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                                      الحمد  وحده                                                             التّونسيّة  لجمهوريّةا
  المنافـسة  مجلـس 

  العامة  الجلسة    
  .الخدمات الموّجهة للمؤّسسات: القطاع

  

  162593  عدد  الرّأي

    المنافسة  مجلس  عن  الّصادر
  2016  ماي 26 بتاريخ

  

  املنافسة، جملس إنّ          

لس  2016 مارس  4 يف املؤرّخ التجارة وزير مكتوب على اإلّطالع بعد          واملرّسم بكتابة ا

لس  تضّمناملو  162593حتت عدد  إعفاء عقد استغالل حتت التسمية األصلّية حول طلب رأي ا

لفصل  ملنافسة املنصوص عليه  عدد قانون المن   5من املنع العام لالتفاقّيات واملمارسات الضارّة 

عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36   واألسعار.واملتعّلق 

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد  القانون على اإلّطالع وبعد واملتعّلق 

  .واألسعارتنظيم املنافسة 

 وصيغ إجراءات بضبط واملتعّلق 2006 فيفري 3 يف املؤرّخ 2006 لسنة 370 عدد األمر وعلى

  .الّرتتيبّية الّنصوص مشاريع حول املنافسة لس الوجوبّية االستشارة

 الّتنظيم بضبط واملتعّلق 2006 فيفري 15 يف املؤرّخ 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى

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

  .2016 ماي 26

  .القانوين الّنصاب توّفر من التأّكد وبعد

    .الكتايب هتقرير ملّخص ل تالوة يف السّيد الّناصر السيفاوي املقّرر إىل ستماعاال وبعد

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

I. الملف  تقديم:  

 :ستشارةاإلوضوع  م  .1

 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد  القانون من 11تطبيقا ألحكام الفصل       

عادة تنظيم املنافسة واألسعار عرض السّيد وزير الّتجارة على جملس املنافسة ملّفا استشارّ  واملتعّلق 
اخلدمات حتت التسمية األصلّية يف جمال  استغالليتعّلق بطلب احلصول على ترخيص استثنائي لعقد 

  .من القانون سالف الذكر 6 على معىن الفصلاملوّجهة للمؤّسسات 

إىل  "NEXPRESSE" املمّثل القانوين لشركة نسخة من مطلب االستشاري امللفّ  وتضّمن     
للغة الفرنسية من مشروع عقد االستغالل  نسخةو  2015 ديسمرب21 مؤرّخ يف السّيد وزير التجارة 

مللّف القانوين ملستغّل العالمة األجنبّية  حتت التسمية األصلّية  Elu produit de l’année"مرفقني 

Tunisie"  ملعهد الوطين للمواصفات وامللكّية الصناعّية وبطاقة ونسخة من تسجيل هذه العالمة 
إلضافة إىل نسخ من  تقدمي للمشروع والعالمة األجنبّية وخمّطط استثماري ودراسة حول جدواه

  . سجيل هذه العالمة ببعض البلدان األجنبّيةشهادات ت

ستغالل حتت التسمية الوثيقة املصاحبة لعقد اإل علىاالستشاري الراهن كما تضّمن امللّف       
لفصل "Document d’information précontractuel"األصلّية  من القانون  15 املنصوص عليها 

ملتعّلق بتجارة التوزيع واملتضّمنة على املعطيات الدنيا ا 2009 أوت 12 املؤرّخ يف 2009 لسنة 69 عدد
 لسنة 1501من األمر عدد  3 حول مالك التسمية األصلّية وقطاع نشاطه مثلما يضبطها الفصل
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املتعّلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توّفرها يف عقد االستغالل  2010 جوان 21 املؤرّخ يف 2010
لوثيقة املصاحبة للعقد.حتت التسمية األصلّية واملعطيات  وترغب شركة  الدنيا املضّمنة 

"NEXPRESSE"  على ترخيص استثنائي الستغالل عالمة أجنبّية يف جمال اخلدمات يف احلصول
عتبار أّن هذا  قانون إعادة املنافسة واألسعارمن  6 الفصل أحكامعلى معىن  املوّجهة للمؤّسسات

ا مل يرد ضمن قائمة األنشطة  النشاط عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية يف إطار اليت تتّم مباشر
وعلى . ترخيصا آلّيا 2010 جويلية 28قرار وزير التجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف مينحها  واليت

لفصلالراهن هذا األساس فإّن إمكانية إعفاء العقد   6 تندرج ضمن احلاالت املنصوص عليها 

واليت يتسّىن  بعد أخذ رأي جملس املنافسة لتجارةاملكّلف وزير لرتخيص ال اليت ختضع سالف الذكر
ا أل  شريطة أالّ  فوائدهاإثبات جدواها االقتصاديّة وإدرارها على املستعملني قسطا عادال من صحا

تؤّدي إىل فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف واإلقصاء التاّم 
  للمنافسة يف السوق املعنّية أو يف جزء منها

