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                                                 التّونسیّة الجمھوریّة
                          الحمد               

  المنافـسة مجلـس    
  العامة الجلسة     

  
  استشاري  الملف:

  طلب إعفاء على معنى الفصل السادس  الموضوع:
  المخّصصة لألطفالقاعات الریاضة : القطاع

  

  016260الرأي عدد  

2016جوان  30الصادر عن مجلس المنافسة بتاریخ    
  
  

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

 Global"بمنح شركة  یتعلّق ما في والمتضّمن طلب رأي المجلس 2016 أفریل 18
management services entertainment"من قانون  6على معنى الفصل  ااستثنائی اترخیص

قاعات الریاضة المخّصصة لألطفال الستغالل ال قطاع فيإعادة تنظیم المنافسة واألسعار 
  .تحت التسمیة األصلیة "The Little Gym"العالمة األمریكیة 

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

المتعلّق بضبط  2006فیفري  3المؤّرخ في  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 
  إجراءات وصیغ االستشارة الوجوبیّة لمجلس المنافسة حول مشاریع النّصوص التّرتیبیّة.

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

وبعد اإلّطالع على ما یفید استدعاء أعضاء الجلسة العامة وفق الّصیغ القانونیّة 
  .2016 جوان 30لجلسة یوم الخمیس 

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

  

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
 اترخیص"Global management services entertainment"بمنح شركة  یتعلّق ما في الرأي

قاعات ال قطاع فيمن قانون إعادة تنظیم المنافسة واألسعار  6على معنى الفصل  ااستثنائی
تحت التسمیة  "The Little Gym"العالمة األمریكیة الستغالل الریاضة المخّصصة لألطفال 

  .األصلیة
  جملة الوثائق التالیة: المعروضة على أنظار المجلس ستشارةاالملّف  وتضّمن

 شركةل المسیّرةو الطلب ةنسخة من مكتوب صاحب  "Global management services 
entertainment"  2016مارس  16محّرر باللغة الفرنسیّة بتاریخ  آسیا عاشورالسیّدة  

 ستغاللال استثنائيفي الحصول على ترخیص  عبرت من خاللھ على رغبتھا 
ات قاع  في مجال تحت التسمیة التجاریّة "The Little Gym" مریكیة األعالمة ال

 .سنة 12أشھر و  4تتراوح أعمارھم بین  الریاضة المخّصصة لألطفال الذین
 نسخة من الملف القانوني للشركة. 

 الشركة ة نسخة عن بطاقة التعریف الوطنیة لمسیر. 

 إحداث قاعة ریاضة مخّصصة لألطفال في إطار العقد  بطاقة تعریف مشروع
المذكور محّررة باللغة الفرنسیّة قدّمت فیھا العارضة معطیات موجزة حول 

 .الخصائص الفنیّة والبشریّة والمالیّة لمشروعھا

  التسمیة األصلیة. نشاط صاحبعرض لتاریخ 

 غة الفرنسیة.لمخطط األعمال بال 

  الفرنسیة.محّرر باللغة تحت التسمیة األصلیّة  استغاللعقد  مشروعنسخة من 
 ولوكیلھ لمنطقة الشرق الوسط  مالك التسمیة األصلیّةالقوائم المالیة والملف القانوني ل

 باللغة االنجلیزیة والعربیة. وشمال إفریقیا

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

ق ائعلى الوث ستشارةاالملّف  يحتولم یتحت التسمیة األصلیّة والمعطیات الدنیا 
  التالیة:المصاحبة 

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

  :ستشارةلالاإلطار العام   .1
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 استغاللس بالنظر في إمكانیّة إعفاء عقد المعروضة على المجل ستشارةاالتتعلّق        
المخلّة  واالتفاقیاتال المتّفق علیھا والتحالفات تحت التسمیة األصلیّة من المنع العام لألعم

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

 "Global management services entertainment"  شركة اإلعفاءطالبة وتعتزم      
الممثل  "Unlimited Kids Company, LLC" ة الكویتیةإبرام العقد السالف ذكره مع الشرك

لمنطقة الشرق األوسط وشمال  ".The Little Gym International" األمریكیةالقانوني للشركة 
 الخاّصة باألطفال  والذھنیة  في تقدیم دروس اللیاقة البدنیّة الستغالل مركز مختصّ إفریقیا 

التسمیة تحت  ستغاللإطار شبكة اال وذلك في سنة 12أشھر و  4الذین تتراوح أعمارھم بین 
   ."The Little Gym"  األمریكیة األصلیّة

 المذكور یمنح مالك التسمیة األصلیّة عروض على المجلسالعقد المبنود وبمقتضى       
)Le Franchiseur(  صبح بالبالد التونسیّة لفائدة معاقدتھ التي تھا بصفة حصریّة استغاللحّق
من إسداء  امّما یمّكنھ )Le Franchisé( لصفة المستغّل تحت التسمیة األصلیّة حاملة فعل ذلكب

تحت  ستغالللشبكة اال واالنتماءمحدّد بالعقد المعنیّة ضمن المجال الجغرافي الالخدمات 
 38في ناشطة لألطفال  اریاضیّ  مركزا 400 التي تضمّ "The Little Gym" التسمیة األصلیّة
بلدا حول العالم خاصة بكندا وفرنسا وبلجیكا وسویسرا والمملكة المتحدة  21والیة أمریكیة و

   .مصر والكویت واألردن و اإلمارات العربیة المتحدة واألردن...و مالیزیا و 

ال یندرج ضمن القطاعات وبما أّن قطاع قاعات الریاضة المخّصصة لألطفال       
جویلیة  28الواردة بالجدول الملحق بقرار وزیر التجارة والصناعات التقلیدیّة المؤّرخ في 

تحت التسمیة األصلیّة ترخیصا آلیّا على معنى  ستغاللوالمتعلّق بمنح بعض عقود اال 2010
ترخیص استثنائي للعقد  اسنادة إمكانیّ  نّ إالمنافسة واألسعار، فإعادة تنظیم من قانون  6الفصل 

التي سالف الذكر  6تندرج ضمن الحاالت المنصوص علیھا بالفصل  ستشارةاالموضوع 
وزیر التجارة والصناعات التقلیدیّة بعد أخذ رأي مجلس المنافسة من ترخیص  إلىتخضع 

ومدى إسھامھا الفعلي في ة أو التقنیّة یاالقتصادیتسنّى ألصحابھا إثبات جدواھا  على أن 
تطویر القطاع الذي تنتمي إلیھ وقدرتھا على أّن تدّر على المستعملین قسطا عادال من 

 فوائدھا.  

