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جملس                       اجلمهورية التونسيـــة                                                      
 املنافســة       

اجللســــة العاّمـــة   
     

   صناعة اخلبز واملرطّبات. :القطاع  
 

  

  162618 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2017 فيفري 16 بتاريخ

  

  إّن جملس املنافســة،
لس بتاريخ و  الّصناعة بعد االّطالع على مكتوب وزير  2016 سبتمرب 21الّتجارة املرّسم بكتابة ا

لّرتخيص يف حق استعمال العالمة األجنبّية يف واملتضّمن طلب إبداء الرّأي  753حتت عدد  ما يتعّلق 
"Au Paradis du Gourmand سمية األصلّية يف جمال صناعة اخلبز االستغالل حتت التّ " ضمن عقود

  .واملرطّبات
عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد  املتعّلق 

  املنافسة واألسعار.
ري واملايل املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلدا 2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

 وسري أعمال جملس املنافسة.
املتعّلق مبنح بعض عقود  2010جويلية  28قرار وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليدية بتاريخ وعلى 

 1991لسنة  64من القانون عدد  6االستغالل حتت الّتسمية األصلّية ترخيصا آليا على معىن الفصل 
ملنافسة واألسعار. 1991جويلية  29املؤرّخ يف     املتعّلق 

لطّريقة القانونّية جللسة يوم اخلميس  لس   16وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2017 فيفري

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف تالوة تقريره الكتايب، 
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لس املنافسة على ما يلي:    وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

I . :تقدمي امللف  
واملتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  6تطبيقا ألحكام الفصل 

ما يتعّلق يف  أيإبداء الرّ  جملس املنافسةجارة من التّ و  الّصناعة طلب وزير، املنافسة واألسعارعادة تنظيم 
االستغالل حتت " ضمن عقود Au Paradis du Gourmandلّرتخيص يف حق استعمال العالمة األجنبّية "

عتبار أّن الّنشاطالتّ  غري وارد بقرار وزير الّتجارة  املذكور سمية األصلّية يف جمال صناعة اخلبز واملرطّبات 
املتعّلق مبنح عقود االستغالل حتت الّتسمية األصلّية  2010جويلية  28والّصناعات الّتقليديّة املؤرّخ يف 
واملتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عددانون من الق 6ترخيصا آلّيا على معىن الفصل 

لس حتت عدد  وذلك ، املنافسة واألسعارعادة تنظيم  بتاريخ  753مبقتضى املكتوب املرّسم بكتابة ا
  .2016سبتمرب  21

ئق الّتالية:   وقد تكّون ملّف االستشارة من مجلة الو
 Au Paradis duاألجنبّية " مستغّل العالمة مهدي بوعصيدةاملوّجه من السّيد  نسخة من املكتوب.1

Gourmand "  يتعّلق بطلب الّرتخيص الستغالل  2016أوت  26إىل مديرة الّتجارة الّداخلّية بتاريخ
" لصاحبها السّيد رضا خذر يف قطاع صناعة اخلبز Au Paradis du Gourmand العالمة الّتجاريّة "

ملركز العمراين الّشمايل مبدينة تونس كمرحلة أوىل   .واملرطّبات، من خالل فتح حمّل 
 Au Paradis du األجنبّية " مستغّل العالمة مهدي بوعصيدةاملوّجه من السّيد  نسخة من املكتوب .2

Gourmand  "  يتعّلق بطلب الّرتخيص الستغالل  2016أوت  31إىل مديرة الّتجارة الّداخلّية بتاريخ
" لصاحبها السّيد رضا خذر يف قطاع صناعة اخلبز Au Paradis du Gourmand العالمة الّتجاريّة "

ملركز العمراين الّشمايل مبدينة تونس كمرحلة أوىل ّمث أربعة نقاط بيع  واملرطّبات، من خالل فتح حمّل 
  بضفاف البحرية واملرسى وسوسة وصفاقس.