  اإلطار التشريعي والترتيبي:.  2

نذكر من  القانونّية والرتتيبّية،ستغالل حتت التسمية األصلّية إىل مجلة من النصوص د اإلختضع عقو     
  أّمهها: 
 ؛املتعّلق حبماية املستهلك 1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -
نع املتعّلق حبماية عالمات الص 2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد  -

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

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

 واألسعار؛
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املتعّلق بضبط الشروط الدنيا  2010 جوان 21 املؤرّخ يف 2010 لسنة 1501األمر عدد  -
لوثيقة املصاحبة الواجب توّفرها يف عقد اإل ستغالل حتت التسمية األصلّية واملعطيات الدنيا املّضمنة 

 للعقد؛
واملتعّلق مبنح بعض عقود  2010جويلية  28ؤرّخ يف قرار وزير التجارة والصناعات التقليديّة امل -

املنافسة إعادة تنظيم من قانون  6اإلستغالل حتت التسمية األصلّية ترخيصا آلّيا على معىن الفصل 
  واألسعار.

.II :دراسة السوق 

للمؤّسسات واليت جند يف سوق اخلدمات املوّجهة ستشارة احلال تتمّثل السوق املرجعّية املعنّية       
العتماد على  انتخاب منتوج العامّ تنظيم مسابقات  من بينها خدمات من قبل املستهلكني وذلك 

غالف املنتوج قصد وضعها على  أو شارة منطّية ممّيزةإسناد عالمة و مجلة من العناصر التقييمّية العلمّية 
ة للمؤّسسات مبثابة اخلدمات املستحدثة اليت . ويعّد هذا النوع من اخلدمات املوّجهالذي ّمت انتخابه

ت العامل   فرضتها تسارع وترية االعتماد على تقنيات االشهار والرتويج التجاري يف خمتلف اقتصادّ
وتطوير حجم املبيعات يف السوق احمللّية حنو منتوج أو خدمة ما جلذب املستهلك  كعامل أساسي

  للمنتوج.  واألجنبّية والرفع من القدرة التنافسّية

الناشطة للمشاركة يف هذا النوع من املسابقات املؤّسسات االقتصاديّة معظم  وهلذا السبب تسعى     
ا املمّيزة ذه العالماتوالفوز  هذا  يدفع املستهلك لشراء اأساسيّ  امتّثل مربّر أصبحت  نظرا لكو

واقع األمر اىل سوقني فرعّيتني  الصنف من املنتوجات أو اخلدمات. وتنقسم هذه السوق املرجعّية يف
  والسوق احلرّة. مها الّسوق املنّظمة لتقييم جودة املنتوجات أو اخلدمات وإسناد العالمة املمّيزة

   العالمة المميّزة:  وإسنادالسوق المنظّمة لتقييم جودة المنتوجات   .1

ختضع هذه الّسوق الفرعّية إىل ضوابط قانونّية وترتيبّية تضمن االعرتاف الّرمسي بعالمات اجلودة        
ذه  مثل الّتسميات املثبتة ألصل املنتجات الفالحّية ومنتوجات الفالحة البيولوجّية. وينبع الطّلب 

امع املهنّية املشرتكة وامل راكز الفنّية واملنّظمات املهنّية الّسوق من املؤّسسات االقتصاديّة الناشطة وا
وجلنة العالمة الّتونسّية املمّيزة جلودة املواّد الغذائّية احملّولة يف حني يتّم العرض أو تقييم جودة املنتوج 
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ا وموكول إليها مثل هذه املهاّم. ويعترب املعهد  وإسناد العالمة من قبل هياكل وجلان عمومّية معرتف 
لسنة  38لكّية الّصناعّية الذي خيضع يف نشاطه إىل أحكام القانون عدد الوطين للمواصفات وامل

لّنظام الوطين للتقييس 2009 جوان 30املؤرّخ يف  2009 من بني أهّم اهلياكل العمومّية املعنّية  املتعّلق 
لالنّ اليت أوكل هلا القانون مهاّم  ئق الفنية ذات العالقة  قييس والقيام تهوض بتطبيق املواصفات والو

ملطابقة واجلودة لتوالتكوين واإلعالم يف جماالت ا لتحسيس بكافة األعمال املتعلقة قييس واإلشهاد 
لنّ ث العالمات الوطنية للمطابقة للمواصفات التّ بعو  ةة الصناعيّ وامللكيّ  سبة للمنتجات ونسية 

استعمال العالمات  اإلشهاد مبطابقة املنتجات ومنح حقّ و  صرفواخلدمات واألشخاص وأنظمة التّ 
االتالوطنيّ    . ة للمطابقة للمواصفات يف خمتلف ا

سناد عالمة "فود          كذلك جند جلنة العالمة الّتونسّية املمّيزة جلودة املواّد الغذائّية احملّولة واليت تعىن 
ل"  إىل املنتوجات الغذائّية احملّولة ذات اجلودة العالية أو  "Food quality label"كواليت ال

ألمر عدد  28املؤرّخ يف  2010لسنة  2525 اخلصوصّية أو التقليديّة وذلك مثلما ّمت التنصيص عليه 