  یبي:اإلطار التشریعي والترت  .2

القانونیّة  جملة النصوص إلىتحت التسمیة األصلیّة  ستغاللتخضع عقود اال      
  : والترتیبیّة التالیة

  المتعلّق بتجارة التوزیع  2009أوت  12المؤّرخ في  2009لسنة  69القانون عدد
 منھ. 17 إلى 14وخاصة الفصول 

  المتعلّق بإعادة تنظیم  2015سبتمبر  15المؤّرخ في  2015لسنة  36القانون عدد
 .المنافسة واألسعار
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  الدنیا المتعلّق بضبط الشروط  2010جوان  21المؤّرخ في  2010لسنة  1501األمر عدد
تحت التسمیة األصلیّة والمعطیات الدنیا المّضمنة  ستغاللالواجب توفّرھا في عقد اال

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

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

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

  بقطاع الطفولة:

  المتعلّق بمجلّة التّھیئة والتّعمیر وعلى  1994نوفمبر  28المؤّرخ في  112القانون عدد
المؤّرخ في  2003لسنة  78نّصوص الّتي نقّحتھ أو تّممتھ وخاّصة القانون عدد جمیع ال

  منھ. 75وخاّصة الفصل  2003دیسمبر  29
   المتعلّق بإصدار مجلّة حمایة  1995نوفمبر  9المؤّرخ في  1995لسنة  92القانون عدد

 2002نة لس 41الّطفل، وجمیع النّصوص التّي نقّحتھ أو تّممتھ وخاّصة القانون عدد 
  .2002أفریل  17المؤّرخ في 

   المتعلّق بمجلّة الّشركات  2000نوفمبر  3المؤّرخ في  2000لسنة  93القانون عدد
 2005لسنة  65التّجاریّة وعلى جمیع النّصوص الّتي نقّحتھ أو تّممتھ، وخاّصة القانون 

 .2005جویلیة  27المؤّرخ في 
   والمتعلّق بالتّربیة  2002جویلیة  23المؤّرخ في  2002لسنة  80القانون التّوجیھي عدد

  والتّعلیم المدرسي.
  المتعلّق بإصدار مجلّة الّسالمة  2009مارس  2المؤّرخ في  2009لسنة  11القانون عدد

  والوقایة من أخطار الحریق واالنفجار والفزع والبنایات.
   والخاّص بالعالقة بین اإلدارة  1993ماي  3المؤّرخ في  1993لسنة  982األمر عدد

  منھ. 3والمتعاملین معھا وخاّصة الفصل 
  المتعلّق بالتّدابیر الواجب  1994فیفري  28المؤّرخ في  1994لسنة  534األمر عدد

اتّخاذھا داخل مؤّسسات التّعلیم ودور الحضانة وریاض األطفال والكتاتیب لغایة 
  اض المعدیة.الوقایة من األمر

  المتعلّق بإحداث وضبط  2002ماي  7المؤّرخ في  2002لسنة  1047األمر عدد
مشموالت المجلس األعلى لتنمیة الموارد البشریّة وتركیبتھ وسیر عملھ كما تّم تنقیحھ 

المتعلّق بإحداث مجالس  2010دیسمبر  1المؤّرخ في  2010لسنة  3080باألمر عدد 
  علیا استشاریّة.

 المتعلّق بضبط مشموالت  2003سبتمبر  22المؤّرخ في  2003لسنة  2020دد األمر ع
  وزارة شؤون المرأة واألسرة.

  المتعلّق بصلوحیّة المحّل  2004أوت  11المؤّرخ في  2004لسنة  1876األمر عدد
  وشھادة الوقایة.
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  المتعلّق بإحداث المندوبیّات  2013سبتمبر  16المؤّرخ في  2013لسنة  4063األمر عدد
الجھویّة لشؤون المرأة واألسرة وضبط مشموالتھا وتنظیمھا اإلداري والمالي وطرق 

  تسییرھا.
   المتعلّق بتنظیم وزارة  2013سبتمبر  19المؤّرخ في  2013لسنة  4064األمر عدد

 شؤون المرأة واألسرة.
II. : العقد موضوع االستشارة  

  د:الطبیعة القانونیّة  للعق  .1
یتمثّل العقد موضوع االستشارة الراھنة في عقد استغالل تحت التسمیة األصلیّة في        

 Theمجال قاعات الریاضة المخّصصة لألطفال تخّول بمقتضاه مالكة التسمیة األصلیّة شركة 
Little Gym International"" شركة تھا لمعاقد"Global management services 

entertainment" حّق استغالل عالمتھا التجاریّة  آسیا عاشور سیدةمسیرتّھا ال"The Little 
Gym "أشھر و 3تتراوح أعمارھم بین  ذینقاعة ریاضة مخّصصة لألطفال ال قصد إحداث 

وتحدیدا المنطقة الصناعیة خیر  IIIبمنطقة البحیرة  في إطار منطقة جغرافیّة محدّدة سنة 12
  . الدین بالكرم

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

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

  مالي".

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

صیغ التعاقدیّة األخرى مثل عقد شروطھا وآلیّات تنفیذھا واآلثار المترتّبة عنھا عن بقیّة ال
 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 

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

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

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

مقابل مالي  طار ھذا العقد بدفعإیلتزم المستغّل للتسمیة األصلیّة في في 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
نشاط مشابھ لھا أو أّي  ستغاللواألسالیب الفنیّة المنقولة والتقیّد بعدم ممارسة نشاط شبكة اال
  . خارج المنطقة الجغرافیّة المحدّدة لھ وذلك طیلة المدّة التعاقدیّة
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  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 

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

بین  تحت التسمیة األصلیّة موضوع االستشارة الراھنة ستغاللیربط مشروع عقد اال     
  :اآلتي ذكرھماطرفین 

   :شركة مالك التسمیة األصلیّة"The Little Gym International"،  وھي شركة
بمدینة بلفي  1976سنة  تأسستأمریكیّة تنشط في مجال قاعات الریاضة المخّصصة لألطفال 

"Bellevue" و المعالج الطبیعي والموسیقي روبین  بوالیة واشنطن على ید العب الجمباز
 1992. وبعد النجاح الذي حققتھ الفكرة وتقبلھا من قبل المواطن األمریكي تّم خالل سنة ویس 
تحت التسمیة  عالمیة استغالللغایة تطویر شبكة  "The Little Gym International"بعث 

 ."The little Gym"  األصلیّة

مستغل  The Little Gym " 300تحت التسمیة األصلیّة " ستغاللشبكة االوتضّم حالیا 
والیة  38في  موزعا مركزا ریاضیّا لألطفال ناشطة 400األصلیة یستغلون  تحت التسمیة

بلدا حول العالم خاصة بكندا وفرنسا وبلجیكا وسویسرا والمملكة المتحدة و  21أمریكیة و
   مالیزیا و مصر والكویت واألردن و اإلمارات العربیة المتحدة واألردن....

