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                                                 التّونسیّة الجمھوریّة
                          الحمد               

  المنافـسة مجلـس    
  العامة الجلسة     

  
  استشاري  الملف:

  طلب إعفاء على معنى الفصل السادس  الموضوع:
  الوجبات السریعة: القطاع

  

  599162الرأي عدد  

2016 أكتوبر 13الصادر عن مجلس المنافسة بتاریخ    
  
  

  إّن مجلس المنافسة،
بتاریخ  296بعد االّطالع على مكتوب وزیر التجارة المرّسم بكتابة المجلس تحت عدد 

االستثمار السیاحي بمنح شركة  یتعلّق ما في والمتضّمن طلب رأي المجلس 2016 أفریل 18
على معنى  ااستثنائی اترخیص"Société D'Investissement Hôteliers El Mouradi" المرادي
مطاعم الوجبات السریعة  قطاع فيمن قانون إعادة تنظیم المنافسة واألسعار  6الفصل 

  .تحت التسمیة األصلیة " Hard Rock Café"الستغالل العالمة األمریكیة  المختّصة
المتعلّق  2015سبتمبر  15المؤّرخ في  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

  بإعادة تنظیم المنافسة واألسعار.

ق بضبط تعلّ الم 2016أوت  19مؤرخ في  2016لسنة  1148حكومي عدد المر األ
التشریعیة إجراءات وصیغ االستشارة الوجوبیة لمجلس المنافسة حول مشاریع النصوص 

  والترتیبیة

المتعلّق بضبط التّنظیم  2006فیفري  15المؤّرخ في  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  اإلداري والمالي وسیر أعمال مجلس المنافسة.

وبعد اإلّطالع على ما یفید استدعاء أعضاء الجلسة العامة وفق الّصیغ القانونیّة 
  .2016 أكتوبر 13لجلسة یوم الخمیس 

  وبعد التأّكد من توفّر النّصاب القانوني.
  وبعد االستماع إلى المقّرر السیّد الحبیب الصید في تالوة تقریره الكتابي.

  

وبعد المداولة استقّر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 
 ما یلي:

 
I. تقدیم الملف  
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سبتمبر  15المؤّرخ في  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال بمقتضیات الفصل 
والمتعلّق بإعادة تنظیم المنافسة واألسعار طلب السیّد وزیر التجارة من  المجلس إبداء  2015
 Société D'Investissement" االستثمار السیاحي المراديبمنح شركة  یتعلّق فیما الرأي

Hôteliers El Mouradi"ة تنظیم من قانون إعاد 6على معنى الفصل  ااستثنائی اترخیص
الستغالل العالمة األمریكیة  مطاعم الوجبات السریعة المختّصة قطاع فيالمنافسة واألسعار 

"Hard Rock Café " تحت التسمیة األصلیة.  
  جملة الوثائق التالیة: وتضّمن ملّف االستشارة المعروضة على أنظار المجلس

  االستثمار  شركةل المسیّرةالطلب و ةصاحبالممثل القانوني نسخة من مكتوب
محّرر  "Société D'Investissement Hôteliers El Mouradi" السیاحي المرادي

عبرت من خاللھ على رغبتھا  في الحصول   2016مارس  30باللغة الفرنسیّة بتاریخ 
تحت   " Hard Rock Café"مریكیة األعالمة العلى ترخیص استثنائي الستغالل 

 .الوجبات السریعة  في مجال التسمیة التجاریّة
 .نسخة من الملف القانوني للشركة 

 بعث فضاء  بطاقة تعریف مشروع"Hard Rock Café "   في إطار العقد المذكور
محّررة باللغة الفرنسیّة قدّمت فیھا العارضة معطیات موجزة حول الخصائص الفنیّة 

 .والبشریّة والمالیّة لمشروعھا
 .عرض لتاریخ ولشبكة االستغالل تحت التسمیة األصلیة 

 .مخطط األعمال باللغة الفرنسیة 

 الفرنسیة تینتحت التسمیة األصلیّة محّرر باللغ استغاللعقد  نسخة من مشروع 
 .وباالنجلیزیة

  تینباللغنسخة من مشروع عقد تطویر االستغالل تحت التسمیة األصلیة  محرر 
 .وباالنجلیزیة الفرنسیة

 .إثبات حقوق ملكیة العالمة أو التسمیة التجاریة  
  ترسیم العالمة بالسجل الوطني للعالمات. معطیات حول 

 .دراسة السوق محّررة باللغة الفرنسیة 

المؤّرخ  2010لسنة  1501من األمر عدد  3الفصل وبالرجوع إلى وفي المقابل      
 ستغاللالمتعلّق بضبط الشروط الدنیا الواجب توفّرھا في عقد اال 2010جوان  21في 

تحت التسمیة األصلیّة والمعطیات الدنیا لم یحتوي ملّف االستشارة على الوثیقة 
  التالیة:المصاحبة 

 .معطیات حول شبكة المشغلین للعالمة 
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 مالك التسمیة األصلیّةالقوائم المالیة والملف القانوني ل. 
 .إثبات حقوق ملكیة العالمة أو التسمیة التجاریة  

  :ستشارةلالاإلطار العام  .1

 استغاللتتعلّق االستشارة المعروضة على المجلس بالنظر في إمكانیّة إعفاء عقد        
تحت التسمیة األصلیّة من المنع العام لألعمال المتّفق علیھا والتحالفات واإلتفاقیّات المخلّة 

المؤّرخ  2015لسنة  36عدد  من القانون 5أحكام الفصل المنصوص علیھا ضمن  بالمنافسة 
  . والمتعلّق بإعادة تنظیم المنافسة واألسعار 2015سبتمبر  15في 

 Société" االستثمار السیاحي المرادي  شركة وتعتزم طالبة اإلعفاء     
D'Investissement Hôteliers El Mouradi" ة األمریكیةإبرام العقد السالف ذكره مع الشرك 

"HARD ROCK LIMITED"  التسمیة وذلك في إطار شبكة االستغالل تحت  الستغالل مطعم
والتي سیقع تطویرھا الحقا كما بینھ عقد التطویر  " Hard Rock Café"  األصلیّة األمریكیة

 29المیناء الترفیھي القنطاوي بسوسة بتاریخ  ) مطاعم بكّل من5المصاحب إلى خمس (
 2016سبتمبر  30وقمرت  بالضاحیة الشمالیة للعاصمة وجربة  بتاریخ أقصاه  2015دیسمبر 

   .2017سبتمبر  30والحمامات وتونس العاصمة بتاریخ أقصاه 

 المذكور یمنح مالك التسمیة األصلیّة عروض على المجلسوبمقتضى بنود العقد الم      
)Le Franchiseur(  حّق استغاللھا بصفة حصریّة بالبالد التونسیّة لفائدة معاقدتھ التي تصبح

مّما یمّكنھا من إسداء  )Le Franchisé( بفعل ذلك حاملة لصفة المستغّل تحت التسمیة األصلیّة
تحت  ستغاللالخدمات المعنیّة ضمن المجال الجغرافي المحدّد بالعقد واالنتماء لشبكة اال

بلدا حول العالم  54 محال منتشرة في  172التي تضّم " Hard Rock Café"التسمیة األصلیّة 
كندا وفرنسا الوالیات المریكیة المتحدة والیابان وخاصة بنزل وكزینو  16مطعم و 198منھا 

مصر و  تایلندا والھندوبلجیكا وسویسرا والمملكة المتحدة و مالیزیا واسبانیا و المانیا وو
   اإلمارات العربیة المتحدة....

ال یندرج ضمن القطاعات الواردة بالجدول الملحق الوجبات السریعة وبما أّن قطاع       
والمتعلّق بمنح بعض  2010جویلیة  28بقرار وزیر التجارة والصناعات التقلیدیّة المؤّرخ في 

من قانون إعادة  6عنى الفصل تحت التسمیة األصلیّة ترخیصا آلیّا على م ستغاللعقود اال
إمكانیّة اسناد ترخیص استثنائي للعقد موضوع االستشارة  نّ إتنظیم المنافسة واألسعار، ف

سالف الذكر التي تخضع إلى ترخیص من  6تندرج ضمن الحاالت المنصوص علیھا بالفصل 
ى ألصحابھا یتسنّ  على أن وزیر التجارة والصناعات التقلیدیّة بعد أخذ رأي مجلس المنافسة 

إثبات جدواھا االقتصادیة أو التقنیّة ومدى إسھامھا الفعلي في تطویر القطاع الذي تنتمي إلیھ 
 وقدرتھا على أّن تدّر على المستعملین قسطا عادال من فوائدھا.  

  اإلطار التشریعي والترتیبي:  .2

تحت التسمیة األصلیّة إلى جملة النصوص القانونیّة  ستغاللتخضع عقود اال      
  والترتیبیّة التالیة: 
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  المتعلّق بتجارة التوزیع  2009أوت  12المؤّرخ في  2009لسنة  69القانون عدد
 منھ. 17إلى  14وخاصة الفصول 

  المتعلّق بإعادة تنظیم  2015سبتمبر  15المؤّرخ في  2015لسنة  36القانون عدد
 .المنافسة واألسعار

  المتعلّق بضبط الشروط الدنیا  2010جوان  21المؤّرخ في  2010لسنة  1501األمر عدد
تحت التسمیة األصلیّة والمعطیات الدنیا المّضمنة  ستغاللالواجب توفّرھا في عقد اال

 بالوثیقة المصاحبة للعقد.
  والمتعلّق بمنح  2010لیة جوی 28قرار وزیر التجارة والصناعات التقلیدیّة المؤّرخ في

من  6بعض عقود االستغالل تحت التسمیة األصلیّة ترخیصا آلیّا على معنى الفصل 
 قانون المنافسة واألسعار.