 Au Paradis duاألجنبّية " مستغّل العالمة للسّيد مهدي بوعصيدة.نسخة من بطاقة الّتعرف الوطنّية 3

Gourmand". 
  نسخة من مشروع عقد االستغالل..4
ئق ما قبل إبرام العقد.5   . و
ملعهد الوطين للملكية 6   الصناعية بفرنسا.. تسجيل العالمة 
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  . بطاقة تقدمي العالمة.7
  . خمّطط االستثمار.8
  . دراسة الّسوق.9

  بنود مشروع عقد االستغالل يف ما يلي:معطيات و وتتمّثل أهّم 
  .صاحب الّتسمية األصلّية:1
" وهي مؤّسسة ذات الّشريك الوحيد Au Paradis du Gourmandصاحب الّتسمية األصلّية: شركة " -

(تونسي  " لصاحبها السّيد رضا خضر rue Raymond Losserand 75014 Paris 156والكائن مقّرها بـ "
  .وهو املستغّل الوحيد للّشركة اجلنسّية)

 La Meilleure baguette deحّصلة على جائزة "وهي مت 2006جويلية  21وقد أحدثت الّشركة يف 

Paris سة اجلمهوريّة الفرنسّية وذلك يف إطار تنفيذ طلب 2013" خالل سنة ، إضافة إىل تزويدها ر
  .2015العروض الّصادر عنها يف سنة 

  العالمة الّتجاريّة املستغّلة:.2
وهي  "Au Paradis du Gourmandالعالمة الّتجاريّة موضوع عقد االستغالل الرّاهن هي عالمة  "

ملعهد الوطين الفرنسي للملكّية الّصناعّية حتت عدد  ريخ  154196492مرّمسة    .2015جويلية  8يف 

  
  

ملالحظة أّن مشروع العقد الرّاهن هو أّول عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية  واجلدير 
  ."Au Paradis du Gourmand"لعالمة

 موضوع العقد: .3
  العقدنسي، حسب الّشروط املنصوص عليها يفاالستغالل الرّاهن مبنح املستغّل الّتو يتعّلق عقد 

حّق استغالل عالمة أجنبّية من خالل إنتاج وبيع منتوجات داخل وحدة إنتاج حاملة للعالمة الّتجاريّة 
"Au Paradis du Gourmand" وذاك عن طريق استعمال ،"le conceptقام  يت" واخلربة وطرق اإلنتاج ال

  بتطويرها صاحب العالمة.
 االستغالل احلصري للعالمة:.4
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" على منح املستغّل حصريّة استغالل Au Paradis du Gourmandينّص عقد استغالل عالمة "
  العالمة الّتجاريّة على كامل تراب اجلمهوريّة وذلك طوال املّدة اّليت ضبطها العقد.

  مّدة العقد:.5
سنوات قابلة للّتجديد مرّة واحدة وذلك  5ى أّن مّدة العقد هي نّص مشروع عقد االستغالل عل

  حسب الّنتائج االقتصاديّة احملّققة.
لعالمة الّتجاريّة:.6  يف ما يتعّلق 

استعمال العالمة الّتجاريّة  ستغالل على أنّه يرّخص للمستغلّ من مشروع عقد اال 4ينّص الفصل 
"Au Paradis du Gourmand ئق اإلشهاريّة "" إضافة إىل " Documents publicitairesخمتلف الو

  ".Formules" والّصيغ "Graphisme" والّرسومات "Slogansوالّشعارات "
حملافظة على العالمة واّختاذ اإلجراءات الّالزمة عند الّضرورة.   ويف مقابل ذلك يلتزم املستغّل 

 مكان االنتصاب:.7
 250اهن على أنّه يرّخص للمستغّل استغالل حمّل مساحته من مشروع العقد الرّ  8ينّص الفصل 

