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                              احلمد                  التونسيـــة اجلمهورية
  املنافســة جملس    

  العاّمـــة اجللســــة 
  ** استشاري **      

172648  
  القطاع : األكالت السريعة  

  

  
  172648الّرأي عدد     

  الّصادر عن جملس املنافسة
   2017سبتمرب  20بتاريخ 

  جملس املنافسة،إّن 
  

واملتضّمن  2017جويلية  3بعد اإلّطالع على مكتوب وزير الّصناعة والّتجارة املؤرّخ يف 
لس  مقّدم  «KFC »يف شأن مشروع عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية لعالمة طلب رأي ا

من  6وذلك طبقا ألحكام الفصل  Tunisian food compagny » « من طرف شركة
 .قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار

املتعّلق و  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عدداإلّطالع على القانون  وبعد 
  ،املنافسة واألسعارعادة تنظيم 

املتعّلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر وعلى
  املنافسة،وسري أعمال جملس  واملايلاإلداري 

واملتعلق مبنح بعض  2010جويلية  28التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف قرار وزير وعلى 
لسنة  36من القانون عدد  6عقود االستغالل حتت التسمية األصلية ترخيصا آليا على معىن الفصل 

  ، املذكور أعاله 2015
لس وفق الصيغ القانونّية جللسة يوم األربعاء     وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  ، 2017سبتمرب  20
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  ،بعد التأّكد من توّفر النصاب القانوينو   

  ،الكتايب تقريره تالوةاملقّرر السّيد حممد شيخ روحه يف  إىل االستماع وبعد 
لس املنافسة على ما يلي:وبعد املداولة استقّر رأي   اجللسة العاّمة 

I . : اإلطـار العـام لالستشـارة 

لس يف إطار طلب احلصول على إعفاء عقد  تتنزل االستشارة املعروضة على أنظار ا
لفصل  من قانون إعادة تنظيم املنافسة  5استغالل حتت التسمية األصلية من املنع املنصوص عليه 

حكام الفصل  واألسعار   .من نفس القانون  6وذلك وفق اإلجراءات املنصوص عليها 
" يف جمال األكالت   KFCتطوير عالمة أجنبية "ستشارة الراهنة بعقدي استغالل و وتتعلق اال

، وهو نشاط غري وارد بقرار وزير التجارة عقد استغالل حتت التسمية األصلية، وذلك يف إطار السريعة
واملتعلق مبنح بعض عقود االستغالل حتت  2010جويلية  28والصناعات التقليدية املؤرخ يف 

املذكور  2015لسنة  36من القانون عدد  6التسمية األصلية ترخيصا آليا على معىن الفصل 
  أعاله.

II . اإلطار التشريعي والترتيبي المنظّم للقطاع  :  
ملقاهي واحملالت  1959نوفمرب  07املؤرخ يف  1959لسنة  47القانون عدد  - املتعلق 

لقانون عدد   ،  2001مارس  08املؤرخ يف  2001لسنة  27املماثلة هلا واملنقح 

املتعلق ببيان شروط مباشرة  1961أوت  30املؤرخ يف  1961لسنة  14املرسوم عدد  -
لقانون عدد  يف املؤرخ  1961لسنة  46بعض أنواع النشاط التجاري واملصادق عليه 

لقانون عدد  1961نوفمرب  16 أوت  11املؤرخ يف  1985لسنة  84واملنقح واملتمم 
1985  

املتعلق مبراجعة وتدوين  1976جانفي  21املؤرخ يف  1976لسنة  18القانون عدد  -
لصرف والتجارة اخلارجية واملنظم للعالقات بني البالد التونسية والبلدان  التشريع اخلاص 

 األجنبية 
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عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36ن عدد القانو  - املعلق 
 املنافسة واألسعار 

صدار جملة  1993ديسمرب  27املؤرخ يف  1993لسنة  120القانون عدد  - املعلق 
 التشجيع على االستثمارات 

املتعلق حبماية عالمات  2001أفريل  17املؤرخ يف  2001لسنة  36القانون عدد  -
 التجارة واخلدمات الصنع و 

املتعلق حبذف رخص  2004أوت  2املؤرخ يف  2004لسنة  75القانون عدد  -
 ومراجعة موجبات إدارية ختص بعض األنشطة التجارية والسياحية والرتفيهية .

املتعلق حبفز املبادرة  2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69القانون عدد  -
 االقتصادية 

 املتعلق بتجارة التوزيع  2009اوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69القانون عدد  -

املتعلق بضبط الشروط  2010جوان  21املؤرخ يف  2010لسنة  1501األمر عدد  -
الدنيا الواجب توفرها يف عقد االستغالل حتت التسمية األصلية واملعطيات الدنيا املضمنة 

 لوثيقة املصاحبة للعقد .