عالوة على النصوص التشریعیة والترتیبیة المتعلقة بعقود االستغالل تحت التسمیة 
القانونیة  األخرى المتعلقة أساسا األصلیة تخضع االستشارة الراھنة إلى عدد من النصوص 

  بقطاع المطاعم ودعم االستثمار بالبالد التونسیة:

  المتعلق بالمقاھي والمحالت  1959نوفمبر  07المؤرخ في  1959لسنة  47القانون عدد
  . 2001مارس  08المؤرخ في  2001لسنة  27المماثلة لھا والمنقح بالقانون عدد 

  المتعلق ببیان شروط مباشرة  1961أوت  30مؤرخ في ال 1961لسنة  14المرسوم عدد
المؤرخ في  1961لسنة  46بعض أنواع النشاط التجاري والمصادق علیھ بالقانون عدد 

أوت  11المؤرخ في  1985لسنة  84والمنقح والمتمم بالقانون عدد  1961نوفمبر  16
1985 . 

  المتعلق بمراجعة وتدوین  1976جانفي  21المؤرخ في  1976لسنة  18القانون عدد
التشریع الخاص بالصرف والتجارة الخارجیة والمنظم للعالقات بین البالد التونسیة 

 .والبلدان األجنبیة 
  ق بإصدار مجلة علّ تالم 1993دیسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة  120القانون عدد

 التشجیع على االستثمارات 
  ق بحمایة عالمات المتعلّ  2001ریل أف 17المؤرخ في  2001لسنة  36القانون عدد

 .الصنع والتجارة والخدمات 
  ق بحذف رخص ومراجعة المتعلّ  2004أوت  2المؤرخ في  2004لسنة  75القانون عدد

 موجبات إداریة تخص بعض األنشطة التجاریة والسیاحیة والترفیھیة .
  بحفز المبادرة المتعلق  2007دیسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  69القانون عدد

 االقتصادیة.
  المتعلق بتجارة التوزیع 2009اوت  12المؤرخ في  2009لسنة  69القانون عدد. 

 
II. : العقد موضوع االستشارة  

  الطبیعة القانونیّة  للعقد:  .1
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یتمثّل العقد موضوع االستشارة الراھنة في عقد استغالل تحت التسمیة األصلیّة في        
 restaurants"الوجبات السریعة وتحدیدا المطاعم التي تقدم الوجبات المتكاملة غیر الرسمیة 

à services complets informels"  تخّول بمقتضاه مالكة التسمیة األصلیّة شركةHARD 
ROCK LIMITED "" االستثمار السیاحي المرادي  شركةتھا لمعاقد "Société 

D'Investissement Hôteliers El Mouradi حّق استغالل عالمتھا التجاریّة                             
"Hard Rock Café "سلسلة المطاعم التي تقدم الوجبات المتكاملة غیر الرسمیة.  قصد إحداث

وقد حدّد عقد التطویر المصاحب رزنامة لفتح مطاعم بكّل من  المیناء الترفیھي القنطاوي 
بالضاحیة الشمالیة للعاصمة وجربة  بتاریخ أقصاه وقمرت   2015دیسمبر  29بسوسة بتاریخ 

   .2017سبتمبر  30والحمامات وتونس العاصمة بتاریخ أقصاه  2016سبتمبر  30

المتعلّق بتجارة  2009أوت  12المؤّرخ في  2009لسنة  64القانون عدد وعّرف       
"عقد یمنح  ھبكونعقد االستغالل تحت التسمیة األصلیّة  الرابع عشرفي فصلھ التوزیع 

بمقتضاه صاحب تسمیة أو عالمة تجاریّة حّق استغاللھا لشخص طبیعي أو معنوي یسّمى 
المستغّل تحت التسمیة األصلیّة قصد قیامھ بتوزیع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل 

  مالي".

یصنّف خبراء القانون واالقتصاد عقد االستغالل تحت التسمیة األصلیّة ضمن و
فاقات العمودیّة التي تجمع بین طرفین غیر متنافسین والتي تختلف من حیث مجموعة االتّ 

شروطھا وآلیّات تنفیذھا واآلثار المترتّبة عنھا عن بقیّة الصیغ التعاقدیّة األخرى مثل عقد 
 التزاما العمودیّة االتّفاقاتالنوع من یتضّمن ھذا . واالمتیاز أو عقد التوزیع الحصري

بمنح حّق استغالل حقوق الملكیّة  "Le franchiseur"مالك التسمیة األصلیّة مستوجبا على 
الفكریّة والمھارات والمعارف الفنیّة لتوزیع المنتجات أو تقدیم الخدمات الخاصة بھ إلى 

  ".Le franchisé"معاقده الذي یطلق علیھ تسمیة المستغّل تحت التسمیة األصلیّة 

استخدام حقوق الملكیّة الفكریّة أحد الشروط األساسیّة لھذه التقنیة ویعدّ منح حّق     
التعاقدیّة والتي من خاللھا یمكن للمستغّل للتسمیة األصلیّة ممارسة النشاط التجاري أو إسداء 

وذلك لفترة  ضمنھاالخدمات في إطار شبكة االستغالل تحت التسمیة األصلیّة المنضوي 
یتوّجب على مالك التسمیة األصلیّة تقدیم مختلف أشكال كما  العقد. زمنیّة یتّم تحدیدھا ببنود

 إلىحاطة والتكوین واإلرشاد الالزمة المساعدة الفنیّة والتسویقیّة واإلداریّة وكذلك خدمات اإل
معاقده حتّى یتسنّى لھ مزاولة النشاط موضوع العقد في أحسن الظروف وتحقیق النتائج 

طار ھذا العقد بدفع مقابل مالي إم المستغّل للتسمیة األصلیّة في یلتزفي حین  المنتظرة منھ.
لقاء حصولھ على حّق  وإتاوة شھریة) االتّفاقیةلمالك التسمیة األصلیّة (رسوم الدخول في 

وباحترام بنود سریّة المعلومات والمعطیات المتعلّقة بالمھارات  استخدام الملكیّة الفكریّة
أو أّي نشاط مشابھ لھا  ستغاللة والتقیّد بعدم ممارسة نشاط شبكة االواألسالیب الفنیّة المنقول

  . خارج المنطقة الجغرافیّة المحدّدة لھ وذلك طیلة المدّة التعاقدیّة

  تصنیف العقد موضوع االستشارة من منظور قانون المنافسة: .2

تحت التسمیة األصلیّة موضوع االستشارة الراھنة من منظور  ستغاللیصنّف عقد اال     
قانون المنافسة ضمن التمثیل التجاري الحصري الذي یعتبر من بین االتّفاقات المخلّة 

من قانون  5بالمنافسة وظّل ممنوعا منعا مطلقا إلى غایة التنقیح الذي أدخل على الفصل 
والذي  2005جویلیة  18المؤّرخ في  2005سنة ل 60المنافسة واألسعار بمقتضى القانون عدد 
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المتعلّق بإعادة  2015سبتمبر  15المؤّرخ في  2015لسنة  36القانون عدد  تكرس بمقتضى
عفاء ھذا الصنف من إ. وكنتیجة لھذا التنقیح أصبح من الممكن تنظیم المنافسة واألسعار

الصیغ التعاقدیّة من المنع العام المسلّط علیھ وعدم اعتباره اتّفاقا مخالّ بالمنافسة بموجب 
ترخیص مسبّق من وزیر التجارة والصناعات التقلیدیّة بعد أخذ رأي مجلس المنافسة، وذلك 

دة تنظیم إعا من قانون 6شریطة استیفاء الشرطین األساسیّین المنصوص علیھما بالفصل 
  ، وھما:المنافسة واألسعار

 .ضمان تحقیق تقدّم تقني أو اقتصادي من ھذه االتّفاقات 
 .ضمان أن تدّر ھذه االتّفاقات قسطا عادال من فوائدھا لصالح المستعملین 

وفي ھذا اإلطار تّم إصدار إعفاء جماعي لصنف معیّن من ھذه العقود، على معنى 
من قانون المنافسة واألسعار بمقتضى قرار وزیر التجارة والصناعات التقلیدیّة  6الفصل 

، التي یتعلّق موضوعھا بأحد القطاعات الواردة ضمن القائمة 2010جویلیة  28المؤّرخ في 
 ر.الملحقة بالقرار المذكو

  أطراف العقد: .3

موضوع وعقد التطویر تحت التسمیة األصلیّة  ستغاللیربط مشروع عقد اال         
  بین طرفین اآلتي ذكرھما: االستشارة الراھنة

، وھي شركة أمریكیّة تنشط "HARD ROCK LIMITED"شركة مالك التسمیة األصلیّة:  
التي تقدم الوجبات    "restaurant à thème"الوجبات السریعة وتحدیدا المطاعم المختصة

 1971 سنة تأسست "restaurants à services complet informels"المتكاملة غیر الرسمیة 
و اسحاق تیجرات  واسحاق  "Peter Morton"األمریكیان بیتر مورتون  عندما قام 

بتأسیس أول مطعم لھما بلندن مختص في تقدیم وجبات أمریكیة  "Isaac Tigrett"تیجرات
أصیلة في إطار ودیكور مستوحى من الثقافة األمریكیة ومصاحبا بموسیقى الروك و الغول 

"rock 'n roll"   وقد بدأ شبكة ."Hard  Rock Café"  لالستغالل تحت التسمیة األصلیة بالتكّون
عندما تم افتتاح سلسلة مطاعم بالوالیات األمریكیة المتحدة وبباریس وبرلین  1982سنة 

 HARD ROCK" شركة وسعت 1995الستثمار النجاح الذي التھ العالمة ببریطانیا. ومنذ سنة 
LIMITED " ك بافتتاحھا ألول نزل لھا مجال نشاطھا إلى استغالل النزل والكازینوھات وذل

   . "Hard Rock Hotels and casino"بمدینة الس فیقاس األمریكیة تحت تسمیة 

أین یمكن بلدا حول العالم  54 في    "Hard  Rock Café"نتشر شبكة  التي توالیوم 
الوالیات األمریكیة ة بخاصّ نزل وكزینو  16مطعم و 198موقع منھا  172مالحظتھا في 

بلجیكا وسویسرا والمملكة المتحدة و مالیزیا اسبانیا و المانیا وكندا وفرنسا والمتحدة والیابان و
   مصر و اإلمارات العربیة المتحدة.... تایلندا والھند وو