حداث عالمة تونسّية ممّيزة للجودة للمواّد الغذائّية احملّولة. 2010سبتمرب    املتعّلق 

   :الحرّة لتقييم جودة المنتوجات أو الخدماتالسوق   .2

ترتكز هذه السوق الفرعّية على املبادرة اخلاّصة اليت تقوم ببعث مؤّسسات تنشط يف جمال اإلعالم     
واإلشهار والرتويج التجاري وتعىن بتقدمي خدمات موّجهة للمؤّسسات االقتصاديّة يف شكل مسابقات 

نتوجات وعملّيات سرب آراء حول اختيار أفضل منتوج بصفة دوريّة من ضمن شرحية خمتارة من امل
املعروضة يف السوق ومتكني املؤّسسة صاحبة املنتوج الذي وقع عليه االختيار من وضع العالمة املمّيزة 

  "منتوج العاّم" يف غالفه عند تسويقه وعرضه للبيع. 

وقام املشرّع بوضع اطار قانوين عاّم ينّظم نشاط هذه السوق الفرعّية وذلك مبقتضى القانون عدد       
املتعّلق حبماية عالمات الّصنع والّتجارة واخلدمات مثلما  2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36

لقانون عدد  الّسوق .  وما تزال هذه 2007جويلية  23املؤرّخ يف  2007لسنة  50ّمت تنقيحه وإمتامه 
الفرعّية على املستوى احملّلي سوقا صغرية وغري متطّورة وتشكو من قّلة العرض والطلب فيها وذلك 
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نظرا لكون املؤّسسات االقتصاديّة احمللّية ختّري يف غالب األحيان الّلجوء إىل هياكل حكومّية وطنّية 
ة للحصول على اعرتاف جبودة للحصول على عالمة جودة مثلما ّمت تقدميها سالفا أو اىل هياكل دوليّ 

ا.    منتوجا

ال ضمن تقنية عقود       لسوق احمللّية اىل حّد اآلن عالمة أجنبّية وحيدة تنشط يف هذا ا وتتواجد 
لس املنافسة أن  "Saveur de l’année"االستغالل حتت التسمية األصلّية وهي عالمة  اليت سبق 

هلا يف السوق التونسّية وذلك مبقتضى الرأي االستشاري عدد أبدى رأيه حول طلب الرتخيص الستغال
. أّما على املستوى العاملي فتشهد هذه السوق الفرعّية تطّورا مطّردا 2012فيفري  9بتاريخ  112418

حّتمته استحقاقات املنافسة الشرسة بني املؤّسسات االقتصاديّة يف خمتلف القطاعات وظهور أصناف 
ألساس على سرب آراء املستهلكني حول شرحية من مستحدثة من تقنيات اال شهار والرتويج املعتمدة 

املنتوجات املعروضة للبيع وهو ما أّدى اىل تنامي الطلب على خدمات تقييم جودة املنتوج وظهور 
ومن املهّم مبكان الّتأكيد على أمهّية تطوير هذه الّسوق  عدد هاّم من العالمات األجنبّية غري الرمسّية.

الفرعّية يف اطار تقنية عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية نظرا لتأثريها االجيايب املباشر على 
إلضافة ملا تدرّه من  تنافسّية املنتوجات املعروضة وأساليب عمل املؤّسسات االقتصاديّة احمللّية هذا 

عتبار أّن مثل هذه املسابقات تعطي ضما مباشر    ا جلودة املنتوجات الفائزة.فوائد على املستهلك 

.III ستشارة :العقد موضوع اإل  

  :الطبيعة القـانونيّة للعقد  .1

 Contrat de" ستغالل حتت التسمية األصلّيةإعقد  ستشارة احلال يفإيتمّثل العقد موضوع      

franchise" األصلّية الشركة اخلدمات املوّجهة للمّؤسسات ختّول مبقتضاه مالكة التسمية  يف قطاع
 احقّ  "Nexpresse" الشركة التونسّية املعاقد "Management Europe Meeting" الفرنسّية
على كامل الرتاب التونسي قصد  "Elu produit de l’année" ستغالل عالمتها التجاريّةال حصرّ 

النتخاب أفضل منتوج لكّل صنف من أصناف املنتوجات اليت وقع عليها نظيم مسابقة سنويّة ت
يعّرف و االختيار وذلك طبقا للنظام التجاري للعالمة وعرب االعتماد على تقنية سرب آراء املستهلكني. 
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ارة التوزيع نظيم جتاملتعّلق بتو  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  64القانون عدد من  14الفصل 

عقد مينح مبقتضاه صاحب تسمية أو عالمة جتاريّة  " بكونهعقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية 

حّق إستغالهلا لشخص طبيعي أو معنوي يسّمى املستغّل حتت التسمية األصلّية قصد قيامه 

االقتصاد عقد خرباء القانون و يف حني يعطي  ." بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مايل

 Accords" تّفاقات العموديّةاإل خانةضمن تعريفا خصوصّيا يضعه اإلستغالل حتت التسمية األصلّية 

verticaux"  غري متنافسني  مؤّسستنياليت جتمع بني"Entreprises non concurrentes"  واليت
ر املرتتّبة عنها عن  بقّية الصيغ التعاقديّة األخرى مثل ختتلف من حيث شروطها وآلّيات تنفيذها واآل