في مجال خدماتھا لألباء ولألطفال على حد السواء   "The Little Gym"وتقدم مراكز 
  ھلألطفال عن طریق دروس في الجمباز والكاراتی واالجتماعیةتنمیة القدرات الریاضیة 

الخدمات المتعلقة بتنظیم    "The Little Gym"وتنمیة المھارات الریاضیة. كما توفر مراكز 
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 The Little".وتقوم فلسفة  مراكز  لمخیمات خالل العطل المدرسیةحفالت أعیاد المیالد وا
Gym"   :على مقاربة ثالثیة األبعاد   

  أوال: تنمیة القدرات الجسدیة ألطفال 
 .ثانیا: تنمیة القدرات الذھنیة والفكریة ألطفال 
 .ثالثا: تنمیة المھارات االجتماعیة ألطفال 

  
 :شركة  المستغّل تحت التسمیة األصلیّة"Global management services 

entertainment" ریاضة مخّصصة لألطفال  قاعةبعثت والتي  آسیا عاشور مسیرتّھا السیدة
تحت التسمیة األصلیّة  ستغاللطار عقد االإفي  سنة 12 أشھر و 3تتراوح أعمارھم بین  ذینال

وتحدیدا المنطقة الصناعیة خیر الدین  IIIالبحیرة بجھة لمشروع م اأقیو .موضوع االستشارة
 75ألف دینار تونسي من بینھا  738قدّر بحوالي جملیة  باستثمارات 2م 400على مساحة  بالكرم

تحت مخصصة لشراء حق االستغالل ألف دینار تونسي)  150ألف دوالر أمریكي (حوالي 
من قیمة  %50 في حدود  ، وقد تم تمویل ھذه االستثمارات بقرض بنكيالتسمیة األصلیّة

مواطن شغل خالل  6قد مكن المشروع من خلق و .%50 في حدود وبتمویل ذاتيالمشروع 
مّوجھة خاّصة ألصحاب الشھائد العلیا   2020سنة  11السنة الجاریة والمقدر لھ أن یرتفع إلى 

 ویقوم المركز بتقدیم الخدمات التالیة:الریاضة والتنشیط. اختصاصاتفي 
 حصص الیقظة (des séances d'éveil) واآلباء لألطفال. 
 .حصص جمباز 
 .حصص تنمیة القدرات الریاضیة 
 .حصص الكاراتیھ 
 .حصص رقص 
  لألطفال.مخیمات نھاریة 
  الغذاء حفالت أعیاد المیالد ومآدب"Goûters" .  

  المحتوى المادي للعقد: .4

بندا تتضّمن  )12عشر ( ىاثنالحال 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 للحقوق المسندة بمقتضى العقد.:2البند 
  قیودیغطیھ االمتیاز الممنوح بمقتضى العقد وللتحدید المجال الترابي الذي  :3البند 

 .لمالك التسمیة األصلیة والمستغل تحتھاالجغرافیة 
 تجدیده.شروط مدة سریان العقد و: 4 البند 
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 وشروط تسویغ األصل التجاري  وتنظیم العمل بالمركز  ستغاللكیفیّة اال: 5البند
المتعلقّة بالمحافظة على سریّة المعلومات المسائل  باإلضافة إلى  ونظام التزّود

و  المتعلّقة بالمھارات واألسالیب والمنظومات الفنیّة والتكنولوجیّة وآثار اإلخالل بذلك
  الواجبات المحمولة على طرفي العقد المتعلّقة بمسائل اإلشھار والترویج.

  ولیة قبل انطالق النشاط األیتضّمن المسائل المتعلّقة بتنظیم برامج التكوین  :6البند
 إلىوالتربّصات اإلضافیّة   وكیفیّة تحّمل كلفتھا ھذا باإلضافة والتكوین المستمر 

 تنظیم الندوات والمشاركة فیھا.
 االلتزامات المحمولة على عاتق المستغل تحت التسمیة األصلیة قبل االنطالق :7بند لا

 .في النشاط
  تحدید طریقة إدارة وتشغیل المركز من قبل المستغل تحت التسمیة األصلیة  : 8البند

وطریقة إدارتھ وااللتزام بمعاییر االستغالل النھائي للمركز  ببدءوخاصة فیما یتعلق 
الجودة والتصرف في الوثائق و حق مالك التسمیة األصلیة في المراقبة  وحمایة 

واجب دفعھ من قبل المستغّل تحت التسمیة مقابل المالي الالعالمة والتجھیزات وال
وإتاوة شھریّة طیلة مدّة العقد ھذا  الشبكةاألصلیّة والذي یتضّمن رسوم الدخول في 

من رقم المعامالت المنجزة یتّم دفعھا بصفة دوریّة كّل  %8ـباإلضافة إلى إتاوة تقدّر ب
 . باإلضافة إلى خطایا التأخیر في الدفع أشھر 3
  یتعلق بشرط عدم المنافسة.: 9البند 
  شروط بیع أو إحالة المركز المستغل تحت التسمیة األصلیة وفسخ العقد :10البند. 
 مالك التسمیة األصلیة تعویض الشروط المتعلقة بالعالقة بین طرفي العقد و ب:11البند

  .وخالصھ
  عاّمة تتعلق خصوصا بلغة التخاطب بین كرفي العقد و العملة أحكام : 12البند

تحت التسمیة األصلیّة في  ستغاللالقانون المنطبق على عقد اال المستعملة للدفع  و
 و طریقة التنبیھ . حاالت التّنازع والتحكیم بین طرفي العقد