- وجبة متكاملة من ثالثة عناصر (مفتّحات "Hard Rock Café"وتقدم سلسلة مطاعم  
المشروبات الساخنة  وخفیفة بالحانات الكالت باإلضافة إلى األتحلیة) بمطاعم  –طبق رئیسي 

من كونھا  "Hard  Rock Café". وتتمیّز الوجبات المقدمة في محاالت والباردة ومنھا الكحولیة 
 ةیكور أمریكي مزوق باآلالت الموسیقیمستوحاة من الثقافة الغذائیة األمریكیة  وذلك في د

 "rock 'n roll"والمالبس واإلكسسوارات المستعملة في عالم موسیقى الروك و الرول 
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قطعة یقع تدویرھا بشكل دوري على  75000األمریكیة الشھیرة  والتي تكون مجموعة من 
 وھي  "rock 'n roll"الشبكة. كما تكون الوجبات مصحوبة بموسیقى الروك و الغول 

 :العالمة التجاریة التالیة  ذات  "Hard  Rock Café"محالت الموحدة لشبكة مواصفات  ال

     
 ععالمة المصنّ ترویج منتوجات تحمل  "Hard  Rock Café" كما یقع بمطاعم شبكة

"Hard  Rock Café" .التي تقدم وجبات كاملة   تتمیّز ةیكوعلى عكس المطاعم الكالسی 
بتقدیم  "Hard Rock Café" المطاعم المنضویة ضمن شبكة االستغالل تحت التسمیة األصلیة  

  وفي متناول شریحة كبیرة من الطبقة المتوسطة.أكلة متكاملة بأسعار متوّسطة 
 
 :المرادي التمویل للنزل  شركة المستغّل تحت التسمیة األصلیّة "Société 

D'Investissement Hôteliers El Mouradi  83460300وھي شركة خفیة االسم رأس مالھا 
القنطاوي  48مقرھا نزل المرادي ص.ب  2099N/A/M/000دینار تحمل المعرف الجبائي 

المرادي. وتقوم الشركة بإدارة أربعة نزل تابعة لسلسة  حمام سوسة وھي فرع لمجمع  4089
نزل المرادي وھي المرادي قمرت والمرادي كلوب القنطاوي  والمرادي جربة  المنزل 

 والمرادي كلوب سلیمة.
  المحتوى المادي للعقد: .4

بندا تتضّمن  )22اثنین عشر ین (الحال على  استشارةیحتوي مشروع العقد موضوع 
ت والحقوق المحمولة على كال الطرفین، وتتعلّق ھذه البنود لتزاماتنصیصا على جملة من اال

  :بالمسائل التالیة 

  تعریف لبعض المفاھیم التي یحتویھا مشروع العقد: 1البند.  
  بسط للتراخیص التي یسندھا مالك التسمیة األصلیة  بمقتضى العقد للمستغل :2البند

 وبمجال االستغالل   الترابي الحصري والحقوق المكفولة لمالك التسمیة األصلیة .
  مدة سریان العقد وشروط تجدیده وتحدید تاریخ فتح المطعم. :3البند 
 التسمیة األصلیّة مالك ة تجاهالمالی لتزاماتاال: 4 البند. 
 كتبیاب طرق االستغالل.: 5البند 
  بتطویر المطعم.المسائل المتعلقة :6البند 
 التسویغ.:7بند ال 
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  التكوین.:8البند 
  اإلشھار.:9البند 
  معاییر الجودة واالستغالل.  : 10البند العاشر 
  االلتزامات اإلضافیة  للمستغل تحت التسمیة األصلیة. :11البند الحادي عشر 
 حمایة واالعتراف بالملكیة الفكریة. :12الثاني عشر  البند 
 الوثائق المحاسبیة وحقوق المراقبة المكفولة لمالك التسمیة. : 13البند الثالث عشر  
  التأمین اإلجباري. :14البند الرابع عشر 
  العقد.فسخ  :15البند الخامس عشر 
  بعد فسخ أو نھایة  واجبات المستغل تحت التسمیة األصلیة :16البند السادس عشر

  العقد.
  التفویت. :17البند السابع عشر 
  شرط عدم المنافسة :18البند الثامن عشر. 
  حمایة المعرفة:19البند التاسع عشر (savoir faire) . 
  التحكیم في النزاعات. :20البند العشرون 
  أحكام عامة. :21البند الواحد والعشرون 
  عض االلتزامات والتعھدات لكل من لمالك التسمیة ب:22البند الثاني والعشرون

  والمستغل تحتھا.األصلیة 

 Hard"واحتوى عقد  التطویر على اثنى عشر بند تتعلق أساسا بمسألة تطیر شبكة 
Rock Café" وتتعلّق ھذه البنود بالمسائل التالیة بتونس:  
  تعریف لبعض المفاھیم التي یحتویھا مشروع العقد: 1البند.  
  المكفولة لمطّور التسمیة مجال االستغالل   الترابي الحصري والحقوق :2البند

 األصلیة .
  رزنامة التطویر شبكة االستغالل تحت التسمیة األصلیة. :3البند 
 والوجبات حقوقال: 4 البند. 
 عقود االستغالل تحت التسمیة اّألصلیة للمطعم وعقد كراء المجموعة : 5البند

 .ection"ll"article de coالفنیة
  التفویت.:6البند 
 الضمانات و عقود صاحب العالمة األصلیة والمطّور.التمثیلیاتبعض :7بند ال ، 
  مدّة واإلخالالتال:8البند. 
  عن غیاب الضمانات:9البند. 
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  التحكیم.  : 10البند العاشر 
  عدم المنافسة :11البند الحادي عشر. 
 أحكام عاّمة :12الثاني عشر  البند.   

 
III. ستشارةاالالسوق المعنیّة ب وضعیّة   

  :السوق المرجعیةتحدید  .1

وجبة من  "Hard Rock Café"سلسلة مطاعم بالرجوع إلى ما تقدمھ الئحة طعام 
 خفیفةالكالت باإلضافة إلى األتحلیة)  –طبق رئیسي  -متكاملة من ثالثة عناصر (مفتّحات

الساخنة والباردة ومنھا المشروبات و والسریعة من سندویتشات وھامبورغر ومشاوي 
الكحولیة والمستوحاة في الغالب من الثقافة الغذائیة األمریكیة و في دیكور أمریكي مزوق 

والمالبس واإلكسسوارات المستعملة في عالم موسیقى الروك أند الرول  ةباآلالت الموسیقی
"rock 'n roll"  األمریكیة ومصحوبة بموسیقى الروك أند الرول"rock 'n roll"،  مطاعم تشكل

   "restaurant à thème"وتحدیدا المطاعم المختصةاألكالت السریعة ذات الطابع العصري 
 "restaurants à services complet informels"التي تقدم الوجبات المتكاملة غیر الرسمیة 

 . المعنیة باستشارة الحال المرجعیة السوق 
من قرار التراتیب الصحیة لمدینة تونس المؤرخ  139وتعّرف المطاعم طبقا للفصل 

على أنھا " المؤسسات التي تقدم  1994جانفي  14والمصادق علیھ في  1993دیسمبر  24في 
أطعمة مختلفة للحرفاء بما في ذلك مطاعم الخدمات الذاتیة والمطاعم الجماعیة ومطاعم 

ریعة فھي " األكلة التي ال یسوجب تجھیزھا وتقدیمھا وقتا طویال " النزل " ، أّما األكلة الس
 1993دیسمبر  24من قرار التراتیب الصحیة لمدینة تونس المؤرخ في   131ویعرف الفصل 

محالّ ت األكلة السریعة " بالمؤسسات التي تقدم للحرفاء  1994جانفي  14والمصادق علیھ في 
والبیتزا والبریك والفطائر واللبالبي والدجاج المصلي  الكسكروت بمختلف أنواعھ والكفتاجي

  واللحم المشوي " .

  :من حیث عدید الزوایا  1وقد سبق للمجلس أن بین خصوصیة ھذه السوق 
 من حیث خصوصیة المحالت وتموقعھا ونوعیة حرفائھا   : 

والقریبة من تنتشر محالت تقدیم األكالت السریعة العصریة خاصة بالمناطق الراقیة 
مراكز العمل أو مراكز الترفیھ الراقیة كالمحالّت التجاریة والمقاھي أو بالمساحات التجاریة 
الكبرى وبالتالي فإن مرتادي ھذه المحالت عادة ما یكون من ذوي الطبقات ذات الدخل 

نفس المرتفع نسبیا ویكون ارتیادھا في إطار عائلي أو شبابي قصد تناول األكل والترفیھ في 
  الوقت  .
  :من حیث نوعیة الوجبات و الخدمات المقدمة واألسعار المعتمدة 

تتمیز األكالت السریعة العصریة بطریقة تحضیرھا المتمیّزة حیث تتم وفقا لمناھج 
علمیة وصناعیة تحدّد نوعیة المدخالت وحجم المقادیر وطریقة التقدیـم و العرض وغیرھا 

األكالت المقدمة في ھذه المحالت تكون مرتفعة نسبیا من التفاصیل و علیھ فإن أسعار 
  تنعكس فیھا عناصر مكان المحل و تھیئتھ و جودة المنتوجات والخدمات المقدمة فیھا.