املتعلق مبنح بعض  2010جويلية  28ر التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ قرار وزي -
من القانون  6عقود االستغالل حتت التسمية األصلية ترخيصا آليا على معىن الفصل 

ملنافسة واألسعار 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64عدد   . املعلق 

 14واملصادق عليه يف  1993ديسمرب  24 قرار الرتاتيب الصحية ملدينة تونس املؤرخ يف -

 .  1994جانفي 

III     .المرجعية    الســــوق: 
تتمثل السوق املرجعية غي استشارة احلال يف سوق األكالت السريعة ذات الطابع العصري 

  واحلاملة لعالمة أجنبية.
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" خمتصة يف KFCقائمة األطعمة املقدمة يتبني أّن مطاعم " فبالرجوع إىل خصوصيات العالمة و 
 .املقلي املعتمدة أساسا على الدجاجتقدمي األكالت 

كالت ز سوق األكالت السريعة ذات الطابع العصري عن بقية احملالت اليت تقدم األوتتميّ 
ا ومتوقعها و  عية الوجبات زها من حيث نو نوعية حرفائها إىل جانب متيّ السريعة خبصوصية حمال

  ا أصبحت فضاءا اللتقاء العائلة واألصدقاء.ّ أحيث ، اخلدمات املقدمة واألسعار املعتمدةو 
ز بوجود عالمات تونسية تنشط يف إطار تقدمي األكالت السريعة السوق التونسية تتميّ  كما أنّ 

عها واإلطار وّ مة وتنالعصرية تتوفر فيها مجيع مقومات هذه السوق من حيث نوعية األكالت املقدّ 
ر الشروط الصحية إىل جانب بعض مة وتوفّ األسعار املقرتحة واخلدمات املقدّ العام للمحالت و 

  . 1العالمات الوطنية الناشطة يف إطار عقود استغالل حتت التسمية األصلية
التوزيع ه تبعا للتحوالت اليت شهدها التشريع التونسي يف جمال جتارة كما جيدر التذكري أيضا أنّ 

املتعلق بتجارة  2009أوت  12خ يف املؤرّ  2009لسنة  69وخاصة مع صدور القانون عدد 
لسنة  1501التوزيع والذي أدرج  يتعلق بعقود االستغالل حتت التسمية األصلية واألمر عدد 

 رها يف عقد االستغاللاملتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفّ  2010جوان  21خ املؤرّ  2010
لوثيقة املصاحبة للعقدحتت التسمية األصلية واملعطيات املضمّ  دت مطالب الرتخيص ، تعدّ نة 

لفرانشيز الغذائي " من نوع الستغالل عالمات أجنبية يف قطاع األكالت السريعة أو ما يعــرف " 
عة العديد من العالمات األجنبية الناشطة يف قطاع األكالت السري وظهرت 2األكالت السريعة

 PAPA " و "  FAT BURGUERلسوق التونسية على غرار العالمات األمريكية "
JONES "و" chili’s   و"  johnny rockets  "و "  pizza hut  " وعالمايت "

POMME DE PAIN  " "وHYPPOPOTAMUS  "   " الفرنسيتني وعالمة
QUIK .البلجيكية "  

  
  
  
  

                                                           
 الرأي عدد 132494 بتاریخ 19 دیسمبر 2013  1

  2014سبتمبر  11بتاریخ  142515الرأي عدد 
2  "La franchise alimentaire type fast food"    
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IV  .العقد موضوع االستشارة :  دراسة  
 :  االستشارة  محتـوى  .  1

 TUNISIAN" فصلني يتعلق األول بتعهد مؤسسـة نت االستشارة الراهنة عقدين منتضمّ 

FOOD COMPANY " بتطوير واستغالل عالمة "KFC "  وذلك عرب تركيز مثانية مطاعم "
KFC  سنوات وهو ما يعرف بعقد التطوير أو على امتداد ثالث " يف جماالت جغرافية حمـددة و

  . 3فرانشيز التطوير
" واليت هي على ملك  KFC" عقد استغالل حتت التسمية األصلية لعالمة ا العقد الثاين فهو أمّ 

كشركة "  ل مينا شيو م انرت "  ل نشاطها يف إدارة املطاعم واملقاهي وملالكتها " واليت يتمثّ  مطاعم 
ك " املختصة يف تقدمي األكالت السريعة .شركة كيه إف سي مين   ا

    أطراف العقد : .   2
  : ك) مالك العالمة  العاملية للمطاعم (مينا

 تعدّ هي وهي شركة خاضعة لقانون أجنيب (القانون االنقليزي) مقّرها االجتماعي املنامة البحرين و 
 yam restaurantحيث قامت مؤسسة " من أكرب شركات املطاعم يف العامل، 

international   ّز إلعداد وتوزيع وبيع بعض املواد العذائية ذات اجلودة العالية " بتطوير نظام ممي
منتشرة يف مجيع أحناء العامل  افرع 43.000وتتملك أكثر من  "  KFCمن ضمنها العالمة " 

ل" و  " بيتزاهت" و" كينتاكي "  ملطاعم دجاج    ."  كو
 ّ سط ومشال إفريقيا منذ سنة سة خمتصة يف األنشطة التجارية يف منطقة الشرق األو ا مؤسّ كما أ