  
  
 

III. ستشارةاالالسوق المعنیّة ب وضعیّة   
  :تحدید السوق المرجعیة .1

قاعات الریاضة الالحال في سوق  ستشارةرجعیّة بالنّسبة التتمثّل الّسوق الم
على  معتمدةوالنفسیّة  في التربیة البدنیّةتطبیقیّة دروس  لمخّصصة لألطفال التي تقوم بتقدیما

الباحثین من قبل مجموعة من تّم تطویرھا في ھذا المجال برامج وتقنیات مستحدثة 
   .أنشطة العنایة باللیاقة البدنیّة والنفسیّة لألطفالفي  المختّصینو
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للمعاییر نظام موّحد نشاط ھذه القاعات الریاضیّة المتخّصصة على  یرتكزو
دروس في  إلىباإلضافة لألطفال التربیة البدنیّة في  دروس دوریّةمن  تكّونیوالمھارات 

 ویشرف علیھا مختّصون على التواصل االجتماعي القدرةتنمیة بناء الثقة في النفس و تقنیات
   .في الریاضة والطفولة

على  معلى المھارات الحركیّة وتعویدھ دریب األطفالت إلى وتھدف ھذه الدروس       
وتعّھد  االبتكارعلى  موتشجیعھ ھااستخدامعلى  موتمرینھ مالعادات الصحیحة وتربیة حواسھ

   الجمالي. مذوقھ

األنشطة الریاضیّة الموّجھة لألطفال من األنواع المستحدثة التي أصبحت  وتعتبر ھذه     
ھذا  بدأ حیث سالیب العنایة واإلحاطة بالطفولةتطویر أالمجتمعات المتقدّمة تعتمدھا ل عدید

 الثمانیناتمن أوائل بدایة بھذه المجتمعات كتخّصص قائم الذات بالبروز النوع من األنشطة 
وھو ما ساھم في ظھور عدد ھاّم من  طفولةریاضة الموّجھة للالفي مجال مع تطّور البحوث 

یرة لھذا الصنف من كبعالمیّة وفي تشّكل سوق  المراكز والقاعات الریاضیّة المتخّصصة
 تحت التسمیة األصلیّة ستغاللاالضمن شبكات  تضّم عددا ھاّما من الشركات الناشطةالنشاط 

"Les réseaux de franchise" .   

 عن السوق العالمیة .2

على المستوى العالمي شھد ھذا النوع من الخدمة الموجھة للعائلة وتحدیدا لألطفال 
منذ سبعینیات القرن الماضي خاصة مع  خروج المرأة المكثف للعمل وارتفاع مستوى 

بلدان  وظھور نزعة جدیدة تھ الاالمعیشة في الدول المتقدمة وطفرة الدیمغرافیة التي شھدتھا ھ
نحو ادخال أسالیب علمیة غیر تقلیدیة في تكوین األطفال. وقد شھدت سنوات الثمانینات من 

مختلف أصقاع القرن الماضي بدایة انتشار واسع لھذا الصنف من المراكز المختصة في 
 Les "العالم خاصة المتقدم منھ و ذلك في إطار شبكات االستغالل تحت التسمیة األصلیة 

réseaux de franchise"  .  

  :ذكرفي ھذا المجال نالناشطة لمیة االعشبكات ال ھمّ ومن أ

 

   

  

وھي شبكة بریطانیة مختصة في مجال تنمیة ذكاء 
سنین  أنشأت سنة  7ویقظة األطفال ما بین سنتین و

الشبكة في عدید الدول منھا أسترالیا  وتمتد ھاتھ 2006
وكندا وایرلندا و إیطالیا و فرنسا و جنوب إفریقیا و 

  كالیدونیا الجدیدة...
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كندیة المختصة  ACFMوھي عالمة تجاریة تابعة لشركة 
في إدارة مراكز الریاضة والترفیھ وتنتشر مراكزھا 

وبكندا وبلغاریا بكّل من الوالیات األمریكیة المتحدة 
  والكیان الصھیوني.

وھي شبكة مختصة في إدارة مراكز متعددة الترفیھ تعتمد 
على العاب الریاضیة  وألعاب اللیزر واأللعاب الترفیھیة 
الخالقة و تنتشر  ھاتھ الشبكة بفرنسا والشیلي  وسویسرا 

  والمغرب وإیطالیا وألمانیا واسترالیا وكندا والبرتغال.  

وھي شبكة اسبانیة تعتبر األكثر شھرة عالمیا والرائدة في 
مجال التكوین التفاعلي والتطبیقي والترفیھي في مجال  العلوم 

 17و  4والدروس التكمیلیة لألطفال المتراوحة أعمارھم بین 
مركزا منتشرة خصوصا بإسبانیا  120سنة. وتمتلك الشبكة 

  والبرتغال وسویسرا.وفرنسا وإیطالیا والمكسیك 

وھي شبكة أمریكیة نشأت منذ أواخر السبعینات بمدینة سان 
لتقدم خدمات تنمیة القدرات  ابوالیة كالیفورنی وفرانسیسك

سنین .  6و 0الذھنیة والبدنیة ألطفال المتراوحة اعمارھم بین 
وللشبكة مستغلون بالوالیات األمریكیة المتحدة وبكندا 

  دد من الدول األوروبیة.وبالشرق الوسط وع

، وھي شركة ".Gym Consulting Inc"شركة العالمة التابعة ل
أمریكیّة تنشط في مجال قاعات الریاضة المخّصصة لألطفال 

من قبل مجموعة من المستثمرین بوالیة  1983تّم تأسیسھا سنة 
الفعلي في إطار شبكة  نشاطھا بدأت كالیفورنیا األمریكیّة، 

سنة  فيلم  "My Gym"تحت التسمیة األصلیّة  ستغاللاال
وحسب آخر اإلحصائیّات المتوفّرة یبلغ عدد المنضوین ضمن .