ملركز العمراين الّشمايل بتونس.Unité de venteمرتا كوحدة بيع "   " يكون مقّرها 
وميكن للمستغّل فتح وحدات بيع أخرى داخل الّرتاب الّتونسي وذلك بعد احلصول على ترخيص   

  كتايب مسّبق من صاحب العامة الّتجاريّة.
ئق املكّونة مللّف االستشارة، فإنّ  لو بكّل  )04( ه سيتّم الحقا فتح أربعة نقاط بيعوحسب ما ورد 

 من ضفاف البحرية واملرسى وسوسة وصفاقس.
 االلتزامات احملمولة على صاحب العالمة:.8 
لّرتكيب والّتوضيب والّديكور الّداخلي واخلارجي تقدمي  - اخلدمات الّالزمة للمستغّل يف ما يتعّلق 

  لّنسبة لنقطة البيع.
ذي يضّم مجلة اإلجراءات ) الlivre du savoir faireمتكني املستغّل من استعمال "كتاب اخلربة" ( -

  واملعايري وطرق الّتنشيط اخلاّصة بنقطة البيع.
  متكني املستغّل من الّتكوين األّويل يف ما يتعّلق بتقنيات استغالل املنتوجات واخلدمات وطرق الّرتويج. -
لّنسبة لكامل مّدة العقد. -   تقدمي املساعدة الّدائمة للمستغّل وذلك 
 زامات احملمولة على املستغّل:االلت.9
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لّرتكيب والّتوضيب والّديكور. -   احرتام املعايري املتعّلقة 
  احرتام قواعد الّنظافة. -
مج الّتكوين األّويل مع حتّمل املستغّل ألعباء التنّقل والّسكن عندما يتّم تقدمي حصص  - االلتزام برب

  الّتكوين مبقّر املستغّل.
  الستغالل الّسليم للعالمة.االلتزام  -
ستغالل العالمة حصرّ يف ما يتعّلق مبوضوع العقد الرّاهن. -   االلتزام 
يت نّص عليها صاحب مع احرتام إجراءات االستغالل ال استغالل األصل الّتجاري طبقا ملعايري اجلودة -

  العالمة.
أل -   حب العالمة.يت حّددها صاجهزة والوسائل حسب املواصفات الالتزّود 
عند الّرغبة يف إضافة نشاط إضايف (بيع منتوجات أخرى) جيب على املستغّل طلب موافقة صاحب  -

  العالمة.
لّنشاط ورقم املعامالت املنجز وخمتلف املؤّشرات املالّية، وذلك بصفة شهريّة. -   تقدمي تقارير تتعّلق 
حرتام املواصفات املتعّلقالد بكامل احلرّية من املزّودين ميكن للمستغّل التزوّ  - ة ذين خيتارهم، مع االلتزام 

ا شبكة االستغالل.جلودة حسب املعايري ال   يت تعمل 
مني يغّطي   - الستغالل من خالل توفري عقد  لّنسبة للمخاطر املتعّلقة  ت الّالزمة  اّختاذ الّضما

  كامل مّدة العقد.
حرتام القوانني والّرتاتي - ا العمل.االلتزام    ب اجلاري 

 الّشروط املالّية:.10
 - "redevance initiale" أو "le droit de franchise حت 40.000" والّذي يبلغ ساب كّل األداءات، أورو 

حبّق استغالل العالمة وخمتلف " واملعاليم املتعّلقة droit d’accèsاملعلوم املتعّلق حبّق الّنفاذ " وهو الذي يضم
  األصلّية.رق الط
- "redevance d’assistanceحتساب نسبة " وال من رقم املعامالت املنجز من قبل  % 5يت يتّم حتديدها 

 املستغّل.
لغاء العقد..11  الّشروط املتعّلقة 
لعقد..12  الّشروط املتعّلقة بتوقيف العمل 
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 ) العقد.transfertالّشروط املتعّلقة بنقل (.13
خلصوصّية (البند .14  ):confidentialitéاملتعّلق 