العقود جمموعة من االلتزامات احملمولة النوع من يتضّمن هذا . و عقد اإلمتياز أو عقد التوزيع احلصري
  واملستوجبة على طريف العقد واليت نذكر من أّمهها:

امللكّية الفكريّة مبنح حّق إستغالل حقوق  "Franchiseur"مالك التسمية األصلّية  ملتزاإ -
ة به إىل معاقده الذي يطلق عليه واملهارات واملعارف الفنّية لتوزيع املنتجات أو تقدمي اخلدمات اخلاصّ 

منح حّق إستخدام حقوق امللكّية  تربويع ."Franchisé "تسمية املستغّل حتت التسمية األصلّية 
تقنية التعاقديّة واليت من خالهلا ميكن للمستغّل أحد الشروط األساسّية هلذه الواملعارف الفنّية الفكريّة 

للتسمية األصلّية ممارسة النشاط التجاري أو إسداء اخلدمات يف إطار شبكة اإلستغالل حتت 
وذلك لفرتة زمنّية يتّم حتديدها ببنود  ضمنهااملنضوي  "Réseau de franchise"التسمية األصلّية 

 العقد.
تقدمي خمتلف أشكال املساعدة الفنّية والتسويقّية واإلداريّة بمالك التسمية األصلّية التزام  -

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

رسوم الدخول يشمل ملالك التسمية األصلّية مقابل مايل  م املستغّل للتسمية األصلّية بدفعالتز ا -
"Droit d’entrée " تفاقّية واالنضواء ضمن شبكة االستغالل (يتّم حتديد قيمة هذه الرسوم االيف

وة حسب شهرة العالمة ومكانتها يف السوق والقيمة اجلملّية لالستثمارات واملداخيل املنتظرة) و  إ
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ا حسب رقم املعامالت اجلملي املنجز من قبل املستغّل يتّم احتس "Royalties"أو سنويّة  شهرية ا
 يف إطار عقد االستغالل. 

منه املقابل املايل  8أّما خبصوص مشروع العقد موضوع استشارة احلال فقد حّدد الفصل 
 على النحو التايل:  " Elu produit de l’année "املستوجب على مستغّل العالمة 

بدون احتساب  لمبيعات املسّجلة يف السنة األوىلاجلملّية لقيمة المن  ملائة 6  -
 األداءات؛
بدون احتساب من القيمة اجلملّية للمبيعات املسّجلة يف السنة األوىل ملائة  8 -

 ؛األداءات
بدون احتساب ن القيمة اجلملّية للمبيعات املسّجلة يف السنة األوىل ملائة م 10 -

 األداءات.
ملهارات  - حرتام بنود سريّة املعلومات واملعطيات املتعّلقة  التزام املستغّل للتسمية األصلّية 

خارج ستغالل أو أّي نشاط مشابه هلا واألساليب الفنّية املنقولة والتقّيد بعدم ممارسة نشاط شبكة اإل
 . املنطقة اجلغرافّية احملّددة له وذلك طيلة املّدة التعاقديّة

املتعّلق و  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  64القانون عدد من  14كما يضبط الفصل 
العناصر األساسّية لعقد االستغالل حتت التسمية األصلّية حيث يتّم حتديد هذا  ارة التوزيعنظيم جتبت

 Licence "الصنف من العقود من خالل توّفر شرطني أساسّيني مها الرتخيص يف استغالل العالمة 

de marque"  ونقل اخلربات املكتسبة واملهارات الفنّية"Transfert du savoir-faire"   خيّول كما
الذي يشمل امللكّية  عقد استغالل حتت التسمية األصلّية للمستغّل استغالل حّق امللكّية الفكريّةابرام 

أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد الصناعّية وحقوق املؤّلف والذي ّمت تنظيمه مبقتضى 
لقانون عدد نع والّتجارة واخلدمات كما ّمت تنقيحه وإمتاملتعّلق حبماية عالمات الص 2001  50امه 
   .2007جويلية  23املؤرّخ يف  2007لسنة 

ستغالل عالمة مسّجلة يعترب إبرام عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية ترخيصا الوبناء عليه 
نظرا لكونه يتضّمن يف غالب األحيان بنودا حصرّية تتعّلق بتحديد عقد إحالتها الذي خيتلف عن 

ال اجلغرايف لالستغالل  ويف استشارة. موعة من املستغّلنيأو مستغّل وحيد لفائدة سواء كان  ا
لرتخيص يف استغالل حصري على كامل الرتاب التونسي احلال فإّن العقد   لعالمةالراهن يتعّلق 
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حتّصل مالكها على شهادة تسجيل عالمات الصنع  "Produit de l’année Tunisie"فرنسّية 
 Certificat d’enregistrement d’une marque de fabrique, de"والتجارة واخلدمات 

commerce et de services"  مسندة من قبل املعهد الوطين للمواصفات وامللكّية الصناعّية بتاريخ
ئق املرفق 2010مارس  30 ملّلف. وذلك مثلما تشري إليه الو هذا وجتدر اإلشارة خبصوص عنصر ة 