مستغّل تحت التسمیة األصلیّة  200حوالي  "My Gym"شبكة 
  متواجدین بالخصوص بالقارتین األمریكیّة واألوروبیّة.
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وھي شبكة فرنسیة انطلقت في استغالل أول مركز لھا 
 لألطفالمتخصص في تقدیم حصص التنمیة الذھنیة والبدنیة 

بمدینة ستراسبورغ  1989سنین منذ سنة  10اشھر إلى  10من 
وھي الیوم تضم مراكز بكّل من فرنسا واإلمارات العربیة 

  المتحدة والمغرب والجزائر ولبنان.
  

وھي شبكة كندیة تصنف على أنّھا األولى عالمیا في مجال 
التعلیم والتكوین العلمي لألطفال وتقدم صنفین من الخدمات 
تلك الموجھة للمدارس ومراكز الترفیھ و المكتبات و حضانات 
وریاض األطفال و صنف ثاني من الخدمات في إطار أنشطة 

ة خارج اوقات الدراسة  أو في إطار مناسبات خصوصی
وشخصیة كأعیاد المیالد والحفالت الخاّصة . وتنتشر شبكة 

مركزا تحمل  140بالدا تنشط بھا  26ماد سیونس بـ
  العالمةالصلیة للتشبكة. 

مستغل  700وھي شبكة أمریكیة تعتبر األكثر انتشارا عالمیا بـ
بلدا موزعین  40تحت العالمة التسمیة األصلیة بأكثر من 

بأربعة قارات وتقدم مراكزھا أنشطة و ألعاب تھدف إلى 
تطویر وتنمیة القدرات ال بدنیة والذھنیة لألطفال المتراوحة 

  اعمارھم ما بین الثالثة و الثالثة عشر سنة .

أمریكیّة تنشط في مجال قاعات الریاضة وھي شبكة 
بمدینة بلفي  1976المخّصصة لألطفال تأسست سنة 

"Bellevue"  ستغاللشبكة االوتضّم حالیا .بوالیة واشنطن 
مستغل تحت  The Little Gym  "300تحت التسمیة األصلیّة "

 مركزا ریاضیّا لألطفال ناشطة 400األصلیة یستغلون  التسمیة
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  عن السوق الوطنیة .3

التي توفر  ةیمكن التفرقة ما بین الفضاءات الكالسیكیأّما على الصعید الوطني، 
لألطفال ومابین الفضاءات التي تنشط ضمن عقود االستغالل تحت  أنشطة ریاضیة وفكریة 

  التسمیة األصلیة.
  :ةالكالسیكیالفضاءات   .أ

العمومیّة التابعة لمختلف الھیاكل العمومیّة والجھویّة  تتولّى غالبا الفضاءاتحیث 
والمحلیّة مثل دور الطفولة والثقافة والشباب تقدیم باقة من األنشطة الریاضیّة والثقافیّة 
لشرائح عمریّة مختلفة من األطفال والشباب نجد من ضمنھا فضاءات األنشطة الترفیھیة 

  والریاضیّة. 
وفر أنشطة تخاصة  عدة فضاءاتخاصة بتونس الكبرى  بالسوق الوطنیةكما تتواجد 

  ریاضیة وترفیھیة وفكریة لألطفال والمتمثلة خصوصا في:
  االكادمیات الریاضیةمثل أوریدو أكادمي و الیك كلوب أكادمي وسیتروان

 .كادمي...أأكادمي  وبالنات فوت 
 القتالیة واأللعابالریاضیة خاصة تلك المختصة في الجمباز  النوادي. 
 والموسیقى. نوادي  الرقص 
 طفالمحاضن  وریاض األ.  

بلدا حول العالم  20وھي شبكة كندیة لھا فروع في أكثر من 
وتقدم حصصا في الجمباز اإلیقاعى والتشجیع 

"cheerleading"  كما سنة.  18شھر و 18وذلك لألطفال ما بین
تقوم المراكز الحاملة لعالمة لتسمیة الشبكة بتقدیم أنشطة 
متعلقة بتنظیم المنسبات الخاصة كحفالت اعیاد المیالد و 

   .ألطفال المخیمات النھاریة والرعایة المنزلیة ل
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شكالیّات المتعلّقة بالموارد البشّریة غیر أّن الفضاءات العمومیّة تعترضھا عدید اإل       
وأدّت إلى تنامي وبأسالیب التصّرف والتي أثّرت بصفة سلبیّة على جودة الخدمات المقدّمة 

عزوف األطفال والشباب عنھا. كما تقدّم محاضن وریاض األطفال المقامة من قبل الباعثین 
الحال مثل  استشارةالخواص بعض األنشطة التي تتشابھ إلى حدّ ما مع النشاط المعني ب

  أنشطة الجمباز والرقص واأللعاب الریاضیّة. 

  :التسمیة األصلیة الفضاءات الناشطة ضمن عقود االستغالل تحت  .ب
تحت  ستغاللمخّصصة لألطفال في إطار عقد االالریاضة ال اتقاعالتجربة تعدّ 

ثالثة  عالمات أجنبیة تنشط في ذ تتواجد بالبالد التونسیة إجدیدة تجربة التسمیة األصلیّة 
و  "Go Baby Gym"و  "My Gym" يفقط وھاالستغالل تحت التسمیة األصلیّة  إطار عود

"Accro Club"  والتي تصبح أربعة إذا ما اخذ بعین االعتبار للعالمة" the Little Gym" 
   .المعنیة بطلب اإلعفاء الماثل والتي ھي حالیا في حالة نشاط فعلي

 9بجھة المنزه  "My Gym"وبالنظر إلى مواقع انتصاب ھاتھ  المراكز، إذ یقع مركز       
بجھة المرسى، یتضح جلیّا أن  "Accro Club"و  "Go Baby Gym"في حین تنتصب كّل من 

ھي الطبقة االجتماعیة الغنیة ذات -والتي تمثل الطلب  - المستھدفة  االجتماعیة  الطبقة
 القاطنة لألحیاء الشمالیة والغربیة الراقیة لمدینة تونس الكبرى.والمستوى المعیشي المرتفع 

ذالك  بالنظر إلى كلفة الحصص التي تقدم بمثل ھاتھ المراكز والتي تكون ویمكن تفسیر 
  مرتفعة ونوعیتھا التي تستھدف اسلوب حیاة مثل ھاتھ الطبقات االجتماعیة.