بلدا على غرار  12 موجودة ب"  KFC" مطعم  800حيث تضم حاليا ما يزيد عن  1973
اململكة العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة ومصر والكويت وقطر والبحرين واألردن وعمان 

كستان.   ولبنان واملغرب والعراق و
نة تصة يف األكالت السريعة املكوّ خممن أكثر املطاعم شعبية يف العامل "  KFC" سة مؤسّ  وتعدّ 

يف ما يزيد عن "  KFC" نقطة بيع  21.000الدجاج ، حيث يوجد أكثر من حلم أساسا من 
 .دولة حول العامل  120

                                                           
ات خالل  3 ة وح غالل ع ح واس ف غل العالمة  ها صاح العالمة ال ل ج ح  ة  دة دون وهي اتفا ة م ا قة جغ د وم ي وق م ئ از ال ة االم ت تقي إلى م   أن  ی
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عام، حيث بدأت مبدينة كوربن بوالية   80ن عملا يقرب "  KFC" مطاعم  ريخ سلسلة ويعود
  ."هارلند ساندرز"لصاحبها  مريكية يف الثالثيناتكنتاكي األ
 : ن فود كومباين المرخص لھ مستغل التسمیة األصلیة  تونيز

ن فود كومباين مؤسسة "  " هي شركة خفية  tunisian food compagny "تونيز
وموضوع نشاطها  ) 2000000اثنني مليون دينار (وقيمة رأس ماهلا  2017االسم أنشأت سنة 

تطوير هذه العالمة التجارية يف تونس ودخول  يفوترغب هذه املؤسسة من خالل هذا العقد املطاعم. 
 سوق املطاعم السريعة عرب تقدمي خدمات ذات جودة تستجيب ملتطلبات املستهلك التونسي .

ت هذين العقدين فيمكن تلخيصها يف ما يلي  :  أّما   عن أهم حمتو

 :ـعشر فصال تتعلق أساسا ب يضم ثالثةو  مشروع عقد التنمية :  - أ

 مة التطوير واملتمثلة يف استغالل هيم تقدمي بعض املفا  KFC" الت ـــحم 8وااللتزامات ورز

مة التالية : 3على امتداد "   سنوات طبقا للرز

العدد اجلملي للمحالت   عدد نفاط البيع احملدثة   اية فرتة التطوير
  اجلاهزة لالستغالل

  1  تونس الكربى 01  2017ديسمرب   31يوم أو قبل 

  04  تونس الكربى 03  2018ديسمرب   31يوم أو قبل 

   08  بسوسة  1بصفاقس +  1بتونس الكربى +  02سوسة :  04  2019ديسمرب   31يوم أو قبل 

 
 طبقا منطقة التنمية طيلة مدة العقد و  نقاط البيع داخل رلتزام مستغل العالمة بتطويا

ملواعيد احملدّ  مة اليت ضبطت للغرض وااللتزام  اللرز  .دة 

  ّاألعمالطات االلتزام بتقدمي خمط Les plans d’affaire  ةالتدابري الالزموأخذ كل 
دة (اللوجستية و البشرية) مع التزام لدخول هذه النقاط حيز االستغالل يف اآلجال احملدّ 

 االستغالل.نسخة من أدلة  مالك العالمة أن يضع على ذمة مستغل العالمة
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  ل العالمة بعدم الشروع يف تنمية زم مشغّ تيلحيث نقاط البيع : طوير ات تءإجراضبط
 املوقعية ملالك العالمة من حيث احملل و نقاط البيع اال بعد احلصول على املوافقة الكتاب

 .ن وجدتإاملقرتحات دخال بعض التعديالت و إلك من حيث حرتام اآلجال الالزمة لذاو 
لعمل  كما يلتزم  ،مستغل العالمةالنتائج املرتتبة عنه على مسؤولية و ويبقى هذا اإلختيار 

شهرا  12ز االستغالل يف أجل أقصاه لدخول نقطة البيع حيّ  تءاإمتام بقية اإلجراعلى 
ملوافقة من قبل مالك العالمة. ريخ االعالم   من 

  ع احلقوق املسبقةدف:  املالية املرتتبة عن عقد التنميةحتديد االلتزاماتDroit 

anticipé  مللحقهحسب عدد نقاط البيع اليت سيقع فتح "  B " ا طبقا ملا مت ضبطه 
ا مستغل العالمة مقابل حقوق التنمية اليت يتمتّ من عقد االستغالل  واليت مت حتديدها  ع 

 كما يلي : 

وة   مالحظات  املبلغ  طبيعة األ
Redevance initiale  50.100   دوالر أمريكي عن كل نقطة

  بيع 
مة التنميةتدفع    مسبقا حسب رز

Redevance de 
renouvellement  

دوالر أمريكي عن كل نقطة   25.100
   بيع

تدفع عند جتديد العقد وحسب كل 
  نقطة بيع 

Redevance 
permanente   

   من رقم املعامالت     6%

ستغالل احلصري للعالمة ستغل العالمة حق االل ملال خيوّ عقد التنمية  هذا وقد مت التأكيد على أنّ 
نح حق استغالل العالمة يف م هحيث حيتفظ مالك العالمة حبق ،داخل منطقة التنمية أو خارجها

  ملستغلني آخرين داخل منطقة التنمية أو خارجها .
  