حرتام امللكّية الفكريّة لصاحب العالمة الّتجاريّة وذلك طوال مّدة العقد. إضافة إىل  يلتزم املستغّل 
  يت متّكن املستغّل من الّنفاذ إليها.املعطيات واملعارف ال كشف، بصفة مباشرة أو غري مباشرة،  أنّه مينع

 شرط عدم املنافسة:.15
يّة صيغة أو صفة كانت، يف  3مينع على املستغّل، ملّدة  سنوات بعد انتهاء مّدة العقد، املشاركة 

عضاء شبكة االستغالل مبا يف ذلك  ال الّرتايب اخلاّص  استغالل أّي نشاط منافس وذلك يف ا
  صاحب الّتسمية األصلّية.

يّة صيغة أو صفة  كما مينع على املستغّل، ملّدة سنة واحدة بعد انتهاء مدّ  ة العقد، املشاركة 
ال الّرتايب الكانت، يف استغالل أّي نشاط شبيه م   ذي سبق وأن نشط فيه.نافس وذلك يف ا

 احملاكم املختّصة:.16
لّتايل فإّن كّل الّنزاعات الّناشئة عن تفعيل العقد متّثل  ،خيضع عقد االستغالل للقانون الّتونسي و

  كم الّتونسّية. اختصاصا حصرّ للمحا 
II:اإلطار القانوين املنّظم لقطاع صناعة اخلبز واملرطّبات.  

  خيضع قطاع صناعة وتوزيع اخلبز الرفيع واملرطّبات إىل اإلطار القانوين والّرتتييب اآليت: 
  املتعّلق بتجارة املخابز وصنع اخلبز وبيعه. 1956جانفي  19األمر العلّي املؤرّخ يف  -
  املتعّلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -
 املتعّلق بتنظيم قطاع احلرف. 2005فيفري  16املؤرّخ يف  2005لسنة  15القانون عدد  -
عادة تنظيم املنافسة واألسعار.  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -  املتعّلق 
املتعّلق حبماية عالمات الصنع والّتجارة  2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد  -

 .واخلدمات 
 .املتعّلق بتجارة الّتوزيع  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد  -
املتعّلق بضبط الّشروط الّدنيا الواجب توّفرها  2010جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501األمر عدد  -

لوثيقة املصاحبة للعقد .  يف عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية واملعطيات الّدنيا املضّمنة 
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املتعّلق مبنح بعض عقود االستغالل  2010جويلية  28ية بتاريخ قرار وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليد -
 29املؤرّخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  6حتت الّتسمية األصلّية ترخيصا آليا على معىن الفصل 

ملنافسة واألسعار 1991جويلية    .املتعّلق 
 وبيع ماّد اخلبز.املتعّلق بصنع وعرض  2016جوان  22قرار وزير الّتجارة املؤرّخ يف  -

III.:تقدمي قطاع صنع اخلبز واملرطّبات  
املتعّلق  2016جوان  22خيضع نشاط صناعة اخلبز واملرطّبات إىل قرار وزير الّتجارة املؤرّخ يف 

  بصنع وعرض ماّدة اخلبز، وتصّنف احملّالت الّناشطة يف هذا القطاع إىل صنفني كما يلي:
  صنف "أ": -

ستعمال الفرينة املدّعمةختتّص احملّالت يف إطار هذا الّصنف يف صنع اخلبز من احلجم ا  لكبري 
  وهو موّجه لالستهالك األسري.

املرطّبات أو األصناف األخرى من اخلبز ما عدى اخلبز وحيّجر على هذه احملّالت إنتاج وترويج 
  "املّسوس"، ويتعّني عليها توفري اخلبز على امتداد اليوم وبكّميات تلّيب حاجّيات االستهالك األسري.