بین من حیث الجودة والنجاعة وجود عدید االختالفات  إلىاإلشارة  تجدروھنا    
األنشطة الریاضیّة المقدّمة من قبل الھیاكل العمومیّة أو محاضن وریاض األطفال الخاّصة 

قاعات  وبین ،من جھةالتي تندرج في الغالب ضمن مجموعة من األنشطة الثقافیّة والترفیھیّة 
 ستغاللاال دوطار عقإفي لألطفال المتواجدة في العدید من دول العالم الریاضة المخّصصة 
على باالعتماد المتخّصصة قاعات ھذه التتمیّز حیث  ،من جھة أخرى تحت التسمیة األصلیّة

تجمع بین دروس أنشطة ویتّم تطبیقھا ضمن سلسلة  معاییر موّحدة وأسالیب وتقنیات مستحدثة
   .للطفل وتطویر قدرتھ على التواصل مع محیطھ العائلي واالجتماعي بدنیّةتنمیة اللیاقة ال

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

فعلیا في النشاط منذ  بدأت قد  "The Little Gym Tunis" قاعة  نّ أشارة إلى اإلتجدر       
من األطفال. وھو ما  االستقبال روادھ IIIبجھة البحیرة  ةالكائن ھاابوبأ توفتح 2015سنة 

 Global management services"شركة  منحطلب یطرح تساؤال حول الجدوى من تقدیم 
entertainment" من قانون إعادة تنظیم المنافسة  6ترخیص استثنائي على معنى الفصل

 the"قاعات الریاضة المخّصصة لألطفال الستغالل العالمة األمریكیة  قطاع فيواألسعار 
little Gym" وھل یمكنھا  أن تقوم بمراجعة عقد االستغالل تحت  تحت التسمیة األصلیة

   التسمیة األصلیة  موضوع طلب الترخیص على ضوء ما یتبلور من رأي المجلس؟

الحال من  استشارةلعقد موضوع ع ایخضإذا ما تجاوزنا النقطة المذكورة أعاله و   
  :القانونیّة التالیّة نصوصال مقتضیات إلى حیث الشكل
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  والمتعلّق بتجارة  2009أوت  12المؤّرخ في  2009لسنة  69من القانون عدد  15الفصل
 .التوزیع

  المتعلّق  2010جوان  21المؤّرخ في  2010لسنة  1501األمر عدد من  3و 2الفصول
تحت التسمیة األصلیّة  ستغاللالدنیا الواجب توفّرھا في عقد االبضبط الشروط 

 والمعطیات الدنیا المّضمنة بالوثیقة المصاحبة للعقد.

بحیث الشروط المستوجبة  عظممستوفى ا ھتبیّن أنّ على العقد المذكور ی باإلّطالع 
 المقابلفي  عیر أنّھ ومستغّل التسمیة األصلیّةمالك المحمولة على واجبات الحقوق وتضّمن ال

نجازه من قبل المستغّل إالواجب  االستثمارمخّطط تتوفّر في العقد المعطیات المتعلّقة بلم 
دراسة المشروع ضمن الوثیقة المتعلّقة ب قدیمھاكتفت العارضة بتحیث  تحت التسمیة األصلیّة

الوثیقة المصاحبة  من ستشارةاالخلّو ملّف  إلى باإلضافة، ھذا ستشارةاالالمظروفة بملّف 
ومن الوثیقة المتعلّقة بترسیم  ثبات حقوق ملكیة العالمة أو التسمیة التجاریةإلالحاملة للعقد 

   العالمة بالسجل الوطني للعالمات.

  

  :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

  :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
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 لتزامحدّد وبواجب التزّود الحصري وباالالحصري ضمن المجال الجغرافي الم ستغاللاال
الحدّ من المنافسة في السوق  إلىییقات عمودیّة من شأنھا أن تفضي وھي تض ،بعدم المنافسة

على  وبناءالمرجعیّة بالرغم من كون ھذه األخیرة تعتبر سوقا جدیدة على الصعید الوطني. 
المخلّة بالمنافسة والتي ینطبق علیھا المنع المنصوص  االتّفاقاتبین عتبر ھذا العقد من یذلك 

  من قانون المنافسة واألسعار. (جدید) 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 التسمیة األصلیّة بعدم  التزامعلى  الثالث من العقد  من ھذا البند 3.3تنّص الفقرة     

لفائدة مستغّل ثان داخل المنطقة  "The Little Gym"  العالمة الممیّزة لشبكتھ استغاللمنح حق 
الجغرافیّة المحدّدة طیلة المدّة التعاقدیّة التي تربطھ بمعاقده وھو ما یكفل للمستغّل للتسمیة 

مستوى  بصفة حصریّة على"The Little Gym" العالمة التجاریّة استغاللالحّق في  األصلیّة
  .جغرافي محدّد بالبالد التونسیّة

تعطي الحّق لمانح التسمیة األصلیّة في  نفس الفقرةشارة إلى أّن وتجدر اإل         
منتوجات   لبیع التابعة للمستغل تحت التسمیة األصلیة  تلك رأخرى غی توزیعمسالك  استعمال

لھا  كما أّن لھ الحق الحصري لتسویق والبیع اإللكترونيیّزة معالمتھ المأو تجھیزات حاملة ل
والذي یمكن أن یفوضھ للمستغل في حدود نطاقھ الجغرافي. كما خولت نفس الفقرة لمالك 

ید المناطق الجغرافیة بشرط منح المستغل التسمیة األصلیة حق عقد عقود تسویق تشمل عد
كما منحت تحت التسمیة األصلیة امتیاز األفضلیة في التسویق في حدود مجالھ الجغرافي.