عطاء تعريف قانوين هلذا املصطلح إىل كوننقل اخلربات واملهارات الفنّية  غري  املشرّع التونسي مل يقم 
ملواصفة  أنّه ميكن االستئناس بتعريف اجلمعّية العاملّية حلماية امللكّية الفكريّة للمهارات الفنّية املضّمن 

"AFNOR Z 20-000"  اخلربات املكتسبة واليت تنّص على وجوبّية أن تكون  1987الصادرة يف أوت
 Un"اليت سيجري نقلها اىل املستّغل مبقتضى عقد االستغالل هلا طابع ممّيز وخاّص  واملهارات الفنّية

caractère original et spécifique"  وتستعمل تقنيات ّمتت جتربتها سابقا"Utilisé selon des 

techniques préalablement expérimentées" . مللّف إىل واستنادا ئق املضّمنة  الراهن الو
هي عالمة ذات طابع ممّيز  " Elu produit de l’année ""انتخب منتج العاّم"  يتبّني أّن عالمة

أّن تقنيات إسنادها املعتمدة هي تقنيات ّمتت جتربتها وترتكز على نظام تشغيل متكامل كما وخاّص 
كيد جناحها يف عّدة أسواق أجنبّية مثل فرنسا وايطاليا وإجنلرتا والكندا واالمارات العربّية املّتحدة.    و

  :قـانون اعادة تنظيم المنافسة واألسعار  ستشارة من منظورتصنيف العقد موضوع اإل .2

تّفاقات ضمن اإل ستغالل حتت التسمية األصلّية موضوع االستشارة الراهنةيصّنف عقد اإل      
لفصل  ملنافسة املنصوص عليها  من قانون اعادة تنظيم املنافسة واألسعار واليت ميكن  5املخّلة 

ملنافسة اعفائها من املنع العاّم املسّلط عليه من نفس  6طبقا للفصل  وعدم اعتباره اتّفاقا خمّال 
ا تدّر على املستعملني  ّ ا ضروريّة لضمان تقّدم تقين أو اقتصادي وأ ّ ا أ القانون مىت أثبت أصحا

ئدها شريطة أّال تؤّدي اىل فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما قسطا عادال من فوا
ويتّم منح هذا ترمي اليه من أهداف واالقصاء التاّم للمنافسة يف السوق املعنّية أو يف جزء هاّم منها. 

لرائد الرمس لتجارة بعد استشارة جملس املنافسة وينشر  ي االعفاء بقرار معّلل من الوزير املكّلف 
ويف هذا اإلطارّمت إصدار إعفاء مجاعي لصنف معّني من هذه العقود على معىن للجمهوريّة التونسّية.

املنافسة واألسعار مبقتضى قرار وزير التجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف اعادة من قانون  6الفصل 
لقرار  2010جويلية  28 حد القطاعات الواردة ضمن القائمة امللحقة  واليت يتعّلق موضوعها 

  املذكور.
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  :األطراف المتعاقدة .3

ستشارة احلال بني طرفني مها على إستغالل حتت التسمية األصلّية موضوع يربط مشروع عقد اإل      
  التوايل: 

 " Management Europe Meeting" شركة :"Franchiseur" ةمالك التسمية األصليّ  -

 ختضع للقانون الفرنسي "Société par actions simplifiée"وهي شركة ذات مسامهة بسيطة 
االستشارات واإلعالم واإلشهار والتسويق والتطوير التجاري والتصّرف يف  وتنشط يف جماالت
 "Lebert Christian Jean-Baptiste Fernand"سيسها من قبل السّيد  متّ  العالمات التجاريّة.

 Elu"ستغالل حتت التسمية األصلّية طار شبكة اإلإوتدير أنشطتها يف  1999فيفري  22بتاريخ 

produit de l’année"  دولة.  45ني يف حنو ستغلّ عدد هاّم من املواليت ينضوي ضمنها 
وهي شركة ذات  "Nexpresse"شركة  :"Franchisé" املستغّل حتت التسمية األصلّية -

لسّجل التجاري للمحكمة االبتدائّية بتونس حتت  5000مسؤولّية حمدودة رأس ماهلا  دينار ومرّمسة 
سيسها .  2014جوان  26بتاريخ  B01128242014 عدد السّيدين امساعيل  من قبل وكيليهاّمت 

ألساس نشر جمّلة دوريّة.  سعد الّدين بن ميالد وحسن صفر وتنشط يف جمال النشر الذي يشمل 
الستغالل عالمتها  " Management Europe Meeting" وتنوي هذه الشركة عقد اتّفاق مع شركة

ويتمّثل  ."Elu produit de l’année"ستغالل حتت التسمية األصلّية طار شبكة اإلإالتجاريّة يف 
لكّل صنف من أصناف  العامّ  تنظيم مسابقة سنويّة النتخاب منتوجاملشروع موضوع العقد يف 