                                                            
 1- الرأي عدد 132494 بتاریخ 19 دیسمبر 2013 والرأي عدد 142515 بتاریخ 11 سبتمبر 2014. 
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 وضعیة المنافسة في سوق األكالت السریعة ذات الطابع العصري: .2

یستدعي تحلیل وضعیة المنافسة في ھذه السوق البحث في عنصري العرض و 
  ا.الطلب فیھ
  من حیث الطلب : - 2-1

كشفت دراسة حدیثة أعدھا المعھد الوطني لالستھالك تغیر األنماط االستھالكیة في 
حیث أثبتت أن غذاء التونسي شھد تغیرا كبیرا بفعل العدید من  تونس على المستوى الغذائي

  العوامل . 
وقد أظھر بحث میداني " حول المستھلك التونسي و جودة خدمات المطاعم "  قام بھ 

شخص في منطقة  700المعھد الوطني لالستھالك بواسطة مكتب دراسات شمل عینة تضم 
تطور نصیب اإلنفاق خارج المنزل على النفقات الغذائیة ، حیث أصبحت تونس الكبرى ، 

على المستوى الوطني، وترتفع ھذه النسبة  2010ألسر سنة من إنفاق ا %8.7تمثل   ھذه النسبة
وبمعدل انفاق  بالنسبة ألصحاب الدخل المرتفع %26في إقلیم تونس، وإلى  %18إلى مستوى 

 د سواء مباشرة أو بواسطة مقتطعات األكل.  20 ـأسبوعي یقدر ب
رتیاد وقد ساھم نظام العمل ، نظام الحصتین ، وخروج المرأة للعمل في تزاید ا

من العینة % 44التونسیین للمطاعم ومحالت األكالت الخفیفة وقد بینت ھذه الدراسة أن 
المستجوبة تقبل على تناول الغذاء خارج المنزل ست مرات في األسبوع وبنسب متقاربة 

  السیما بین الذكور واإلناث .
شط فیھ حیث ھذا ،ویبقى اإلقبال على ھذه المحالت مرتبطا بالمجال الجغرافي الذي تن

یكون مھما في المدن الكبرى على غرار إقلیم تونس وسوسة وصفاقس وبنزرت في حین 
  یكون محتشما في المناطق الداخلیة .

  من حیث العرض : - 2-2
تتمحور المنافسة بین محالت األكالت السریعة العصریة في عناصر الخدمات 

یجعل المستھلك یقبل علیھا أو من المقدمة من حیث تھیئة فضاءاتھا وعرض منتوجاتھا مما 
عداد وسھلة االستھالك مھما كان الفضاء ، أّما حیث المنتجات المقدمة التي تكون سریعة األ

األسعار فیھا فھي تخضع إلى قاعدة العرض والطلب ولكن ما یالحظ ھو تقارب األسعار 
ما تكون العالمة  المعتمدة بین المتنافسین الموجودین في نفس المنطقة الجغرافیة وغالبا

التجاریة من بین العناصر المحددة لحصة المنافس في السوق إذ غالبا ما تشكل عنصرا 
   الختیار المستھلك لما توفره من جودة في الخدمات المقدمة وسعر مناسب .

  مسالك توزیع منتوج األكالت السریعة ذات الطابع العصري :
ذات الطابع العصري تغیرا نوعیا تعّرف مسالك توزیع منتوج األكالت السریعة 

وذلك بظھور عالمات أجنبیة أو وطنیة یتم استغاللھا  في إطار عقود استغالل تحت التسمیة 
  األصلیة إلى جانب المحالت التجاریة الحاملة لعالمات تجاریة وطنیة مختلفة .

  
 مطاعم  األكالت السریعة في إطار عقود استغالل تحت التسمیة األصلیة:   .أ

 : عالمة تونسیة تعمل تحت نظام الفرانشیز 
 

نقطة بیع منتشرة بوالیات تونس  24" باقات أند باقات " الموجودة في 
  الكبرى وصفاقس .
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  : عالمات أجنبیة تعمل تحت نظام الفرانشیز 

 
جویلیة  28لئن لم یشمل قرار السید وزیر التجارة والصناعات التقلیدیة المؤرخ  في 

ق بمنح بعض عقود االستغالل تحت التسمیة األصلیة ترخیصا آلیا على معنى المتعلّ  2010
قطاع األكالت السریعة  1991جویلیة  29المؤرخ في  1991لسنة  64من القانون عدد  6الفصل 

سوق التونسیة كعالمة " بیتزا ، فإن ذلك لم یمنع من ظھور بعض العالمات األجنبیة في ال
 ".  ھوت

ھذا، وتبعا للتحوالت التي شھدھا التشریع التونسي في مجال تجارة التوزیع وخاصة 
ق بتجارة التوزیع المتعلّ  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  69مع صدور القانون عدد 

 2010لسنة  1501والذي أدرج بابا یتعلق بعقود االستغالل تحت التسمیة األصلیة واألمر عدد 
المتعلق بضبط الشروط الدنیا الواجب توفرھا في عقد االستغالل  2010جوان  21المؤرخ 

  تحت التسمیة األصلیة والمعطیات المضمنة بالوثیقة المصاحبة للعقد ،
تعدّدت مطالب الترخیص الستغالل عالمات أجنبیة في قطاع  2012ومنذ سنة 

 Laیعة  " األكالت السریعة أو ما یعــرف بالفراشیز الغذائي من نوع األكالت السر

 ثالثةاألولى في اختصاص البیتزا. وتضم شبكتھا  التونسیة عالمةالوھي 
  والمرسى. 1مستغلین تحت التسمیة األصلیة بكّل من النصر والمنزه

وھي اآلن   2011"مامز فود"وھي سلسة حدیثة افتتحت أول مطعم لھا سنة 
مطاعم موزعة بكل من الفیات وشارع  8تضم شبكة مطاعم متكونة من 

  والنصر والمركب التجاري جیان وبالدندان. 1جون جوراس والبحیرة 

 restaurant à"المختصةتصنف ضمن المطاعم  تونسیة وھي عالمة
thème"  التي تقدم وجبات متكاملة متكونة أساسا من السمك وغالل

مستغلین تحت التسمیة األصلیة بكّل من  . وتضم شبكتھا مطعمینالبحر
  .6صفاقس والمنزه

وجبات سریعة تونسیة حدیثة العھد مختصة في السلطات وھي عالمة 
وھي عبارة على بار للسلطات لھا شبكة لالستغالل تحت التسمیة األصلیة 

  تضم إلى حداآلن . 
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franchise alimentaire type fast food"  العدید من العالمات األجنبیة  وظھرت
   :الناشطة في قطاع األكالت السریعة بالسوق التونسیة على غرار

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
    

  

   
  
  
  

األولى عالمیا في اختصاص البیتزا. مریكیة تصنف على أنّھا أ وھي عالمة
مستغال تحت التسمیة األصلیة في جمیع انحاء  13280وتضم شبكتھا قرابة 

العالم محتلة بذلك المرتبة الخامسة من ناحیة امتداد شبكتھا عالمیا. وفي 
  .2والبحیرة  2تونس تضّم الشبكة إلى اآلن مطعمین بكل من المنار 

التي تقدم فرنسیة تصنف ضمن المطاعم ذات الخدمة الحرة وھي عالمة 
امتدت شبكتھا لعدید   1971. ومنذ انطالقتھا سنة وجبات متكاملة غیر رسمیة

مستغال تحت التسمیة  400البلدان منھا اسبانیا وإیطالیا وبولونیا لتضم قرابة 
  األصلیة.

 restaurant à"المختصةفرنسیة تصنف ضمن المطاعم وھي عالمة 
thème" و التي تقدم وجبات متكاملة متكونة أساسا من لحم البقر المشوي .

لتظّم سنة  1998انطلقت شبكتھا لالستغالل تحت التسمیة األصلیة سنة 
مطعما منتشرة خاصة بـفرنسا والصین ولبنان والمغرب  184 2015

والبرتغال وقبرص وروسیا وكوریا. أما بتونس فتضم مطعما وحیدا بجھة 
  النصر. 

وجبات سریعة أمریكیة لھا شبكة لالستغالل تحت التسمیة وھي عالمة 
بلدا خاصة بأوروبا و آسیا ومنطقة الشرق  27األصلیة منتشرة في 

بجھة سیدي  2013  تّم إطالق العالمة بتونس في سبتمبر  األوسط. و 
وتّم افتتاح مطعمین آخرین بطریق المرسى عین زغوان   بوسعید 
  . 6وبالمنزه 

وجبات سریعة بلجیكیة مختصة في الھامبرغر بعثت فس وھي عالمة 
سبعینیات القرن الماضي  لھا شبكة لالستغالل تحت التسمیة األصلیة 

مطعم. و تّم إطالق  500منتشرة حول العالم خاصة بأوروبا تضم قرابة 
  بالمركب التجاري كارفور المرسى. 2015العالمة بتونس سنة 

مختصة  2010وجبات سریعة مغربیبة حدیثة العھد بعثت سنة وھي عالمة 
في المطبخ الیاباني لھا شبكة لالستغالل تحت التسمیة األصلیة بكل من 
المغرب وتونس حیث افتتحت اول مطعم لھا بجھة ضفاف البحیرة  ثم 

  بجھة المرسى. 

وتصنف ضمن المطاعم  1992فرنسیة تعود إلى سنة وھي عالمة 
من المطبخ  "Tex-mex"التي تقدم وجبات "restaurant à thème"المختصة
. وتنتشر حول العالم بشبكة لالستغالل تحت التسمیة األصلیة المكسیكي

  مطعما.  27تظّم 
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تقدم ضمن  سنة 30فرنسیة بعثت منذ أكثر من  وجبات سریعة وھي عالمة
الئحة طعامھا السنداویتشات ووجبات فطور الصباح واللمجة واألطباق 

. وتنتشر حول العالم ضمن شبكة لالستغالل تحت التسمیة األصلیة الساخنة
مطعما منتشرة  خصوصا بتونس والمغرب ومصر وفرنسا  113تظّم 

  وجمھوریة المرتنیك . 

تعتمد على مزج  1975فرنسیة بعثت سنة  وجبات سریعة وھي عالمة
بین مفھوم األكالت السریعة وتقالید المطبخ الفرنسي األصیل. وتنتشر 

 1065حول العالم ضمن شبكة لالستغالل تحت التسمیة األصلیة تظّم 
مطعما منتشرة خصوصا بكندا وفرنسا والوالیات األمریكیة المتحدة 

رجنتین وتونس والمغرب وإیطالیا والمملكة المتحدة وسویسرا واأل
  واإلمارات. 

عالمیة، یقع معظمھا في أمریكیة سلسلة مطاعم وجبات سریعة وھي 
تتمیز بتقدیم وجبات  الوالیات المتحدة الجنوب ومناطق الغرب األوسط في

الھامبورغر المشوي على الفحم  والتي یمكن تناولھا داخل سیارتك 
ضمن شبكة لالستغالل تحت التسمیة األصلیة  . یوجد لھا فروع الخاصة

بكّل من الوالیات األمریكیة المتحدة وأوروبا وأمریكا الوسطى ومنطقة 
مجموعة  فرع. وفي تونس تحصلت 5812فیما مجموعھ  الشرق األوسط

مطعم  15تونس القابضة على حق استغالل ھاتھ العالمة والتي تنوي  بعث 
  بتونس.