  : مشروع عقد االستغالل حتت التسمية األصليةب . 

 yamوشركة " " Tunisian food compagnyشركة " بني شركة العقد مربم  
restaurant international  "  حلصول على ترخيص الستغالل وتطوير نشاط ويتعلق 

 " يف إطار عقد االستغالل حتت التسمية األصلية .KFCحتت العالمة "  األكالت السريعة
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فصال إضافة إىل جمموعة من املالحق تتعلق  23احتوى العقد على توطئة وا ماد فقد أمّ 
ر و  ساسا جبملة من االلتزامات احملمولة على طريف العقدأ ا اآل   . املرتتبة عن االخالل 

 نحه حّق االستغالل احلصري للعالمة فإنه مي ىل جانب أن العقد ملفمن جهة مستغل العالمة فإ
وة القارة اليت يقع حتمجلة من االلتزامات  حيّمله وة األصلية واأل لرجوع املالية على غرار األ ديدها 

  .إىل رقم املعامالت احملّقق  
أّكد مشروع العقد من جهة أخرى على واجب احرتام أدلة االستغالل واملواصفات املقدمة و  

ستغالل العالمة طبقا ملا حيّدده مالك العالمة والعمل على تطويرها وذلك  ملستغل العالمة وااللتزام 
حلمالت االشهارية  ملسامهة والقيام    والتسويق .والبحث والتنمية عرب االلتزام 

ما احتوى العقد مجلة من االلتزامات األخرى تتعلق أساسا بواجب التزود احلصري هذا ك
حيث يلتزم مستغل العالمة بعدم التزّود مبعّدات أو خدمات أو منتجات إال من قبل املزّودين املصادق 

حملافظة وضمان حمافظة ال غري عليهم كتابيا من قبل مالك العالمة وبواجب السرية وذلك عرب االلتزام 
  .على سرية املعلومات املتحصل عليها مبناسبة التعاقد مع مالك العالمة طيلة مدة العقد وبعد انتهائه 

،حيث شرط عدم املنافسة من مجلة االلتزامات احملمولة على مستغل العالم تضمن العقد و 
املرخص  من مستغل العالمة واملالك املتصرف وشريك االستغالل للتصرف ومستغل املطعم تزم كليل

عداد أو تسويق أو بيع ، وبعد انقضائه طيلة مدة العقد ، فيه  بعدم القيام بنشاط أو خدمات تتعلق 
  . جلملة أو التفصيل ملواد غذائية دون ترخيص مسبق من مالك العالمة

ضرورة إعالم مالك العالمة القصوى حيث ينص على  األسعاروأخريا تعرض العقد إىل 
 املقرتحة قبل اعتمادها .ألسعار 
 

جلميع االزمة ساندة املبتقدمي تكوين أّويل وتكوين دوري و أّما من جهة مالك العالمة فهو يلتزم 
وااللتزام من فضال عن التزامه بتوفري أدلة االستغالل وحتيينها كلما لزم األمر ذلك  العاملني بنقاط البيع

  . جهته بواجب السرية 
إجراءات البيع أو إحالة احلقوق للغري من حيث االعالم املسبق وأولوية كما تضمن العقد شروط و 

الخالل مالك العالمة يف الشراء وضبط حاالت وإجراءات فسخ العقد خاصة منها ما يتعلق 
لتزاماته املالية أو تعمده املغالطة يف القوائم املالية أو التوقف أو التفويت  4اجلوهري ملستغل العالمة 

                                                           
  من الملحق ج   c 19تمت إضافة ھذه العبارة بمقتضى الفصل  4
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ر املرتتبة عن فسخ العقد من ذلك ضرورة االلتزام هذا فضال عن تعرضه ل ،يف استغالل العالمة آل
ل ما من شأنه أن يدل إليفاء جبميع االلتزامات املالية املتخلدة والتوقف عن استغالل العالمة أو ك

  على استغالهلا .
الية امل اللتزاماتشروط التجديد و املتمثلة أساسا يف اإليفاء إىل العقد وأخريا تعرض مشروع 

لفصل  إلحدىعدم فسخ العقد و  إىل جانب حتديد طرق فض النزاعات اليت  15احلاالت الواردة 
  5 . التحكيمقد تنشأ عند تنفيذه واملتمثلة حصرا يف 

  مالحق نورد أهم ما  جاء فيها : 3كما تضمن العقد 
   " امللحق " أAnnexe A . توىل حتديد مجلة من املفاهيم : 

   " امللحق " بAnnexe B  واة  ومدة العقد وشروط جتديده   حدد قيمة األ
  وة األصلية  دوالر Redevance initiale : 50.100األ

  وة القارة  % من رقم املعامالتredevance initiale :6األ

 : وة التجديد  دوالر 250.100أ

  منطقة عدم املنافسة بعد انتهاء العقد : البالد التونسية 

  اشهر  12:  يةقداعتالانتهاء العالقة عدم املنافسة بعد 

  ضبط شروط جتديد العقد 

  قابلة للتجديد مرة واحدة سنوات 10 العقد:مدة 

   " امللحق " جAnnexe C ضافات للعقد األصليمجلة من اإلضمن : ت . 