 "Elu produit de l’année"املنتوجات املعروضة يف السوق التونسّية طبقا ملتطلّبات النظام التجاري 

من قبل مستغّل العالمة للمؤّسسات صاحبة  "Licence temporaire"وإسناد إجازة وقتّية 
 على غالف املنتوج الفائز عند "Produit de l’année"املنتوجات الفائزة مبا خيّول هلم وضع عالمة 

ألساس العاّم عملّية إشهاره أو عند عرضه للبيع وذلك ملّدة سنة. وتعتمد مسابقة انتخاب منتوج 
ا وكاالت سرب اآلراءعلى تقنية سرب آراء املستهلكني اليت تق . وتبلغ الكلفة اجلملّية هلذا املعتمدة وم 

لنسبة للسنة قّدر تألف دينار يف حني  50املشروع االستثماري حوايل  املداخيل اجلملّية املرتقبة 
املؤّسسات اليت ّمت اختيار  دخولرسوم ألف دينار ك 175ألف دينار مقّسمة اىل  675بنحو األوىل 
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وة لقاء ألف دينار ك 500و العامّ  منتوجها كمنتوج على غالف  لعالمةوضع اصول على حّق احلإ
 اطارات بصفة مباشرة. 5ستثماري تشغيل كما تنوي العارضة من خالل مشروعها اإلاملنتوج الفائز.  

  المحتوىالمادي للعقد:. 4

لتزامات اإل مجلةفصال تتمحور حول  13 ستشارة احلال علىإحيتوي مشروع العقد موضوع       
ملسائل التالية :   واحلقوق احملمولة على كال الطرفني. وتتعّلق البنود 

 .موضوع العقد :1الفصل  -

ال اجلغرايف واحلّق احلصري يف توزيع وتقدمي خدمات النظام  :2 الفصل - املسائل املتعّلقة 

 . "Produit de l’année"التجاري 
ال  مالك التسمية األصلّية بعدم منح حقّ ات احملمولة على لتزاماال :3 الفصل - اإلستغالل 

وعدم املنافسة وبتقدمي املساعدة الفنّية والتجاريّة واالحاطة واإلرشاد  اجلغرايف احلصري لطرف آخر
 ."Produit de l’année"وتوفري املعلومات الالزمة لتشغيل النظام التجاري 

دم االنضمام االلتزامات احملمولة على املستّغل للتسمية األصلّية بعدم املنافسة وع: 4فصل ال -

ة والعمل على احرتام مواصفات نظام التشغيل وشروط االستغالل  لشبكة استغالل منافسة أو مشا
 2016خالل سنة  أّول مسابقة النتخاب منتوج العامّ  وتطبيق خمّطط األعمال املّتفق عليه وتنظيم

 للمعطيات اإلحصائّية واحملاسبّية.نظام املراقبة واملتابعة بإلضافة اىل املسائل املتعّلقة 
ملهارات : 5فصل ال - حملافظة على سريّة املعلومات املتعّلقة  الفنّية واألساليب املسائل املتعلّقة 

ر اإلخالل بذلك.  وآ

دف يتضّمن االلتزامات الثنائّية اخلاّصة بكيفّية التشاور واالجتماع بصفة دوريّة  :6 الفصل -

 تطوير نقل املعلومات ومحاية قيمة العالمة ومساعدة املستغّل للتمركز ضمن شبكة االستغالل. 

الستقاللّية القانونّية واالداريّة للمستّغل والتزامه بتمكني مالك  :7 الفصل - املسائل املتعّلقة 

ته ومقارّه.  العالمة من مراقبة حسا
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ستوجب لالنضواء ضمن شبكة االستغالل كيفّية خالص املقابل املايل امل :8فصل ال -

 واستغالل العالمة. 

 املتعّلقة مبّدة العقد وشروط جتديده. املسائل :9 الفصل -

 فسخ العقد.املرتتّبة عن ر اآل :10 الفصل -

ايته.بطرق االاملسائل املتعّلقة  :11 الفصل -  عالم خالل مّدة العقد وعند 

ستغالل حتت التسمية األصلّية يف حاالت عقد اإللقانون املنطبق على حتديد ا :12 الفصل -

 هو القانون التونسي. و  الّتنازع والتحكيم بني طريف العقد

دف مرجع استغالل النظام التجار  :13 الفصل - ي للعالمة والتغيريات اليت ميكن ادخاهلا عليه 

 .  5اىل  1مالئمة تطبيقه والتنصيص على املالحق من 

حية أخرى         5ورد مشروع العقد موضوع االستشارة الراهنة منقوصا من امللحق رقم من 
لفصل بني مالك التسمية األصلّية  تقاسم مصاريف االشهاركيفّية واملتعّلق ب 13 املنصوص عليه 

ملسائل التالية:يف حني . واملستغلّ  لعقد    تتعّلق املالحق األربعة املتوّفرة 

لعقد.1امللحق  -  : تعريف املفاهيم واملصطلحات املوجودة 

 ." Produit de l’année": تقدمي أهّم خصائص النظام التجاري 2امللحق -

ملعهد الوطين للمواصفات وامللكّية : تسجيل العالمة 3امللحق - التجاريّة موضوع العقد 

 الصناعّية بتونس.