فرنسیة تصنف ضمن مطاعم الوجبات السریعة وھي عالمة 
الیابانیة  "suchi"التي تقدم وجبات "restaurant à thème"المختصة
.وتنتشر حول العالم بشبكة لالستغالل تحت التسمیة األصلیة الشھیرة

 كمطعما بكل من فرنسا واسبانیا والبرتغال ولبنان والدومینی 350تظّم 
وبلجیكیا وسویسرا والسنغال وبتونس افتتح أول مطعم حامل للعالمة 

  بجھة العوینة.

مختصة في إعداد  عالمیةأمریكیة سلسلة مطاعم وجبات سریعة وھي 
ضمن شبكة لالستغالل تحت التسمیة األصلیة  . یوجد لھا فروع البیتزا

بكّل من الوالیات األمریكیة المتحدة وأوروبا وأمریكا الوسطى 
فرع. وفي 1580 بما مجموعھ  والجنوبیة ومنطقة الشرق األوسط وآسیا

  وجھة المنار. 1تونس افتتح إلى حد اآلن مطعمین بجھة البحیرة 
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محالت تجاریة عصریة حاملة لعالمات تجاریة متعّددة ومختّصة في تجھیز    .ب
  األكالت السریعة:

إلى مطاعم الوجبات السریعة العاملة ضمن نظام االستغالل تحت التسمیة  إضافة
األصلیة في السوق الوطنیة لألكالت السریعة ذات الطابع العصري توجد عدید محالت 

  تجاریة متعدّدة ومختّصة في تجھیز األكالت السریعة.تجاریة عصریة حاملة لعالمات 

تختص في تقدیم  عالمیةأمریكیة سلسلة مطاعم وجبات سریعة وھي 
الوجبات السریعة من  ھامبورغر وبیتزا وأطباق ساخنة ومشروبات باردة 

ضمن شبكة لالستغالل  . یوجد لھا فروع وساخنة من المطبخ المكسیكي
تحت التسمیة األصلیة بكّل من الوالیات األمریكیة المتحدة وأوروبا 

 ا مجموعھبم وأمریكا الوسطى والجنوبیة ومنطقة الشرق األوسط وآسیا
فرع. وفي تونس افتتح إلى حد اآلن مطعمین بطریق المرسى عند 4700

  بمحطة شال بسیدي خلیفة. 1مستوى عین زغوان وبالطریق السیارة عدد 

تختص في تقدیم  عالمیةأمریكیة سلسلة مطاعم وجبات سریعة وھي 
وأطباق ساخنة  تالوجبات السریعة من  ھامبورغر وسلطات وساندویتشا

ضمن شبكة لالستغالل تحت  . یوجد لھا فروع ومشروبات باردة وساخنة
التسمیة األصلیة بكّل من الوالیات األمریكیة المتحدة وأوروبا وأمریكا 

فرع. 300 بما مجموعھ  الوسطى والجنوبیة ومنطقة الشرق األوسط وآسیا
  .5وفي تونس لھا مطعم بالمنزه 

وتختص  في تقدیم الئحة طعام   1889فرنسیة تعود إلى سنة وھي عالمة 
 توالحلویات والساندویتشامتكونة من قائمة متنوعة من الخبز ومشتقاتھ 

والقھوة . وتنتشر حول العالم بشبكة لالستغالل تحت التسمیة األصلیة تظّم 
مطعما خاصة بفرنسا وبلجیكا والمملكة المتحدة و ھوالندا  101

وارلنداوروسیا وسویسرا وتركیا والصین ودبي واألردن والیابان 
إلى حد اآلن محل والوالیات المتحدة األمریكیة والمغرب و بتونس لھا 

  محاالت أخرى  .  4بجھة المرسى وتعتزم  فتح 
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وتتواجد أغلب ھذه المحالت بالمناطق العمرانیة وبالمساحات التجاریة الكبرى    
وبالمرّكبات التجاریة. وتشّكل أھّم مكّون لسوق األكالت السریعة من حیث العدد ومن حیث 

ول عدد الناشطین بھذه السوق وكیفیة نسبة التشغیل.غیر أنّھ ال تتوفّر حالیا معطیات دقیقة ح
  توزیعھم الجغرافي.

  

IV. ستشارةاالللعقد موضوع  حلیل القانونيالت  
  :من حیث الشكل .1

القنطاوي قد بدأت  فعلیا في   " Hard Rock Café"تجدر اإلشارة إلى أّن مطعم   
شركة  منحطلب . وھو ما یطرح تساؤال حول الجدوى من تقدیم 2015النشاط منذ أواخر سنة 

ترخیصا ""Société D'Investissement Hôteliers El Mouradi" االستثمار السیاحي المرادي
المطاعم  قطاع فيمن قانون إعادة تنظیم المنافسة واألسعار  6استثنائیا على معنى الفصل 

تحت التسمیة األصلیة   " Hard Rock Café"یكیة والوجبات السریعة الستغالل العالمة األمر
وھل یمكنھا  أن تقوم بمراجعة عقد االستغالل تحت التسمیة األصلیة  موضوع طلب 

  الترخیص على ضوء ما یتبلور من رأي المجلس؟ 
الحال من  استشارةوإذا ما تجاوزنا النقطة المذكورة أعاله یخضع العقد موضوع 

  مقتضیات النصوص القانونیّة التالیّة: إلىحیث الشكل 
  والمتعلّق بتجارة  2009أوت  12المؤّرخ في  2009لسنة  69من القانون عدد  15الفصل

 التوزیع.
  المتعلّق  2010جوان  21المؤّرخ في  2010لسنة  1501األمر عدد من  3و 2الفصول

توفّرھا في عقد االستغالل تحت التسمیة األصلیّة بضبط الشروط الدنیا الواجب 
 والمعطیات الدنیا المّضمنة بالوثیقة المصاحبة للعقد.

باإلّطالع على العقد المذكور یتبیّن أنّھ استوفى معظم الشروط المستوجبة بحیث  
في المقابل  عیر أنّھ تضّمن الحقوق والواجبات المحمولة على مالك ومستغّل التسمیة األصلیّة

  ـ:لم تتوفّر في العقد المعطیات المتعلّقة ب
 معطیات حول شبكة المشغلین للعالمة.ال 
 عیة.دراسة السوق المرج  

  :من حیث المضمون  .2

 تحت االستغالل عقد أن اعتبار على المنافسة لمجلس االستشاري العمل استقر   
 یبرم خدمات إسداء أو منتوجات بیع أو لشراء عمودیا اتفاقا یكون أن یعدو ال األصلیة التسمیة

 مخالّ  أثره أو موضوعھ یكون أن یمكن االتفاق ھذا أنّ  غیر متنافسة، غیر شركات بین
 أو العالمة صاحب من الحصري التزّود بواجب مثال تتعلّق بنود على احتوى متى بالمنافسة

  .الحصري الترابي االستغالل بحقّ  أو البیع سعر بتحدید

 على الّراھنة االستشارة موضوع األصلیة التسمیة تحت االستغالل عقد ویحتوى    
 عاّمة بصفة والتجارة الصناعة لحریة األساسیة المبادئ مع تتناقض التي التضییقات من جملة
 ینص والذي ة،خاصّ  بصفة واألسعار المنافسةإعادة تنظیم  قانون من 5 الفصل أحكام ومع
 التي الضمنیة أو الصریحة واالتفاقیات والتحالفات علیھا المتفق األعمال تمنع:" أنّھ على
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  :إلى تؤول والتي بالمنافسة مخال أثرھا أو موضوعھا یكون

 والطلب العرض لقاعدة الطبیعي السیر حسب األسعار تحدید عرقلة.  
  ّفیھا الحرة المنافسة من الحد أو للسوق أخرى مؤسسات دخول من الحد.  
 التقني التقدم أو االستثمار أو التسویق أو اإلنتاج مراقبة أو تحدید.  
 التموین مراكز أو األسواق تقاسم." 

  
 ھام جزء على او الداخلیة الّسوق على ھیمنة لمركز المفرط االستغالل أیضا ویمنع

 لھم یتوفر ال ممن المزودین او األطراف احد فیھا یوجد اقتصادیة تبعیة لوضعیة أو منھا
  ...الخدمات إسداء أو للتسویق بدیلة حلول

 یتعلق تعاقدي شرط أو اتفاق أو التزام كل القانون بحكم مطلقا بطالنا باطال یكون
  ."الفصل ھذا من والثانیة األولى بالفقرتین المحجرة الممارسات بإحدى

المتعلّقة بحّق   الحاالت في الّراھن العقد ببنود المضّمنة التّضییقات مختلف وتتمحور
 لتزامالحصري ضمن المجال الجغرافي المحدّد وبواجب التزّود الحصري وباال ستغاللاال

بعدم المنافسة، وھي تضییقات عمودیّة من شأنھا أن تفضي إلى الحدّ من المنافسة في السوق 
المرجعیّة بالرغم من كون ھذه األخیرة تعتبر سوقا جدیدة على الصعید الوطني. وبناء على 

بین االتّفاقات المخلّة بالمنافسة والتي ینطبق علیھا المنع المنصوص  ذلك یعتبر ھذا العقد من
  (جدید) من قانون المنافسة واألسعار. 5علیھ بالفصل 

  :للعالمة الحصري االستغالل بحقّ  المتعلّقة البنود   .أ
 المستغل لفائدة للعالمة الحصري االستغالل بحق المتعلقة البنود قراءة من یستخلص

  :بعدین وجود األصلیة التسمیة تحت

 الحصري الجغرافي المجال: المكاني البعد 
مالك  التزامھ على من  2.4و 2.3و 2.2 اتالفقرالثالث في مجملھ وخاّصة  نّص البند    

لفائدة  "Hard Rock Café"  لشبكتھالعالمة الممیّزة  استغاللالتسمیة األصلیّة بعدم منح حق 
مستغّل ثان داخل المنطقة الجغرافیّة المحدّدة طیلة المدّة التعاقدیّة التي تربطھ بمعاقده وھو ما 

بصفة " Hard Rock Café " العالمة التجاریّة استغاللیكفل للمستغّل للتسمیة األصلیّة الحّق في 
على  . كما أكد عقد التطویر المصاحب مدینة سوسةمستوى جغرافي محدّد ب حصریّة على

بمناسبة تطویر Hard Rock Café" " المجال الجغرافي الحصري الستغالل العالمة األصلیة 
من ضاحیة قمرت وجزیرة جربة ومدینة الحمامات ووسط تونس  شبكة االستغالل وذلك بكلّ ل

  .والتي اعتبرھا كذلك مناطق استغالل حصري للعالمة العاصمة

 الحّق لمانح التسمیة األصلیّة في تعطي   2.4الفقرة شارة إلى أّن وتجدر اإل         
  منح امتیاز استغالل أو تطویر:

وذلك خارج منطقة االستغالل  "Hard Rock Café"محالت حاملة للعالمة التجاریة -
 الحصري.