 
V    .  التحليل القـانوني للعقد موضوع االستشارة: 

  من حيث الشكل :  - 1

 69من القانون عدد 15خيضع عقد االستغالل موضوع هذه االستشارة إىل أحكام الفصل 
من األمر عدد  3و 2التوزيع والفصليـن لق بتجارة واملتع 2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة 

                                                           
  من الملق ج    c23الفصل   5
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املتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها يف عقد االستغالل حتت التسمية  2010لسنة  1501
لوثيقة املصاحبة للعقد .  األصلية واملعطيات الدنيا املضمنة 
الطالع على العقد موضوع االستشارة الراهنة  أنّه ّني التدقيق يف خمتلف فصوله يتببعد و  ،و
    .احتوى على أهم الشروط الدنيا اليت مت التعرض  إليها آنفا

 :  من حيث األصــــل.  2
لس املنافسة على اعتبار أّن استقر العمل االستشا عقد االستغالل حتت التسمية ري 

شركات األصلية ال يعدو أن يكون اتفاقا عمود لشراء أو بيع منتوجات أو إسداء خدمات يربم بني 
ملنافسة مىت احتوى على  غري متنافسة، غري أّن هذا االتفاق ميكن أن يكون موضوعه أو أثره خمّال 
بنود تتعّلق مثال بواجب التزّود احلصري من صاحب العالمة أو بتحديد سعر البيع أو حبّق االستغالل 

  الرتايب احلصري .
خمالفة  تنطوي على وجود التزامات بّني هذا ، وبعد دراسة العقدين موضوع االستشارة الراهنة ت

لدرس .ر يتّ من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعا 5ألحكام الفصل   جه تناوهلا 
  : التضييقـات المضمنة بعقد االستغالل تحت التسمية األصلية 

اللتزام  )5.3و 5.1الفقرة  5الفصل  (التزود احلصري تتعلق هذه التضييقات بواجب  بعدم و
  . امللحق ج ) C4الفصل  (ضبط األسعار القصوى) وبطريقة  13( الفصل  املنافسة

 2015لسنة   36من القانون عدد  5فاقات خمالفة ألحكام الفصل وتعترب مجلة هذه البنود اتّ 
عادة تنظيم املنافسة واأل 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  ـه " متنع على أنّـ  سعار والذي ينصّ واملتعلق 

فاقات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال األعمال املتفق عليها والتحالفات واالتّ 
  ملنافسة واليت تؤول إىل :

  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، -
  ن املنافسة احلرة فيها ،احلد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلد م -
 حتديد أو مراقبة االنتاج أو التسويق أو االستثمار أو التقدم التقين ، -

 تقاسم األسواق أو مراكز التموين . -
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  : شرط التزود احلصري . 

موافقة  من عقد االستغالل حتت التسمية األصلية حيث اشرتط 5لفصل ورد هذا الشرط 
تزود ومسديي اخلدمات الذين يرغب مستغل العالمة التعامل معهم للدين صاحب العالمة على املزوّ 

  .6يف استغالل نقطة البيعومجيع املواد املستعملة ات ز والتجهيات واملعدّ خلدمات 
ل يف حّدا ألهم عناصر حرية الصناعة والتجارة واملتمثّ  دين يعدّ فموافقة صاحب العالمة على املزوّ 

للفقرة  فاقات املخالفةمن قبيل االتّ أيضا  النشاط التجاري للمستغل وهو يعدّ حرية استغالل وتسيري 
 من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار . 5الثالثة من الفصل 

  شرط عدم املنافسة .:  

لفصل  من عقد االستغالل حتت التسمية األصلية حيث تناول صورا  713ورد هذا الشرط 
يبقى و  ،ل مستغل العالمة مباشرة أو عن طريق أحد املؤسسات التابعة لهخمتلفة لعدم املنافسة من قب

وبعد انقضائه من خالل االلتزام بعدم القيام بنشاط أو هذا االلتزام ساري املفعول طيلة مدة العقد 
جلملة أو التفصيل ملواد غذائية عداد أو تسويق أو بيع  دون ترخيص مسبق من  خدمات تتعلق 

  مالك العالمة.
لّتايل من ويعترب شرط  عدم املنافسة بندا حيّد من دخول مؤسسات أخرى إىل الّسـوق وحيّد 

مستغل العالمة من دخول السوق  من حقّ هذا الشرط  ، كما حيدّ سة احلرّة فيها طيلة تنفيذ العقداملناف
   من قانون املنافسة واألسعار. 5الثانية من الفصل  أحكام الفقرةمبا خيالف دا بعد انتهاء العقد جمدّ 

  : شرط حتديد األسعار القصوى 

                                                           
6 Le Franchisé devra acquérir les fournitures, matériels, équipements et prestations de services utilisés dans l’exploitation 
exclusivement auprès de fournisseurs et utiliser des distributeurs agréés par écrit par le Franchiseur préalablement à la date de 
fourniture et de distribution, conformément aux procédures d’approbation prévues dans les Manuels. 