  صنف "ج": -
ذا الّصنف يف إنتاج اخلبز الّرفيع واملرطّبات وذلك من الفرينة غري  ختتّص احملّالت املدرجة 

  املدّعمة.
ألسعار  قات" من الفرينة املدّعمة وتروجيه  وميكن هلذه احملّالت صنع اخلبز من احلجم الّصغري "

  املعتمدة.
سعار حرّة، وتعتمد على  ويتّم إنتاج وبيع اخلبز واملرطّبات من قبل هذا الّصنف من احملّالت 

 العصري. وصفات إنتاج فريدة ومستحدثة وعلى أساليب توزيع حديثة إىل جانب طابعها
 نقاط بيع اخلبز الّساخن: -

ملساحات الّتجاريّة الكربى واملتوّسطة املعروفة لدى  تعتمد نقاط تصنيع وبيع اخلبز الّساخن 
 " على الفرينة غري املدّعمة لصنع خمتلف أنواع اخلبز.Points Chaudsالعموم بـ "

عتبار أّن عقود االستغالل حتت الّتسمية األصلّية هي  منوذج لتطوير شبكات استغالل عالمات و
 activité clé en) يتمّثل يف متكني املستغّل من استغالل نشاط جاهز (le conceptجتاريّة، ومفهومها (

mains (... ،العتماد على خربة صاحب العالمة ومجلة املعارف وتقنيات البيع، الّتكوين فإّن  وذلك 
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تصنيفها  ن" املزمع إحداثها يف إطار عقد االستغالل الرّاهن ال ميكAu Paradis du Gourmandحمّالت "
  .املتعّلق بصنع وعرض ماّدة اخلبز 2016جوان  22قرار وزير الّتجارة املؤرّخ يف وفقا ملقتضيات 

وتتمّيز الّسوق الّتونسّية بوجود عّدة عالمات وطنّية تنشط يف قطاع صنع اخلبز واملرطّبات ومنها 
شطة يف إطار عقود االستغالل حتت الّتسمية األصلّية مثل "حمالّ  " اليت تدير Boulangerie Banetteت 

خلصوص يف ضواحي مدينة تونس والعالمة  شبكة استغالل متكّونة من ثالثة حمّالت جتاريّة متواجدة 
تتوّفر على أربعة حمّالت جتاريّة يف " املتخّصصة يف توزيع اخلبز الّرفيع واملرطّبات واليت Chopainالّتجاريّة "

مدينة تونس، إضافة إىل احملّالت الّناشطة يف إطار عقود االستغالل حتت الّتسمية األصلّية احلاملة 
  ."Paulو"  "Eric Kayserلعالمات أجنبّية مثل "

IV:الّتحليل القانوين. 
  .من  حيث الّشكل:1

ا يف إطار عقود  مل يرد قطاع إنتاج وتوزيع اخلبز واملرطّبات ضمن قائمة األنشطة اليت تتّم مباشر
جويلية  28االستغالل حتت التسمية األصلّية اليت مينحها قرار وزير التجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف 

  .من قانون املنافسة واألسعار 6ترخيصا آليا على معىن الفصل  2010
فإّن إمكانّية إعفاء العقد موضوع االستشارة الراهنة تندرج ضمن احلاالت  ،وعلى هذا األساس 

لفصل  لتجارة بعد من قانون املنافسة واألسعار  6املنصوص عليها  اليت ختضع لرتخيص الوزير املكّلف 
ا إثبات جدواها االقتصادية أو ،أخذ رأي جملس املنافسة التقنّية ومدى  واليت يتعّني على أصحا

ا على أن تدرّ  على املستعملني قسطا عادال  إسهامها الفعلي يف تطوير القطاع الذي تنتمي إليه وقدر
  من فوائدها.  

