات احملجّ  ،نية
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015-36عدد   املتعّلق 

  ّأو إ اتقنيّ  امتقدّ أنّه سيدّر ستشارة ما يفيد ن املشروع املعروض على اإلمل يتضم ّ   يربّرقتصاد
 واألسعار. من القانون املنظم للمنافسة 6الفصل  ألحكامطبقا  إلعفاءمتتيعه 

 ئق واملعطيات املقدّ  مل يربز من ة من ن املشروع لعائدات عادلما يفيد تضمّ  مةجممل الو
 .الفوائد املزمع حتقيقها لفائدة املستعملني

  ّوق .من السّ  للمنافسة يف جزء هامّ  إقصاءن املشروع تضم  
 ة الّيت واألصليّ ة منها كليّ قائص الشّ مل ما سبق بيانه ومجيع اإلخالالت والنّ وأخذا بعني اإلعتبار  

الفصل      أحكاممن تطبيق  إلعفاءل "هاجن داز"ستغالل عالمة شابت مطلب احلصول على ترخيص يف إ
  ، م للمنافسة واألسعارمن القانون املنظّ  5

لنّ يد وزير التّ إشعار السّ  متّ هذا و   مبقتضى  ستشارةطلب موضوع اإلاملجلة يف قائص املسّ جارة 
خيص البة للرتّ سة الطّ املؤسّ  ، فضال عن إعالم 2018 أوت 31عن جملس املنافسة بتاريخ ادرة املراسلة الصّ 

  يف الغرض. وصل بردّ دون التّ  2018 أوت 31و  أوت 6بتواريخ ذه الّنقائص 
من  6على معىن الفصل  اإلعفاء املطلوبمن  البةركة الطّ الشّ  وحيث يقرتح تبعا ملا تقّدم رفض متتيع

  .تنظيم املنافسة واألسعار عادةق املتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ   2015لسنة  36القانون عدد 
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لس املنافسة بتاريخ وصدر هذا الرّ  سة السّيد   2018أكتوبر  25أي عن اجللسة العاّمة  بر

للطيّ  ونكيتادي وعمر التّ ادة حممد العيّ رضا بن حممود وعضويّة السّ         ف وأكرم الباروين ومصطفى 

لسّ المي و خالد السّ و  كاتب و  همد شيخ روحيد حمالسّ  ر العامّ املقرّ وحبضور  ،عودمعز العبيدي وسامل 

  السّيد نبيل السمايت.اجللسة 

 سئيـالـرّ 

   رضا بن حممود                                                                                              