Le Franchisé ne disposera d’aucun droit à la réclamation ni action contre le Franchiseur concernant le défaut de livraison, le 
retard ou le défaut de conformité de la livraison des fournisseurs ou distributeurs agréés ou non par le franchiseur. 

 

 
7même, ni l’un de ses sociétés affiliées, directement ou -a durée du présent contrat, le franchisé s’engage à ce que ni luiPendant l 

indirectement, à quelque titre que ce soit, pour son propre compte ou en qualité de membre , actionnaire, administrateur , employé agent, 
associé, Co entrepreneur , conseiller, consultant ou préteur , n’ait un intérêt , ne soit engagé dans ou n’accomplisse des prestations dans toute 
activité à l’intérieur de la Zone de non-concurrence contractuelle mentionnée à l’annexe B, impliquant la préparation, la commercialisation 

ou la vente au détail ou en gros de tous produits alimentaires sans avoir obtenu l’autorisation préalable écrite du Franchiseur. 
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يف حتديد األسعار املعتمدة  " ج  " على أّن مستغل العالمة حرّ  امللحقمن  C4لئن نص الفصل 
يوما على األقل قبل  30ر يف املقابل اشرتط إعالم مالك العالمة بكل تغيري يف األسعا أنّهإّال 

  تطبيقها.
  .8ه ميكن ملالك العالمة حتديد أسعار قصوى للمنتجات املصادق عليها كما نص على أنّ   
د مآل تغيري األسعار يف حال عدم ه مل حيدّ أنّ  ضرورةويكتنف هذا الفصل نوعا من الغموض  

ال يف حرية حتديد األسعار طبقا لقاعدة العرض وهو ما يعترب تدخّ  ،موافقة مالك العالمة عليها
  .  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 5والطلب وخمالفة ألحكام الفقرة األوىل من الفصل 

   6النظر في إمكانية منح إعفـاء للعقد موضوع االستشارة الراهنة على معنى الفصل 
  المنافسة واألسعار .إعادة تنظيم  ون  من قـان

 على أن يف فقرتيه األوىل والثانية من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 6الفصل  نصّ 

تطبيق أحكام الفصل اخلامس من هذا القانون اإلتّفاقات أو املمارسات أو أصناف من  تعفى من"

ا تدّر على املستعملني  ّ ا ضروريّة لضمان تقّدم تقين أو إقتصادي وأ ّ ا أ العقود اليت يثبت أصحا
  قسطا عادال من فوائدها،شريطة أالّ تؤدي إىل:  

  ا ترمي إليه من أهداف.فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق م -
  اإلقصاء التام للمنافسة يف الّسوق املعنّية أو يف جزء هام.  -
لرائد    لتجارة بعد إستشارة جملس املنافسة وينشر  مينح هذا اإلعفاء بقرار معّلل من الوزير املكّلف 

  الّرمسي للجمهوريّة التونسّية".

                                                           
8 
« Le Franchisé sera libre de fixer ses propres prix pour les Produits Approuvés devant être vendus dans le Point de vente , à condition 
toutefois que :  

a) Le Franchisé doit donner au Franchiseur un préavis d’au moins 30 jours relativement à tout changement proposé par le 
Franchisé des prix de tout Produit Approuvé à vendre dans son point de vente 

b) Le Franchiseur peut prescrire des prix de vente maximaux pour tout Produit Approuvé, prix que ce dernier ne doit pas dépasser. 
Le Franchisé convient avec le Franchiseur qu’il ne doit conclure aucun autre accord, arrangement ou pratique concentrée avec 
tout autre Franchisé du Franchiseur ou toute autre personne en ce qui concerne les prix auxquels le Franchisé vendra des 
Produits Approuvés.  
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لفصل جييز عدم تطبيق املنع  6وتبعا لذلك فإّن الفصل  من قانون إعادة تنظيم  5الوارد 

املنافسة واألسعار على االتفاقات أو أصناف من العقود اليت تضمن توّفر تقّدم تقين أو اقتصادي 
  شريطة أالّ تؤدي إىل: واليت تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها

  .فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف -
  اإلقصاء التام للمنافسة يف الّسوق املعنّية أو يف جزء هام.  -

لفصل السادس آنف الذكر معا  وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل ضرورة توّفر الشرطني الواردين 