االستغالل حول العالم بما فیھا منطقة "Hard Rock Café" محالت حاملة للعالمة التجاریة -
 ."Hard Rock Café" الحصري فیما عدى مطعم
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حول العالم بما فیھا منطقة االستغالل " Hard Rock" حاملة للعالمة التجاریةنزل  -
 .الحصري

حول العالم بما فیھا منطقة االستغالل " Hard Rock" حاملة للعالمة التجاریةكازینوھات    -
 .الحصري

حول العالم بما فیھا منطقة االستغالل " Hard Rock" حاملة للعالمة التجاریةحانات  -
 .الحصري

 .حول العالم بما فیھا منطقة االستغالل الحصري"Hard Rock Café" حمالت دعائیة للعالمة -
 و عالمة حولأخرى  تستعمل اسم تجاري أمراكز التصییف والتخییم والنزل وأیة مؤسسة  -

 ."Hard Rock Café" العالم بما فیھا منطقة االستغالل الحصري فیما عدى مطعم

الحصري داخل المنطقة الجغرافیّة المحدّدة ضروریّا  ستغاللشرط اال كان  نّ إوال       
الحدّ من المنافسة الحّرة في  إلىفي مثل ھذا الصنف من العقود، إالّ أّن أثره الواقع یفضي 

ومزاولة مثل ھذا مطاعم وجبات سریعة صاء أشخاص آخرین من إحداث السوق المعنیّة وإق
قصاء سیمتدّ لمدّة المذكورة، خاّصة وأّن ھذا اإل ستغاللالنشاط تحت العالمة الممیّزة لشبكة اال

قابلة للتجدید مّرة واحدة  ینسن )10( عشرة من العقد المذكور ب 3زمنیّة طویلة جدّا حدّدھا البند 
 5من الفصل  4ولنفس المدّة، األمر الذي یجعل مثل ھذه المسائل تتناقض مع مقتضیات المّطة 

  .المنافسة واألسعارإعادة تنظیم من قانون 

  مّدة العقد :الزمني البعد  
 بالمجال المذكورة العالمة استغالل األصلیة التسمیة تحت المستغل العقد یمّكن

مع  سنوات 10بـ منھ 3 البند حدّدھا والتي العقد مدّة طیلة حصریا استغالال المعیّن الجغرافي
 العالمة صاحب یلتزم الحقّ  ھذا مقابل في. مكانیّة تجدیدھا مّرة واحدة لفترة زمنیّة مماثلةإ

ھاتھ الفترة  خاللمنطقة االستغالل الحصري ب إستغاللھا قصد الغیر إلى العالمة منح بعدم
  بالبند الثامن منھ. وھو المنحى الذي أكده عقد التطویر

طویلة جدّا مقارنة بما  ستشاري للمجلس وتعتبر ھذه المدّة التعاقدیّة من منظور فقھ اال
مقیدة ھو متّفق علیھ بخصوص ھذا الصنف من االتّفاقات العمودیّة المتضمنّة لشروط 

 من والحدّ  للّسوق أخرى مؤسسات دخول من الحدّ  إلىعلى اعتبار أنّھا تؤول  منافسة لل
ظیم إعادة تن قانون من 5 الفصل من الثانیة الفقرة معنى على وذلك فیھا الحّرة المنافسة
  .واألسعار المنافسة

  :الحصري التزود بشرط المتعلّق تضییقال  .ب
المستغّل للتسمیة األصلیّة جملة من القیود المرتبطة على الخامس   البندتفرض أحكام     

 في تضّمن قائمة في العالمة صاحب قبل من محدّدین مزّودین من بمنتجاتبالتزّود الحصري 
عملیّة اقتناء المنتوجات أو  وذلك عبر قصر "Manuel de procédures"  التشغیل دلیل

التجھیزات أو النماذج من قبل المستغّل للتسمیة األصلیّة على قائمة المزّودین التي یحدّدھا 
 مالك التسمیة األصلیّة أو المزّودین الحاصلین على موافقتھ.

یة األصلیة من البند السادس على إمكانیة قیام مالك التسم 6.5كما تنّص الفقرة     
وبمحض إرادتھ الصرفة بعملیة تجمیع شراءات المنضوین ضمن شبكتھ حیث أنھ یقوم 
بشراء معدات وتجھیزات االستغالل الضروریة باإلضافة إلى  كل ماھو ضروري  لتشغیل 
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المطعم  ومن ثم إعادة بیعھا للمستغل أو القیام بضبط المزود أو المزودین الواجب التعامل 
  عملیة الشراءات المجمعة. معھم في إطار 

مالك  وجوب التزّود بصفة حصریّة من منتوجاتب المتعلّقة  من شأن ھذه الشروط و    
حریّة أو من منتوجات المزّودین الحاصلین على موافقتھ أمرا یحدّ من ال التسمیة األصلیة

لتسویق وھو ما من التحّكم بصفة غیر مباشرة في تحدید أو مراقبة ا التجاریّة للمستغّل ویمّكنھ
المنافسة إعادة تنظیم من قانون  5من الفصل  3یجعل مثل ھذه األحكام مخالفة للمّطة 

 والمتمثل والتجارة الصناعة لحریة الھاّمة العناصر أحد من یحدّ  أنّھ على عالوةواألسعار.  
 ،"la liberté d’exploitation"للمستغل التجاري النشاط شؤون وتسییر استغالل حریة في

من الفقرة  15النقطة  لمقتضیات وفقا العقد لفسخ موجب ھو الشرط ھذا مخالفة وأنّ  خاصة
  .15 البندمن  15.1

 ":للعقد الشخصیة باالعتبارات" المتعلّق تضییقال  .ت
 أو مباشرة باالمتناع المستغلّ  یلتزمأن  سابع عشر من العقد الماثل  علىینّص البند ال

 أو تفویت أو إحالة عملیّات تخصّ  التي األعمال من بجملة القیام عن مباشرة غیر بطریقة
دون الرجوع إلى صاحب التسمیة الغیر  لفائدة التجاري أصلھ من كلّ  أو جزء نقل أو كراء

  األصلیة والحصول على موافقتھ .
 االستثمار مسار على رقابتھ بسط من العالمة صاحب یمّكن أن البند ھذا شأن ومن

 خاصة واألسعار، المنافسة إعادة تنظیم  قانون من 5 الفصل من 3 الفقرة ألحكام خالفا وذلك
 الصناعة حریّات أحد من یحدّ  أنّھ على فضال المقابل، في مثیل أي البند لھذا لیس وأنّھ

  .التجاري النّشاط شؤون وتسییر االستغالل حریة وھي الھاّمة والتجارة
  

 :والمصادقة األفضلیّة بحق المتعلّق البند  .ث
 األوروبیة المدّونة( منھا األوروبیة خاصة المقارنة التشریعات بعضعلى خالف 

 لسنة 1501 عدد األمر یتضّمن لماالستغالل تحت التسمیة األصلیة  لعقود المنظمة للقواعد
 عقد في توفرھا الواجب الدنیا الشروط بضبط المتعلق 2010 جوان 21 في المؤرخ 2010

 حق بند للعقد المصاحبة بالوثیقة المضّمنة الدنیا والمعطیات األصلیة التسمیة تحت االستغالل
  .الشراء في العالمة صاحب أولویة أو) droit de préemption( األفضلیة

 أو الخاص لحسابھ إقتناء، في األلویة األصلیة التسمیة لصاحب الحق ھذا ویخّول
 في مساھمة أیّة أو للمستغلّ  التجاري األصل من جزء أو كلّ  الشبكة، أعضاء أحد لحساب

 المستغل قبل من انتھاكھ حالة في للعقاب وموجب فیھ للّرجوع قابل غیر الحق وھو. مؤسستھ
  .األصلیة التسمیة تحت

 الفصل معنى على الّسوق إلى أخرى مؤسسات دخول من یحدّ  أن الحق ھذا شأن ومن
 شؤون وتسییر استغالل في المستغل حریة یقیّد أنّھ كما واألسعار، المنافسة قانون من 5

  . ویختاره یراه الذي الوجھ على التّجاري النّشاط

 : المنافسة عدم بشرط المتعلّق البند  .ج
االستغالل تحت التسمیة  عقود في تداوال األكثر الّشروط من المنافسة عدم شرط یعد

 األصلیة التسمیة صاحب لنشاط منافس نشاط إقامة امكانیة من امتناعھ في والمتمثل األصلیة
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 أولى مرحلة: مرحلتین في االلتزام ھذا تنفیذ ویتمّ . معیّنة زمنیّة مدّة في الجغرافي المجال في
  .كان سبب ألي العقد نھایة تلي ثانیة ومرحلة) العقد تنفیذ خالل( العقد مدّة خالل

من عقد  18.3و 18.2 وتحدیدا في فقرتتھ الّراھن العقد منالثامن عشر  البند تعّرضو    
 إذ الّشرط ھذال االستغال تحت التمیة األصلیة والبند الحادي عشر من عقد التطویر المصاحب

 صاحب منافسة بعدم ةسنب فسخھ أو انتھائھ وإثر العقد مدّة خالل المستغل مابمقتضاھ یلتزم
متر  288كلم و 18   أمیال  أي ما یساوي 10حدد بدائرة شعاعھا  جغرافي جالم داخل العالمة

مكان  المطعم المستغل تحت العالمة األصلیة . وعلیھ یمتنع صاحب االمتیاز بصفة  من 
مباشرة أو غیر مباشرة و بھدف ربحي أو غیر ربحي وذلك إما لحسابھ الخاص أو كموظف 

سیر أو متصرف أو مساھم  عن امتالك أو كراء أو أو كعامل أو مستشار أو كشریك أو كم
استغالل حر أوتحت التسمیة االصلیة أو تسییر أو المشاركة  أو إقراض أو إعارة  سلع 

أو محالت  تسلیة تعتمد على  "restaurant à thème"ألشخاص  في مطاعم مختصة  
   الموسیقى.