الفقرة لمالك التسمیة ووكیلة بمنطقة الشرق الوسط وشمال إفریقیا إمكانیة منح حق استغالل 
   ي المحدد للمستغل.تحت التسمیة األصلیة لعالمتھ الممیزة خارج المجال الجغراف

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

المعنیّة وإقصاء أشخاص آخرین من إحداث قاعات ریاضة مخّصصة لألطفال ومزاولة مثل 
قصاء سیمتدّ المذكورة، خاّصة وأّن ھذا اإل ستغاللھذا النشاط تحت العالمة الممیّزة لشبكة اال

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

  .المنافسة واألسعارإعادة تنظیم من قانون  5الفصل 

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

مع  سنوات 10بـ منھ 4 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 خالل التونسي بالتراب إستغاللھا قصد الغیر إلى العالمة منح بعدم

طویلة جدّا مقارنة بما  ستشاري للمجلس االوتعتبر ھذه المدّة التعاقدیّة من منظور فقھ 
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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

إعادة تنظیم  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 على الخامس   من ھذا البند .35تفرض أحكام الفقرة     

 العالمة صاحب قبل من محدّدین مزّودین من بمنتجاتمن القیود المرتبطة بالتزّود الحصري 
تي یمكن حصرھا في النقاط وال"Manuel de procédures"  التشغیل دلیل في تضّمن قائمة في

 التالیة:
  ن السلع والتجھیزات مزمة لعدد الالتراخیص الإلزامھ بشراء أو الحصول على

قیة من صاحب التسمیة األصلیة مباشرة یالریاضیة و المنتوجات والتسجیالت الموس
المستغّل للتسمیة األصلیّة  علىأو من أحد المزودین المعتمدین من طرفھ.كما یجب 

في نطاق نشاطھ المحدّد بالعقد سوى المنتوجات أو التجھیزات أو النماذج التي تندرج 
بل مالك بصفة حصریّة ضمن مكّونات نظام التشغیل الموّحد والتي یتّم توفیرھا من ق

 التسمیة األصلیّة أو الوحدات التابعة لھ.
  اقتصار عملیّة اقتناء المنتوجات أو التجھیزات أو النماذج من قبل المستغّل للتسمیة

األصلیّة على قائمة المزّودین التي یحدّدھا مالك التسمیة األصلیّة أو المزّودین 
 الحاصلین على موافقتھ.

من ذات البند على أن ّ المستغل تحت التسمیة األصلیة یلتزم  5.5كما تنّص الفقرة     
بتركیب واستعمال وسائل االتصال والنظم المعلوماتیة ونقاط البیع التي یحددھا مالك التسمیة 
األصلیة والذي أیضا یمكنھ إلزام المستغل إمضاء عقد في  الحصول على ترخیص في 

الوة على ذلك في حالة طلب ھو ذلك یلتزم  التابعة لھا. ع صیانة برماجیات وأاستعمال 
  المستغل تحت التسمیة األصلیة بالتعاقد مع مصمم مواقع واب یصادق علیھ ھو أوال. 

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

من التحّكم بصفة غیر مباشرة في تحدید أو مراقبة التسویق وھو ما  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

  .منھ 10 البند لمقتضیات وفقا العقد لفسخ موجب ھو الشرط ھذا مخالفة وأنّ  خاصة

 ":للعقد الشخصیة باالعتبارات" المتعلّق تضییقال  .ت
 أو مباشرة باالمتناع المستغلّ  یلتزمینّص البند العاشر من العقد الماثل  على أن 

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

  األصلیة والحصول على موافقتھ .
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 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 ةخاصّ  المقارنة التشریعات بعضعلى خالف 

 لسنة 1501 عدد األمر یتضّمن لم األصلیةاالستغالل تحت التسمیة  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
 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
 مدّة خالل المستغل بمقتضاه یلتزم الذي الّشرط ھذال الّراھن العقد من 9 البند تعّرضو    

 المجال داخل العالمة صاحب منافسة بعدم فسخھ أو انتھائھ إثر تینسن ه بوبعد العقد
  وذلك من خالل: بالعقد المعیّن الجغرافي

  تحت استغالل شبكة أیّة تكوین وعدم مماثل لنشاط شبكة أیّة في االنخراط عبر 
 شأنھ من منظّمة أو جمعیّة أيّ  في االنخراط عن واالمتناع بھ خاصة األصلیة التسمیة
 .األصلیة التسمیة تحت عالمات استغالل من تمكینھ

 أو عرض خدمات أو البیع بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ألي حریف كان في  التعامل
 .االستغالل تحت التسمیة األصلیة عقدأو نھایة فسخ  للشبكة قبلحریفا السابق 

 تحت التسمیة األصلیة للمالك   لتوظیف أي شخص كان  یشتغل ضمن شبكة االستغال
 أو تشجیعھ على مغادرتھ عملھ ضمن الشبكة لاللتحاق  بشبكتھ الجدیدة.
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و أي مسیر أإلزام میة األصلیة بمقتضى ھذا العقد بالمستغل تحت التس یتعھدكما     
  بعد تسریحھ بـ: فھ ضمن شبكتھ ولمدة عامسبق أن وظو عامل أموظف 

  تقدم نفس المنتوج أو  ي شبكة مماثلة أن العمل لفائدة عاالمتناع بأي صفة كانت
 ألف میل من الموقع. 25الخدمة وذلك في حدود 

  التعامل أو عرض خدمات أو البیع بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ألي حریف عدم
 للمستغل  خالل فترة عملھ صلب الشبكة حریفاكان 
  تحت التسمیة األصلیة  لتوظیف أي شخص كان یشتغل ضمن شبكة االستغالعدم

 للمالك أو تشجیعھ على مغادرتھ عملھ ضمن الشبكة لاللتحاق  بشبكة أخرى.

 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 ح یث 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
اء وطني. وبن ة  جدیدة على الصعید ال ات المخلّ ین االتّفاق ن ب د م ذا العق ار ھ ّم اعتب ك ت ى ذل عل

ل  ھ بالفص وص علی ع المنص ا المن ق علیھ ي ینطب ة والت انون  5بالمنافس ن ق یم م ادة تنظ إع
  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 ل بمن اق ك ون إتف  یك

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

  . فوائدھا من عادال قسطا المستعملین على تدّر وأنّھا اقتصادي أو تقني تقدّم
ل أّن المشّرع التونسي ل ذا الفص ذه ویستخلص من أحكام ھ م یعط تصنیفا واضحا لھ

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 ا ءاإلعف یّین یتع ران شرطین أساس تیفائھما، اقت س
  وھما كاآلتي:
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  من ھذه االتّفاقات. اقتصاديضمان تقدّم تقني أو  :الشرط األّول 
   :ضمان قسط عادل من فوائدھا لفائدة المستعملین.الشرط الثاني 

بأھمیّة دور ھذا النوع من االتّفاقات  1أّن 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: االستشارةما یتعلّق بالفوائد االقتصادیة المرجّوة من العقد موضوع  أّوال. في

 the Little "قاعة ریاضةیتمثل المشروع المزمع استغاللھ تحت التسمیة األصلیة في 
Gym"   البحیرة جھة تقع ب سنة 12 أشھر و 3ین مخّصصة لألطفال الذین تتراوح أعمارھمIII 