 : خمّطط االستثمار.4امللحق -

.IV للعقد موضوع االستشارة  التحليل القـانوني:  

  :من حيث الشكل  .1

ستوىف الشروط الشكلّية أنّه قد ا بعد االّطالع على العقد موضوع استشارة احلاليتبّني       
لفصل  واملتعّلق  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد  15املنصوص عليها 
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املتعّلق  2010جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501األمر عدد من  3و  2بتجارة التوزيع والفصول 
مية األصلّية واملعطيات الدنيا بضبط الشروط الدنيا الواجب توّفرها يف عقد اإلستغالل حتت التس

لوثيقة املصاحبة للعقد.   املّضمنة 

  من حيث المضمون: .2

ستغالل حتواءه على بعض التضييقات املتعّلقة حبّق اإلإستشارة احلال إالعقد موضوع  تفرز دراسة     
ال اجلغرايف احملّدد  وهي تضييقات عموديّة من واالنضمام  لتزام بعدم املنافسةاإلو احلصري ضمن ا

لرغم من   ا أن تفضي إىل احلّد من املنافسة يف السوق املرجعّية  كون هذه األخرية مازالت سوقا شأ
تّفاقات املخّلة على الصعيد الوطين. وبناء على ذلك يعترب هذا العقد من بني اإل صغرية وغري متطّورة

لفصل ملنافسة واليت ينطبق عليها املنع العاّم املنص من قانون إعادة تنظيم املنافسة  5وص عليه 
  واألسعار.

  :االنضمام  أو  البنود المكرّسة لشروط عدم المنافسة

ستغالل إالتسمية األصلّية بعدم منح حق  مالك لتزامإالفصل على أحكام هذا نّص ت :2الفصل       
ن داخل املنطقة اجلغرافّية احملّددة بكامل الرتاب التونسي طيلة  العالمة املمّيزة لشبكته لفائدة مستغّل 

ستغالل العالمة إاملّدة التعاقديّة اليت تربطه مبعاقده وهو ما يكفل للمستغّل للتسمية األصلّية احلّق يف 
األمر ات سنو  3طيلة مّدة العقد احملّددة ب بصفة حصريّة  "Elu produit de l’année" التجاريّة

ّكنه من احلصول على ميزة تنافسّية وجيعله قادرا على خلق منطقة جذب متمّيزة للمستهلكني مي الذي
مني عناصر النجاح ملشروعه اإل ولئن  ستغالل.ستثماري يف إطار شبكة اإلوتطوير رقم معامالته و

 مثل هذا الصنف من العقود ستغالل احلصري داخل املنطقة اجلغرافّية احملّددة ضرورّ يفيعترب شرط اإل
 "Concurrence intra-marque" ىل احلّد من املنافسة داخل نفس العالمةإإّال أّن أثره الواقع يفضي 

عمال طبيعة وخصائص عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية  حني تسمحيف السوق املعنّية يف 

   ."Concurrence inter-marques" املنافسة بني العالمات التجاريّة فيما بينها
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تقّيده املستغّل للتسمية األصلّية تفرض أحكام الفقرة السادسة من هذا الفصل على  :4  الفصل     
حتتها أو ستغالل املنضوي االنضمام حتت أّي شكل من األشكال لشبكة منافسة لشبكة اإلبعدم 

ن ستغالل مطار شبكة اإلإالقيام مبمارسة أّي نشاط منافس أو مشابه للنشاط الذي تتّم مباشرته يف 
ال اجلغرايف لإلسواء داخل أو وذلك طرف مالك التسمية األصلّية  ستغالل احملّدد له طيلة خارج ا

ريخ انتهاء الرابطة التعاقديّة.   مّدة العقد وملّدة سنتني ابتداء من 
املستغّل للتسمية األصلّية على الفقرتني األوىل والثانية من هذا الفصل تفرض أحكام  :5  الفصل    

نقل اخلربات واملهارات الفنّية للعالمة املنصوص عليها أو أّي معلومات أخرى ألشخاص تقّيده بعدم 
ملّدة سنتني من خارج شبكة االستغالل وذلك طيلة مّدة العقد وتبقى هذه األحكام سارية املفعول 

ريخ انتهاء الرابطة التعاقديّة كما تنسحب على األشخاص العاملني معه.   ابتداء من 

V  .من   6الراهنة على معنى الفصل  ستشارةاإلالنظر في امكانيّة منح اعفـاء للعقد موضوع
  المنافسة واألسعار:اعادة تنظيم  قـانون  

التضييقات املختلفة من ها بعض تضّمناحلال استشارة  العقد موضوعدراسة فصول يتبّني من       
ا أن تفضي حيث األثر واملوضوع لرغم إ اليت من شأ لنشاط  ىل احلّد من املنافسة يف السوق املعنّية 