سبق و عامل أو موظف أي مسیر أ كما تجدر اإلشارة إلى أّن ھذا المنع یشمل كذلك    
 .بعد تسریحھ فھ ضمن شبكتھ ولمدة عامأن وظ

 قام وأنّھ خاصة مجدّدا الّسوق إلى المستغل دخول من یحدّ  أن الّشرط ھذا شأن ومن    
 مؤسسات دخول من تحدّ  مقتضیات بذلك تعدّ  وھي مشروعھ، لتحقیق مھّمة باستثمارات

 قانون من 5 الفصل من الثانیة الفقرة معنى على فیھا الحّرة والمنافسة الّسوق إلى اقتصادیة
  .   واألسعار المنافسة إعادة تنظیم 

  

V. د موضوع اء للعق نح اعف ة م ي امكانیّ ى  االستشارة النظر ف ة عل الراھن
 المنافسة واألسعار:إعادة تنظیم من قانون  6معنى الفصل 

بعض  ي ال ّمن ف یتبیّن من التحالیل السابقة أّن العقد موضوع االستشارة الراھنة قد تض
أنھا أن تفضي  من بنوده جملة من التضییقات المختلفة من حیث األثر والموضوع التي من ش

ر سوقا  إلى رة تعتب ذه األخی ون ھ الرغم من ك ة بالنشاط ب الحدّ من المنافسة في السوق المعنیّ
ة جدیدة على ال ات المخلّ ین االتّفاق ن ب د م ذا العق ار ھ ّم اعتب ك ت ى ذل اء عل وطني. وبن صعید ال

ل  ھ بالفص وص علی ع المنص ا المن ق علیھ ي ینطب ة والت یم  5بالمنافس ادة تنظ انون إع ن ق م
  المنافسة واألسعار.

ن 6 الفصل بمقتضى تدّخل المشّرع أنّ  إالّ  انونذات  م ذكور ق ز الم ل شرعیة لیجی  مث
ذه ود، ھ ال العق ر" ف ة تعتب ة مخلّ ات بالمنافس ات أو االتفاق ي الممارس ت الت حابھا یثب ا أص  أنّھ

روریة مان ض دّم لض ي تق ادي أو تقن ا اقتص دّر وأنّھ ى ت تعملین عل طا المس ادال قس ن ع  م
دھا ّزل". فوائ ام وتتن ذا أحك ل ھ تثناء الفص دأ كاس ام للمب ق الع ع المتعلّ لّ  بمن اق ك ون اتف  یك

ة، الفصل ھذا أحكام ووردت. بالمنافسة مخالّ  أثره أو موضوعھ ى تسري وھي مطلق ل عل  ك
ة أنّ  أصحابھا یثبت أن شریطة االتفاقات واردة التضییقات جمل ا ال  لضمان ضروریة ھي بھ

  . فوائدھا من عادال قسطا المستعملین على تدّر وأنّھا اقتصادي أو تقني تقدّم
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ل أّن  ذا الفص ذه ویستخلص من أحكام ھ م یعط تصنیفا واضحا لھ المشّرع التونسي ل
ھ  ي مقاربت ذلك ف دا ب ام معتم كل ع ا بش یص علیھ ى التنص ل عل ي المقاب ر ف ات واقتص االتّفاق
الل  ن خ اد م ا االقتص تفید منھ ي یس دة الت افع األكی ین المن ة ب اییر الموازن ى مع ة عل القانونیّ

لبیّة  وتحقیق الرفاه يحراز على التقدّم التقني واالقتصاداإل ار الس ة، واآلث تھلكین من جھ للمس
  التي تترتّب عن ھذه االتّفاقات المتضّمنة لتضییقات عمودیّة تحدّ من المنافسة من جھة أخرى. 

ا منح إمكانیة في النّظر ویستدعي یّن اء اإلعف یّین یتع ران شرطین أساس تیفائھما، اقت س
  وھما كاآلتي:
  من ھذه االتّفاقات. اقتصادي: ضمان تقدّم تقني أو الشرط األّول 
   :ضمان قسط عادل من فوائدھا لفائدة المستعملین.الشرط الثاني 

بأھمیّة دور ھذا النوع من االتّفاقات  2أّن المجلس قد أقرّ  إلىوتجدر االشارة ھنا  
العمودیّة في تنمیة تجارة التوزیع في تونس وفسح المجال أمام المؤّسسات الصغرى 
والمتوّسطة للمشاركة الفاعلة في ھذا النشاط مّما یسھم في إدخال أسالیب تسویق متطّورة 

  وتطویر جودة المنتوجات والخدمات التي تعود بالنفع على المستھلك.

  الراھنة: االستشارةأّوال. فیما یتعلّق بالفوائد االقتصادیة المرجّوة من العقد موضوع 

في مطعم من فئة المطاعم  یتمثل المشروع المزمع استغاللھ تحت التسمیة األصلیة 
 restaurants à services complet"التي تقدم الوجبات المتكاملة غیر الرسمیة المختصة  

informels à thème"  یقع بالمیناء الترفیھي القنطاوي بسوسة  وعلى أن یقع الحقا ووفق
جدول زمني حدده مخطط االستثمار فتح مطاعم جدیدة بكل من قمرت  بالضاحیة الشمالیة 

   للعاصمة وجربة والحمامات وتونس العاصمة.

بدایة توسع وانتشار لمطاعم الوجبات السریعة وقد أفرزت دراسة السوق المرجعیّة     
لعاملة تحت التسمیة األصلیة سواء أكانت عالمات أجنبیة أو وطنیة حیث افتتحت عدید ا

طار عقد إنشاؤه في إمّما یعني أّن المشروع المزمع  المطاعم العالمیة مطاعم لھا بتونس
ھذا دخال وترسیخ إھم في اتحت التسمیة األصلیّة موضوع االستشارة الراھنة سیس ستغاللاال

ونوعیة  في السوق التونسیّة من جھة، وفي تحسین جودة الخدمات الصنف من النشاط 
حسب فقھاء القانون واالقتصاد  مكن أن یشّكلمن جھة ثانیة، وھو ما ی المنتوج المعروض

یجابي قترانھ مع تحقیق األثر اإلاأحد العناصر األساسیّة لضمان التقدّم االقتصادي في حال 
  .الوطنیة على أوضاع السوق

نة بمخطط االستثمار أنّھ من المتوقع أن صعید التشغیل، تفید المعطیات المضمّ  فعلى       
موطن شغل  45خالل موسم الذروة و  موطن شغل مباشر 75یخلق المطعم الواحد ما بین 

مع العلم أّن عدد المطاعم المزمع فتحھا سیبلغ  الواحد طعم مباشر خالل موسم الشتوي للم
العدد الجملي لمواطن التشغیل المباشرة  المزمع خلقھا إلى ) مطاعم وھو ما یرفع 5خمسة(

  خالل الموسم الشتوي. 225خالل موسم الذروة و  375
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ومن ناحیة مواطن الشغل الغیر مباشرة.سیمكن العقد من دعم وخلق مواطن شغل     
اعتبارا وأّن العقد یمّكن  غیر مباشرة بعدید القطاعات المرتبط بسوق الوجبات السریعة 

كما تضمنتھ الوثیقة الوصفیة  تغل العالمة من التزّود بأغلب المنتوجات من تونسمس
"document descriptif" وھو ما من شأنھ المصاحبة لعقد االستغالل تحت التسمیة األصلیة .

تثمین المدخالت الوطنیة خاصة منھا الفالحیّة إضافة إلى تنشیط الشركات المختصة في 
  . اع اإلشھار  التجاريوقط قطاع تجھیز المطاعم

كما تجدر اإلشارة إلى أنّھ في ما یتعلّق بالتقدّم التقني الذي من المحتمل أن تفرزه     
على التراب التونسي، فھو یتجلّى من خالل   "Hard Rock Café" مطعمعملیة استغالل عالمة 

والمعرفة الفنیة والدرایة في  ونقل الخبراتوأسالیب التصّرف والجودة  نظمالحدث أتقدیم 
مجال التعامل مع المستھلك وكیفیة استقبال الحرفاء وقواعد حفظ الصحة والنظافة، ولذلك 
فإّن العقد ینّص في عدّة مناسبات على أن مستغل العالمة خاضع لعملیات مراقبة دوریة 

یمّس من سمعة  ومستمرة یقوم بھا مانح االمتیاز بغایة التثبّت من عدم وجود ما یمكن أن
دلیل إجراءات العمل مستغل العالمة مقیدا ب وھو ما یجعل العالمة التجاریة الممنوحة

  والذّي من شأنھ أن ینعكس بصفة إیجابیّة ومباشرة على المستھلك. ومتطلبات الجودة
  

  ثانیا . ضمان قسط عادل من فوائدھا لفائدة المستعملین

 للعالمة الحصري االستغالل بحقّ  المتعلّقة البنود بخصوص: 
 من معیّنة ولفترة معین جغرافي مجال داخل للعالمة الحصري االستغالل شرط یعتبر

 من توفره لما نظرا العقد لتنفیذ ضروریة أنّھا إالّ  بالمنافسة المخلّة الحمائیة التدابیر قبیل
 والتي العالمة صاحب لفائدة سنویة لرسومات المستغل بدفع المتعلق البند عدا فیماف. مزایا