وهو ما ،  التقّدم التقين أو االقتصادي وضمان قسط عادل من فوائد االتفاق للمستعملنيأي 

لنفع على املستهلك  يستدعي التثّبت من إمكان كالتأكد  ّية توّفر فوائد اقتصادية من هذا العقد تعود 
ال  وهوال يفرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما يرمي إليه من أهداف  كذلك من أنّه

 يقصي بصفة كلّية املنافسة يف السوق املرجعية أو يف جزء هام منها.
لرتخيص الستغالل عالمة أجنبية يتمثل نشاطها يف فالعقد موضوع االستشارة الراهنة يتعلق 

قطاع  نت دراسة السوق أنّ " وقد بيّ   KFCالتجاريـــة " تقدمي األكالت السريعة حتت التسمية
 أنّ  ، هذا فضال عناألكالت السريعة يف تونس يشهد تطورا وإقباال ملحوظني لدى خمتلف الشرائح

تونسي من حيث استجابتها العالمة موضوع االستشارة حتضى بشهرة واسعة لدى املستهلك ال
من ي وّ مة وهو ما يقع الوجبات املقدمة واألسعار املقرتحة واخلدمات املقدّ من حيث تنوّ  هتالنتظارا

لسوق التونسية .   حظوظ جناحها 
 : لتزود احلصري  فيما يتعلق 

لفصل  من عقد االستغالل حتت التسمية األصلية على النحو الذي مت  5ورد هذا الشرط يف 
  ذكره سابقا .

ويعّد شرط التزود احلصري يف عقود االستغالل حتت التسمية األصلية من البنود األساسية 
دف إىل ضمان جودة املنتوج املقدّ والرائجة  وهو يف  لشبكةت ام والتناسق بني خمتلف مكوّ اليت 

ا من ذلك أنه يشرتط  وضعية احلال يهدف إىل احلفاظ على صورة العالمة من جهة وجودة منتوجا
  " KFC" د أن يعتمد نظام مراقبة جودة املنتوجات وسالمة األغذية طبقا لنظام يف املزوّ 
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لتزوّ  م لفائدة د احلصري وانعكاساته على نوعية املنتوج املقدّ وعليه ونظرا ألمهية البند املتعلق 
ر قطاع جتارة التوزيع، تطوّ  مبا يساهم يفدين احملليني امكانية خلق منافسة بني خمتلف املزوّ ، و املستهلك

عادة تنظيم من القانو  6إعفاء على معىن الفصل  هذا البند ميكن أن يكون حملّ  فإنّ  ن املتعلق 
  املنافسة واألسعار .

 فيما يتعلق بشرط عدم املنافسة . 
جري شركة أو مؤسّ  م سلعة أو سة سواء تقدّ تقوم عقود االستغالل حتت التسمية األصلية على 

اإلدارية واحملاسبية لك نظمها اإلنتاجية والتسويقية و زة وكذخدمة أو تكنولوجيا عالمتها التجارية املميّ 
 وعليه فإنّ  .رغب يف االستفادة من جناح املنتج واالسم التجاريتإىل شخص آخر أو شركة أخرى 

ألساس حبماية عالمته من كل األضرار اليت قد يلحقها تطوّ  ر نشاط صاحب التسمية األصلية مرتبط 
لعقد موضوع وهو ما يربّ  ،ص لهبه املرخّ  لتايل الشرط الوارد    االستشارة.ر 

ويلهافإنّ  6إال أنه نظرا للصبغة االستثنائية ألحكام الفصل  . ه جيب عدم التوسع يف تطبيقها أو 
ن بعقد االستغالل مىت كان ضرور حلماية اخلربات ه ميكن قبول شرط عدم املنافسة املضمّ ولذلك فإنّ 

  نيا وجغرافيا .واملهارات الفنية لصاحب العالمة على أن يكون ذلك الشرط حمدودا زم
لرجوع إىل ويتبّني  امدة العقد موضوع االستشارة املعروضة   ّ ) سنوات  10تد إىل عشر (مت أ

ا احلدّ  نسبّياوهي مدة طويلة  ،قابلة للتجديد شطني جدد إىل السوق من شأ وعليه  .من دخول 
لتقليص منها إىل حدود مراجعة تلك املدة  طبقا ملا استقّر عليه فقه قضاء جملس املنافسةيتجه

  ة واحدة.قابلة للتجديد مرّ  سنوات)  5مخس ( 
 ألسعار القصوى  : فيما يتعلق 

مكانية اقرتاح صاحب العالمة ألسعار " ج  " يتعلّ  امللحقمن  C4لئن كان الفصل  ق أساسا 
اجتاه  ه يفويلدي غموض قد يؤ صياغة هذا الفصل يكتنفها  قصوى للمنتجات املصادق عليها ، فإنّ 

ألحكام ته الفخم ،فضال عنمن مبدأ حرية حتديد األسعار طبقا لقاعدة العرض والطلب إىل احلدّ معني 
ة وهو ما يستدعي إعادة صياغ ،من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 5الفقرة األوىل من الفصل 