ضمن الراهن عقد الصّنف وبناء عليه ي من كون هذه األخرية تعترب سوقا جديدة على الصعيد الوطين.
لفصل اإلخانة  ملنافسة املنصوص عليها  من قانون اعادة تنظيم املنافسة واألسعار  5تّفاقات املخّلة 

ملنافسة طبقا للفصل  من  6واليت ميكن اعفائها من املنع العاّم املسّلط عليه وعدم اعتباره اتّفاقا خمّال 
ا ضروريّة لضمان تقّدم تقين أو اقتص ّ ا أ ا تدّر على نفس القانون مىت أثبت أصحا ّ ادي وأ

املستعملني قسطا عادال من فوائدها شريطة أّال تؤّدي اىل فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري 
  ء هاّم منها.لتحقيق ما ترمي اليه من أهداف واالقصاء التاّم للمنافسة يف السوق املعنّية أو يف جز 

  :الراهنة  ارةستشاإلفيما يتعّلق بالفوائد المرجّوة من العقد موضوع  أّوال. 

احلال فرصة استثماريّة ستكون هلا استشارة يعترب عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية موضوع      
ا وادخال ديناميكّية  التأثري االجيايب على املنافسة بني خمتلف املنتوجات املعروضة ومستوى جود



15 
 

كيفّية ل ةجديد من أساليب ومراجع املستهلكجديدة على املنافسة بني العالمات التجاريّة ومتكني 
ملرجعّية الفرعّية املتمثّلة يف السوق احلرّة مازالت سوقا اختيار شراء منتوج دون آخر خاّصة وأّن السوق ا

إلضافة إىل ما سبق سيمّكن تطوير صغرية وغري متطّورة.  هذه السوق عرب آلية عقود االستغالل و
أنشطة أخرى مرتبطة بصفة مباشرة أو غري مباشرة بنشاط تنظيم دعم حتت التسمية األصلّية من 

  مثل أنشطة االعالم واالشهار والطبع وسرب اآلراء. مسابقة "انتخب منتوج العاّم" 

  :يما يتعّلق بشروط عدم المنافسة أو االنضمام. فثانيا

تعترب املوازنة بني عملّية نقل املهارات واألساليب الفنّية لفائدة املستغّل للتسمية األصلّية من جهة     
حدى إومحاية العالمة التجاريّة وحقوق امللكّية الفكريّة املتعّلقة مبالك التسمية األصلّية من جهة أخرى 

ة. تّفاقات العموديّة عنأهّم اخلصائص اليت متّيز هذا النوع من اإل ولئن تعترب جممل  بقّية العقود املشا
ا تعترب إتضييقات عموديّة أو االنضمام هذه التدابري احلمائّية املندرجة ضمن شروط عدم املنافسة  ّ الّ أ

مالزمة للعقد نظرا ملا توّفره من وسائل كفيلة مبنع املنافسني لشبكة االستغالل التابعة للمالك من 
لتايل ف ستغالهلا ألغراض ختدم مصاحلهمإألساليب الفنّية و ّطالع على املهارات وااإل ّن مثل هذه إو

ريخ انتهاء العقدالتضييقات  ا سنة واحدة بداية من  عوضا عن  تكون جائزة شريطة عدم جتاوز مّد
الراهن واليت تعترب طويلة مقارنة مبا استقّر من العقد  5و  4 مّدة سنتني املنصوص عليها يف الفصول

  .دخال تعديالت على هذه الفصولإعليه العمل االستشاري للمجلس وهو ما يستدعي 

املتعّلقة  3وأخريا جتدر اإلشارة إىل الغموض الذي يكتنف أحكام الفقرة األخرية من الفصل       
 يفتقاسم مصاريف اإلشهار بني طر  مبصاريف االشهار حيث ّمت التنصيص ضمنها على أّن مسألة

منقوصا من مشروع العقد موضوع استشارة احلال ورد يف حني أّن  5تكون مطابقة للملحق رقم العقد 
  مالحق. 4ومل يتضّمن سوى امللحق هذا 

طبقا للفصل  يبقى قابال لإلعفاءواستنادا إىل ما سبق اإلفصاح به فإّن مشروع العقد الراهن      

  التالية: شريطة ادخال التعديالت من قانون اعادة تنظيم املنافسة واألسعار 6
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ريخ انتهاء  5و  4حصر مّدة املنع الواردة يف الفصلني  - يف سنة واحدة عوضا عن سنتني من 
 العقد؛
لفصل  - واستكمال امللحق  3توضيح آلّيات تقاسم االشهار بني طريف العقد املنصوص عليها 

  املنقوص. 5رقم 

  برئاسة 2016ماي   26  بتاريخ  المنافسة  لمجلس  العاّمة  الجلسة  عن  الرأي  هذا  وصدر   

ّ    السّيد وماجدة بن جعفر  والي    بن  سلوى  والّسادة  اتالسّيد  وعضويّةالحبيب جاء با

  كتابة  وأّمنوشكري المامغلي  وفوزي بن عثمان ومحّمد بن فرج والهادي بن مراد  

  .نبيل السماتي  السّيد  الجلسة

  

    .الـرئيــس                                 