ألمر عدد قد و   2010لسنة  1501استوىف ملّف االستشارة الرّاهنة مجيع الّشروط  املنصوص عليها 
املتعّلق بضبط الّشروط الّدنيا الواجب توّفرها يف عقد االستغالل حتت الّتسمية  2010جوان  21املؤرّخ يف 

لوثيقة املصاحبة للعقد.   األصلّية واملعطيات الّدنيا املضّمنة 
 .من حيث األصل:2

حتت الّتسمية األصلّية اتّفاقا عمودّ لشراء أو بيع منتوجات وإسداء  ميّثل عقد االستغالل
خدمات يربم بني شركات غري متنافسة، غري أّن هذا االتّفاق ميكن أن يكون موضوعه أو أثره خمّال 
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أو بتحديد سعر  المةملنافسة إذا ما احتوى بنودا تتعّلق مثال بواجب التزّود احلصري من صاحب الع
  ّق االستغالل الّرتايب احلصري...حب البيع أو

من قانون املنافسة واألسعار  5فإّن هذا العقد يشّكل اتّفاقا خمالفا ألحكام الفصل  ،وتبعا لذلك
  اّلذي ينّص على أنّه:

"متنع األعمال املّتفق عليها والّتحالفات واالتّفاقّيات الّصرحية أو الّضمنّية اّليت يكون موضوعها أو أثرها 
  ملنافسة واّليت تؤول إىل:خمالّ 

  عرقلة حتديد األسعار حسب الّسري الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب. -
  احلّد من دخول مؤّسسات أخرى للّسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة فيها. -
  حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو الّتسويق أو االستثمار أو التقّدم الّتقين. -
  الّتموين. تقاسم األسواق أو مراكز -

لّتايل فإّن عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية خيّل مبقتضيات الفصل   املتعّلق قانونالمن  5و
املنافسة واألسعار ذلك أّن موضوعه ميكن أن يؤّدي إىل احلّد من دخول مؤّسسات أخرى عادة تنظيم 

خدمة معّينة أو اسم جتاري معّني، للّسوق خاّصة كّلما تضّمن الّتنصيص على موزّع وحيد لبضاعة أو 
وهو ما يؤّدي إىل احلّد من املنافسة احلرّة فيها. كما ميكن أن يفضي عقد االستغالل حتت الّتسمية 

  األصلّية إىل تقاسم الّسوق أو حتديد األسعار.
ويف املقابل، ميكن أن يهدف عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية إىل حتقيق تقّدم تقين 

لفصل واقتص ادي أو يدّر على املستعملني قسطا عادال من الفوائد، وهو ما حييلنا إىل االستثناء الوارد 
عادة تنظيم قانونالمن  6   املنافسة واألسعار. املتعّلق 

  :املالحظات.1.2
ال الّرتايب:1.1.2   .يف ما يتعّلق  

منح املستغّل حصريّة استغالل " على Au Paradis du Gourmandينّص عقد استغالل عالمة "
   العالمة الّتجاريّة على كامل تراب اجلمهوريّة وذلك طوال املّدة اّليت ضبطها العقد.

ال الّرتايب حصرويقرتح يف هذا اإلطار مزيد  متكني  الّتنصيص على وذلك من خالل املقصود ا
كامل   فقط دونق االستقطاب الّتجاري مناطحدود العالمة الّتجاريّة األجنبّية يف املستغّل من استغالل 

  تراب اجلمهوريّة.
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  يف ما يتعّلق بشرط عدم املنافسة:. 2.1.2
تعّلق بشرط عدم ضييق املتّ العقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية موضوع االستشارة على  حيتوي

يّة  سنوات بعد انتهاء مّدة العقد 3املنافسة حيث نّص العقد على أنّه مينع على املستغّل، ملّدة  املشاركة 
عضاء شبكة  ال الّرتايب اخلاّص  صيغة أو صفة كانت، يف استغالل أّي نشاط منافس وذلك يف ا

  االستغالل مبا يف ذلك صاحب الّتسمية األصلّية.
يّة صيغة أو صفة  كما مين ع على املستغّل، ملّدة سنة واحدة بعد انتهاء مّدة العقد، املشاركة 