أّن  نت دراسة السوقبیّ  وقد .2م 400على مساحة  المنطقة الصناعیة خیر الدین بالكرموتحدیدا 
ن الخواص في وبدأ بعض الباعث التي حدیثة وھذا النوع من النشاط یعتبر من بین األنشطة ال

ر الخدمات الریاضیّة الموّجھة لألطفال على ما تقدّمھ ااقتصذلك في ظل واالستثمار فیھا 
وریاض األطفال  ومراكز الریاضة والثقافة والشباب التابعة للقطاع العاممختلف دور 

  . والمراكز الریاضیة الخاّصة

خاّصة تنشط في مجال  ثالثة مراكزوقد أفرزت دراسة السوق المرجعیّة وجود     
 My"و"Go Baby Gym"و  قاعات الریاضة المخّصصة لألطفال بالبالد التونسیّة

Gym"و"Accro Club"   تحت  ستغاللطار عقد االإنشاؤه في إمّما یعني أّن المشروع المزمع
ھذا الصنف من دخال وترسیخ إھم في االتسمیة األصلیّة موضوع االستشارة الراھنة سیس

النشاط في السوق التونسیّة من جھة، وفي تحسین جودة الخدمات الریاضیّة الموّجھة لفائدة 
حسب فقھاء القانون  مكن أن یشّكلیة، وھو ما یصنف معیّن من المستھلكین من جھة ثان

قترانھ مع تحقیق األثر اواالقتصاد أحد العناصر األساسیّة لضمان التقدّم االقتصادي في حال 
  یجابي على أوضاع السوق.اإل

دخال تقنیة جدیدة في مجال الریاضة إ منھذا المشروع من ناحیة أخرى  كما سیمّكن       
 The Litlle Gym"المخّصصة لألطفال بالسوق التونسیّة عبر اعتماد نظام التشغیل الموحدّ 

System "مّما سیسھم في تحقیق تقدّم تقني یعود بالفائدة على  التابع لمالك التسمیة األصلیّة
من قدرا معتبرا من الرفاه البدني العاملین في ھذا المجال من مدّربین ومنّشطین للطفولة ویض

  والصّحي لشریحة من األطفال. 

المشروع سیمّكن  المحدودة   ةوعلى الرغم من قدرتھ  التشغیلی وعلى صعید التشغیل    
ملي الشھادات العلیا في حامن  10إطار من بینھم  11من تشغیل  2020وفي موفى سنة 

  الریاضة والتنشیط الثقافي والمحاسبة. اختصاصات
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  ضمان قسط عادل من فوائدھا لفائدة المستعملینفي ما یتعلّق بثانیا .

 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 وتوسیع جدیدة شغل مواطن

 خاصة المساھمة في المجھود الوطني للتشغیل وذلك عبر  :الوطنیة لمجموعةل الفوائد
ني من المؤسسات النسیج الوطلحاملي الشھائد العلیا من جھة باإلضافة إلى تدعیم 

سوف یساھم   ومن خالل العائدات الجبائیةالصغرى والمتوسطة من جھة أخرى.
المشروع  في تمویل خزینة الدولة  بعنوان الضریبة على الدخل و على الشركات 

  واألداءات على القیمة المضافة والخصومات من المورد.

 والمتمثل في شریحة األطفال   للمستھلك المشروع یكفلإذ س : المستھلك لفائدة المزایا
 ویعود المنتوج بخصوصیات دقیقة ومعرفة الجودة عالیة خدمات منظومة من االستفادة

 لھ للمرخص نقلھا على العالمة صاحب عمل التي والمعارف الخبرات لمجموع ذلك
 ھاّمة وتجاریة تقنیة درایة یتطلب حصري بشكل العالمات تمثیل أنّ  باعتبار

 .المنتوج بخصوصیات

  

  
 الحصري التزود بشرط المتعلّق البند:  

ھذا التضییق ضمن تدابیر حمایة الھویّة المشتركة والمواصفات الموّحدة لنظام  یندرج
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 
  د التالیة:ئوافلحمائي الیدّر  ھذا اإلجراء ا

 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 والمتمثل ھنا في شریحة األطفال.
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 فإّن لوثیقة عقد االستغالل تحت التسمیة األصلیة وفقا  :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 
 ما تكون معھمن مزودین تونسیین مصادق علیھم من قبل مالك التسمیة تظل واردة جدا 

  . محدودة تعتبر التضییق لھذا محتملةال اآلثار

 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

 متضافرةال المنافسة المعاییرلشرط عدم  تضّمنالم 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 

  .المستغلّ  لفائدة العالمة صاحب یمنحھا التي
  ولھذا البند الحمائي أن یوفر عدد من الفوائد:

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

وبالتالي ضمان رفاه  ستغاللطار شبكة االإالمقدّمة لألطفال والتجھیزات المستعملة في 
 .المستھلك

 
 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 



 22 

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

  

VI. المقترحات  
 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 
عدد من بنوده   تعدیلبشرط وذلك  من قانون  إعادة تنظیم المنافسة واألسعار 6معنى الفصل 

  على النحو التالي:
 ذلك من العقد المذكور و 4تعدیل المدّة التعاقدیّة المنصوص علیھا بالبند  یقترح

لتجدید مّرة واحدة لة وات قابلیسن )10عشر ( سنوات عوضا عن )5( خمسبتحدیدھا بـ
 .مدّةولنفس ال

 نقضاء ایقترح تعدیل مدّة المنع من ممارسة النشاط بعد  ،استئناسا بالقانون المقارن
وحصرھا في  9من البند  األولىنقطاعھا المنصوص علیھا الفقرة االعالقة التعاقدیّة أو 

  حدود سنة واحدة عوضا عن سنتین.
  

 جوان 30وصدر ھذا الرأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاریخ 
ماجدة بن جعفر و الّسادة  ةبرئاسة السیّد الحبیب جاء با وعضویّة السید 2016

و ومحمد بن فرج والھادي بن مراد وشكري  فوزي بن عثمانعماد الدرویش و
  المامغلي.

  السماتي.وأّمن كتابة الجلسة السید نبیل 

  یسـرئـال
 