 وعدّة مزایا عدّة للعالمة الحصري لالستغالل فإنّ  الصعبة، للعملة إھدارا تمثل أن شأنھا من
  :فوائد

 تطویر على حریصا تجعلھ تنافسیّة میزةو المتمثلة في تمتعھ ب:المستغل لفائدة الفوائد 
 تجربة تفرزه وما التشغیل دلیل علیھ ینص ما كل بتطبیق االلتزام عبر وتحسینھا خدماتھ
تھ استفاد خالل من ھنجاح فرصل ضمان كما أنّھا تشكلّ  .تحسینات من العالمة صاحب

 ثقة یُعزز مما والفنیة، التجاریة مساندتھ ومن وخبرتھ وشھرتھ وعالمتھ المانح اسم من
 فردیة بصفة العالمة تمثیل احتكار حقوق على الحصولویشكل .بھ والحرفاء  الزبائن

 وإحداث استثماراتھ نسق في لترفیعحافزا للمستغل  ل الحصري الجغرافي المجال داخل
  تطویر شبكتھ.  عبر نشاطھ مستوى وتوسیعمباشرة او غیر مباشرة   جدیدة شغل مواطن

 خاصة وذلك عبر المساھمة في المجھود الوطني للتشغیل  :الوطنیة لمجموعةل الفوائد
لحاملي الشھائد العلیا وخریجي مدارس التكوین المھني في مجال الفندقة والخدمات 

ني من النسیج الوطالسیاحیة من جھة باإلضافة إلى مساندة والمساھمة في تدعیم 
 marché en"یة المؤسسات الصغرى والمتوسطة  المرتبطة بھا والعاملة بسوق القبل

amont" والبعدیة "marché en aval" من جھة أخرى.ومن خالل العائدات الجبائیة سوف
یساھم  المشروع  في تمویل خزینة الدولة  بعنوان الضریبة على الدخل و الضریبة على 

  الشركات واألداء على القیمة المضافة والخصومات من المورد إلخ....
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 خدمات منظومة االستفادة من  للمستھلك المشروع یكفلإذ س : المستھلك لفائدة المزایا 
 دقیقة ومعرفةتوفر منتوج جدید والئحة طعام ذات اختیارات واسعة  الجودة عالیة

 صاحب عمل التي والمعارف الخبرات لمجموع ذلك ویعود المنتوج بخصوصیات
 یتطلب حصري بشكل العالمات تمثیل أنّ  باعتبار صاحب االمتیازل نقلھا على العالمة

  .المنتوج بخصوصیات ھاّمة وتجاریة تقنیة درایة

 الحصري التزود بشرط المتعلّق البند:  

یندرج ھذا التضییق ضمن تدابیر حمایة الھویّة المشتركة والمواصفات الموّحدة لنظام 
التابعة لمالك التسمیة األصلیّة  ستغاللطار شبكة االإتشغیل النشاط موضوع العقد في 

ویمكن أن سداؤھا في ھذا المجال. إوالحرص على الجودة الفنیّة والصحیّة للخدمات التي یتّم 
  راء الحمائي الفوائد التالیة:یدّر  ھذا اإلج

 أو العالمة لصاحب االستغالل شبكة تطویر في أساسا والمتمثلة العالمة صاحبل الفوائد 
  . القطاع على إیجابا ینعكس أن شأنھ من بما المالكة الجھة
 ما  خدمة متمیزة تحترم معاییر عالمیة  توفیرضمان  في أساسا تتمثل : لمستھلكل فوائدال

   سوف  ینعكس على درجة رضا ورفاه المستھلك.
 وفقا لوثیقة عقد االستغالل تحت التسمیة األصلیة فإّن  :الوطنیة للمجموعة الفوائد

قائمة المزودین   بالتزود من مالك التسمیة أو من المستغل تحت التسمیة األصلیة مطالب 
وبالنظر إلى طبیعة ھاتھ  المنتوجات فإّن فرضیة أن یتّم التزّود  ھذا األخیر.التي یضبطھا 

لك التسمیة تظل واردة جدا وھو ما تّم من مزودین تونسیین مصادق علیھم من قبل ما
المصاحبة لعقد االستغالل  "document descriptif"التأكید علیھ ضمن  الوثیقة الوصفیة 

  . محدودة تعتبر التضییق لھذا المحتملة اآلثار ما تكون معھ تحت التسمیة األصلیة

 المنافسة عدم بشرط المتعلّق البند :  
 األصلیّة التسمیة لصاحب الّراجعة التجاریّة العالمة حمایة إلى الشرط ھذا یھدف

 تحت استغالل عقود إلبرام الجوھري الّسبب أنّ  ذلك مشروعة، غیر بطریقة استغاللھا ومنع
 كان ولّما. التجاریة العالمة شھرة من المتأتیّة التنافسیّة المیزة استغالل ھو االصلیة التسمیة
 من التجاریة وتسمیتھ عالمتھ بحمایة باألساس مرتبط األصلیّة التسمیة صاحب نشاط تطّور

 عدم شرط فإنّ  لھ المرخص قبل من استغاللھا عند تلحقھا أن یمكن التي األضرار كلّ 
 لنشاط مماثل نشاط أي ممارسة بعدم المستغل إلزام في والمتمثل یبّرره ما یجد المنافسة
  .علیھا المتفق الزمنیة المدّة خالل العالمة صاحب

 متضافرةالمتضّمن لشرط عدم المنافسة المعاییر ال 9قد توفرت في مقتضیات الفصل و
و  المنافسة عدم بنودلقرار بشرعیة ) والفرنسي األوروبي( المقارن القانونالتي حددھا 

  :المتمثلة في

  جغرافیا، المنافسة بعدم المنعوجوب حصر  
 انتھاء تاریخ من سنة مدّة یتجاوز أن ودون زمنیا المنافسة بعدم المنع وجوب حصر 

  بالعقد، العمل
  العقد، إطار في المسداة الخدمات أو المواد في  المنافسة بعدم المنع وجوب حصر  
  الفنیة والمھارات الخبرات لحمایة ضروریا المنافسة بعدم المنع یكون أنوجوب 
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  .المستغلّ  لفائدة العالمة صاحب یمنحھا التي
  یوفر عدد من الفوائد:ولھذا البند الحمائي أن 

 االستغالل شبكة سمعة وعلى العالمة شھرة على الحفاظ : العالمة صاحبل الفوائد.  
 :المستغل لفائدة الممنوحة المعطیات حمایة الفوائد للمستغل. 
 :ودة التقنیّة والصحیّة للخدمات والوجباتضمان وحدة مواصفات الج الفوائد للمستھلك 

 .وبالتالي ضمان رفاه المستھلك ستغاللطار شبكة االإالمقدّمة والتجھیزات المستعملة في 
 

 للعقد الشخصیة باالعتبارات" المتعلّق البند:"  
 تحت االستغالل بعقود للمتعاقد الشخصیة باالعتبارات تتعلق بنود إدراج عادة یبّرر

 الجوھریة أركانھا مختلف وعلى التجاریة العالمة على الحفاظ بضرورة األصلیة التسمیة
 حق األصلیة، التسمیة تحت المستغل المتعاقد، منح على وافق قد العالمة صاحب أنّ  ضرورة
 وبالتّالي المشروع إلنجاح الضروریة ومؤھالتھ لصفاتھ وفقا مكوناتھا بكلّ  العالمة استغالل
 البند ھذا من األكبر المستفید العالمة صاحب یعدّ و. التجاریة العالمة سمعة على الحفاظ
   .فقط المستغل عاتق على محمول التزام فھو مثیل لھ لیس األخیر ھذا وأنّ  ةخاصّ 

 والمصادقة األفضلیّة بحق المتعلّق البند:  
  .االستغالل شبكة وسمعة التجاریة العالمة شھرة علىھذا البند ضروریا للمحافظة  یعدّ 

  

VI. رأي المجلس  
 المنافسة على التضییقات من الرئیسي الھدف أنّ  أعاله مما توصل إلیھ یستخلص  أوال:

 على والمحافظة االستغالل حق موضوع العالمة حمایة ھي الّراھن العقد ببنود المضّمنة
 لفائدة المنقولة والمعلومات المعطیات سریّة على وخاصة االستغالل شبكة وشھرة شھرتھا
 ولتنفیذ المشروع نجاح لضمان ضروریة بذلك تعدّ  وھي األصلیة، التسمیة تحت المستغلّ 

  .   الّراھن العقد

عقد االستغالل تحت التسمیة  فإنّ  الّراھن، المشروع عن الناجمة الفوائد لجملة تبعا ثانیا:
على  إعفاء محل تكون أن یمكن المنافسة على التضییقات موضوع البنوداألصلیة بما فیھا 

الحصریة دّة تعدیل م بشرط وذلك  من قانون  إعادة تنظیم المنافسة واألسعار 6معنى الفصل 
من العقد المذكور  3المنصوص علیھا بالبند   "Hard Rock" في استغالل العالمة التجاریة

سنوات قابلیة للتجدید مّرة واحدة  )10سنوات عوضا عن عشر ( )5( وذلك بتحدیدھا بـخمس
  ولنفس المدّة.

من عقد االستغالل تحت التسمیة  الخامس التنصیص بصفة صریحة وضمن الفصلثالثا: 
األصلیة على إمكانیة صاحب االمتیاز التزود من مزود محلّي إعماال لمبدأ المنافسة شریطة 

  المحددة من قبل صاحب العالمة. احترامھ لجملة الضوابط الفنیة والتقنیة ولمعاییر الجودة
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 2016 أكتوبر 13وصدر ھذا الرأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاریخ 
والسیدات محمد العیادي  دةاجاء با وعضویّة الس           برئاسة السیّد الحبیب

ومحمد بن فرج رجاء الشواشي ماجدة بن جعفر و وعمر التونكتي وعماد الدرویش و
  .ومعز العبیدي وسالم بالسعود وخالد السالمي والھادي بن مراد وشكري المامغلي

  وأّمن كتابة الجلسة السید نبیل السماتي.

  الـرئـیس