ال الّرتايب الكانت، يف استغالل أّي نشاط شبيه م   ذي سبق وأن نشط فيه.نافس وذلك يف ا
لتايل ويف هذا اإلطار نشري إىل أّن العالمة التجاريّة تعّد حجر الزّاوية يف عقود التسمية األصلّية و

ألساس حبماية عالمته من كّل األضرار اليت قد فإّن تطّور نشاط صاحب التّ  سمية األصلّية مرتبط 
ا املرخّ  بعدم  وهو ما يربّر احلماية الواردة مبشروع العقد واملتمثّلة يف إلزام املستغلّ  ،ص لهيلحقها 

عضاء شبكة ال الّرتايب اخلاّص  االستغالل مبا يف ذلك صاحب  استغالل أّي نشاط منافس يف ا
. لذا فإّن شرط عدم املنافسة يعترب جائزا طاملا وذلك مهما كانت الّصيغة أو صفة كانت الّتسمية األصلّية

ذا الفصل  أّن هدفه يرمي إىل محاية العالمة التجارية، إال أنّه يقرتح تعديل املّدة املنصوص عليها 
اية 3واملتمثلة يف  ريخ  حلّط منها إىل سنة واحدة ( ،العقد سنوات من  شهرا) وهي مّدة  12وذلك 

شطني ج لّنشاط.معقولة ال ميكن أن تعيق دخول    دد إىل الّسوق املعنّية 
  .االنعكاسات االقتصاديّة والّتقنّية املتوّقعة:.2.2

ئق املضّمنة  املتوّقع أن تكون نتاج أنّه من تفضي إىل است مبلّف االستشارةإّن دراسة خمتلف الو
على قطاع صنع اخلبز واملرطّبات وعلى انعكاسات اقتصاديّة وتقنّية إجيابّية  عقد االستغاللشروع مل

  . الّتشغيل
واملعرفة  ونقل اخلرباتوأساليب التصّرف واجلودة  نظمالحدث أحيث من املنتظر أن يتّم استخدام 

كيفّية استقبال احلرفاء وقواعد حفظ الصّحة والنظافة، عامل مع املستهلك و راية يف جمال التّ ية والدّ الفنّ 
ي من شأنه أن ينعكس إجيابّيا الذ بات اجلودةدليل إجراءات العمل ومتطلّ العالمة يبقى مقّيدا ب فمستغلّ 

  وبصفة مباشرة على املستهلك.
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لّتشغيل فإّن امليزانّية املخّصصة لألجور من  وحسب ما ورد مبخّطط االستثمار، ،ويف ما يتعّلق 
ملركز العمراين الّشمايل، و 20000املتوّقع أن تبلغ  لّنسبة لنقطة البيع  دينارا شهرّ  10000دينارا شهرّ 

لّنسبة لنقطيت البيع بسوسة  13000لّنسبة لنقطيت البيع بضفاف البحرية واملرسى و دينارا شهرّ 
  موطن شغل. 50، وهو ما سيوّفر حوايل وصفاقس

II . :املقرتح 
من قانون إعادة تنظيم املنافسة  6استنادا إىل كّل ما سبق، فإنّه يقرتح الّرتخيص على معىن الفصل 

" يف إطار عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية Au Paradis du Gourmand ار الستغالل عالمة "واألسع
ال الّرتايب الستغالل العالمة بشرط عدم املنافسةاألخذ بعني االعتبار املالحظات املتعّلقة  شريطة  و

  .الّتجاريّة
  

سة السيّ  2016 فيفري 16 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ  حمّمد د بر
حمّمد بن فرج واهلادي بن مراد وعمر الّتونكيت و  والّسادة ماجدة بن جعفر وعضويّة السّيدة العّيادي

لّسعود وخالد السّالمي وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد البحري القابسي  وأكرم الباروين وسامل 
  .مايتاجللسة السّيد نبيل السوكاتب 

  
                      

                  الـّرئــيس                                        
  