على حنو يرفع كل التباس حول حرية حتديد مستغل العالمة لألسعار  سابق الذكر C4الفصل 
  املعتمدة من قبله . 
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مللفوبعد لكّل هذه األسباب،  ئق املضّمنة   ، دراسة خمتلف بنود العقد الراهن وكاّفة الو
لنظر  غالل ه ينتظر أن يكون الستفإنّ  ،ومن انتشار يف خمتلف أحناء العاملما للعالمة من شهرة إىل و

ا أن ختلق املعادلة املطلوبة يف عقود  لبالد التونسية فوائد اقتصادية وفنية هامة من شأ هذه العالمة 
  االستغالل حتت التسمية األصلية .

يف جمال اجلودة ة املنتجات وتعتمد على معايري دقيقفالعالمة تعطي أمهية قصوى لسالمة 
املستمرة لاللتزام بنظم التشغيل ، كما راقبة امل ه يفحبقّ  العالمةحيث حيتفظ مالك سالمة الغذائية وال

لتكوين املستمر للعاملني يف نقاط البيع على هذه املبادئ وهو ما من شأنه أن  يلتزم مستغل العالمة 
االت .   يساهم يف تكوين فرق من اخلربات التونسية يف هذه ا

ئق املرافقة للعقد أكما يتّ  % من املنتجات املستعملة ستكون 95 نّ ضح من مجلة الو
جات نتعلى خصوصية امل حفاظااملواد املوردة على منتجات التعليب والتوابل  يف حني تقتصر ،تونسية

تثمني يف و شطني يف سوق الصناعات الغذائية انه أن يساهم يف تطوير النأوهو ما من ش ،مةاملقدّ 
هيلية حىت تكون د تماععلى اهم تشجيعفضال عن املدخالت الوطنية  م برامج  مستجيبة منتجا

وذلك بوضعها لنظام صارم ملراقبة  للمواصفات العاملية يف ما يتعلق بسالمة املنتجات واملواد الغذائية
  .KFCحفظ الصحة وسالمة املنتجات وهو ما ميكنها من احلصول على املصادقة طبقا لنظام 

من الكفاءات التونسية  موطن شعل قارّ  250 خلق ما يقارب يفكما سيساهم عقد التنمية 
هيلها للعمل على أ التصرف يف  وأساليبلسالمة املنتجات وجودة اخلدمات  النظمدث حاليت سيقع 

يف سوق األكالت السريعة ( جودة وسعرا ) وهو ما من شأنه أن خيلق مناخا تنافسيا  ،ساتاملؤسّ 
الطلبات املتنامية الستغالل العالمات  يف ظلّ يف القطاع املمارسات أساسا على أهم  العتماد

 .األجنبية يف قطاع األكالت السريعة 
لبالد  واستغالهلاإدخال هذه العالمة  ملستهلك فإنّ ااجعة إىل الرّ  أما على مستوى الفوائد

ذات جودة  مه هذه العالمة من خدماتمبا تقدّ  وانتفاعه هختيار امن دائرة  عالتونسية من شأنه أن يوسّ 
 عالية .

من وتقنية هذه العناصر تؤكد وجود فوائد اقتصادية  أن مجيع عتبارو وعليه ، وتبعا ملا سبق 
لنفع على املستهلك من فإنه يقرتح إعفاء ، جهة ومستغل العالمة من جهة أخرى العقد الراهن تعود 

لفصل املاثل العقد   15املؤرخ يف  2015لسنة  36عدد  من القانون 5من املنع املنصوص عليه 



 
16 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  نها لنظر إىل حمدودية التضييقات اليت تضمّ  واملتعلق 
 ّ ا ال تؤدي إىل االقصاء  ،و ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهدافه ا ال تتجاوز مامن حيث أ وأ

مهية الفوائد االقتصادية اليت يوفّ ام للمنافسة يف سوق قطاع األكالت السريعة و التّ   ،العقدرها مقارنة 
مناخ تنافسي جديد يف سوق توزيع األكالت  وبعثق خبلق مواطن شغل جديدة خاصة فيما يتعلّ 

لس يوصي ب، غري السريعة ضرورة مراجعة  البند املتعلق مبدة العقد وذلك بتحديدها خبمس أن ا
وات ومراجعة الفصل اخلاص بتحديد األسعار سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عوضا عن عشر سن

 .القصوى
لس املنافسة بتاريخ    سة السّيد  2017 سبتمرب 20وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر

رضا بن حممود وعضويّة السادة حممد العيادي وحممد بن فرج واهلادي بن مراد واخلموسي 
ن  وأكرم الباروينبوعبيدي  لسعود والسيدتني رجاء الشواشي ورمي بوز وحبضور املقّرر وسامل 

  .ميينة الزيتوين  ةاجللسة السّيد ةالعام السيد حممد البحري القابسي وكاتب
  الرئــيس                                                                        

د                                                             رضا ب م
                                                              

                            


