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  الحمــد                                               ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  تقنيات الّتسويق واإلشهار الّتجاريالقطاع: 

  

   172656أي عدد  رّ ال
  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2017  نوفمبر 16بتاريخ  
  املنافسة،إّن جملس 

 2017 أكتوبر 23املؤرّخ يف  ّتجارةبعد اإلّطالع على مكتوب وزير ال
لس  مشروع عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية يف شأن واملتضّمن طلب رأي ا

 Ticket »شركة طرف املقّدم من  « PUBLITICKET »لعالمة 

communication TICOM »،  من قانون إعادة تنظيم  6طبقا ألحكام الفصل
  املنافسة واألسعار.

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 2015   واملتعّلق 

 2016أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204احلكومي عدد األمر وعلى 
واملتعّلق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكام القانون عدد 

عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 املتعّلق 
  ،واألسعار

واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
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لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2017 نوفمرب 16جللسة يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
  ،الكتايب ين يف تالوة تقريرهاالسّيدة مجيلة اخلبثا وبعد اإلستماع إىل املقّررة

لس املنافسة على ما يلي:  وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

I- :تقدمي امللف  

  احملتوى املاّدي ملشروع العقد:  – √
احلصول على ترخيص الستغالل  قصدلس ا تضّمن امللّف احملال على

 فوق ظهر تذاكر اخلزينةجمال اإلشهار الّتجاري يف  «PUBLITICKET »عالمة 
ئق    يف: تمتثّلجمموعة من الو

سم شركة  -  .« TICOM »مطلب 
 امللّف القانوين للّشركة. -
ئق ما قبل إبرام العقد حسب األمر عدد  - جوان  21املؤرّخ يف  1501و

2010document d’information précontractuel  
 دراسة الّسوق. -
لّلغة الفرنسّية  تغالل العالمة حتت الّتسمية األصلّيةعقد اسنسخة من  -

Contrat de Master franchise 
 .Business planخمّطط االستثمار -
 .القانون الّتأسيسي للّشركة املستغّلة للعالمة -
 نسخة من الّسجّل الّتجاري. -
ملعهد الوطين للملكّية الّصناعّية بفرنسا. -  تسجيل العالمة 
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II– :عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية املعين بطلب اإلعفاء  
لس لطلب اإلعفاء من املنع املنصوص  يتعّلق العقد املعروض على أنظار ا

لفصل اخلامس من قانون  ستغالل عالمة املنافسة واألسعار إعادة تنظيم عليه 
« PUBLITICKET »  من طرف شركة« Ticom »  ّاب بصفة حصريّة على الرت

. ويتمّثل العقد يف متكني Sous franchiseالّتونسي مع إمكانّية إسناد عقد 
 وتطوير كفاءات الّشركة الّتونسّية يف جمال اإلشهار الّتجاري عن طريق تذاكر اخلزينة

ا وما  نظممن خالل استغالل  الّشركة الفرنسّية املالكة للعالمة الّتسويقّية اخلاصة 
ئق من أّمهها   الزمةا من مساندة فنية هل هر توفّ  من خالل مّدها مبجموعة من الو

إىل جانب   Road book Publiticketكتاب طريق يدّون كّل الّتقنيات الّتسويقّية 
   اآليت:

- Dossiers de commercialisation: contrats de supports 
publicitaires, cartes de visite, carnets de bons de commande, 
plaquettes de prospection. 
-  Un accès personnalisé sur l’intranet du réseau. 
- Un i-pad DEMO dont l’utilisation est définie dans le contrat 
location i-pad DEMO. 

لس أهّم الّشروط الّشكلّية وقد  استوىف العقد املعروض على أنظار ا
 املؤرخ يف 2009 لسنة 69 من القانون عدد 15 املنصوص عليها بكّل من الفصل

صاحب الّتسمية  ملتعلق بتجارة التوزيع الذي استوجب أن ميّكنا 2009 أوت 12
عقد االستغالل الذي يكون  األصلّية املستغّل الذي يعتزم الّتعاقد معه من مشروع 

كتابيا ومتضّمنا حقوق وواجبات كل من مالك ومستغل التسمية األصلية ووثيقة 
الثاين  تتضّمن معطيات حول مالك التسمية األصلية وقطاع نشاطه والفصالن

املتعلق  2010جوان  21املؤرخ يف  2010لسنة  1501عدد والثالث من األمر 
 عقد االستغالل حتت التسمية األصليةّفرها يف الواجب تو  الدنيا الشروطبضبط 



 
4 

لوثيقة املصاحبة للعقد من حيثو  ت اليت  املعطيات الدنيا املضّمنة  مجلة البيا
لوثيقة املصاحبة له.  لعقد و   يتعّني إدراجها 

ومل يتضّمن العقد أّي شرط مناف حلريّة املنافسة من فرض أسعار إعادة البيع 
ديد رقم معامالت أدىن بل أّكد يف الّنقطة الرّابعة من الفصل أو إسداء اخلدمة أو حت

الّسابع على حريّة مستغّل العالمة يف حتديد الّتعريفة اليت سيعتمدها على الّرتاب 
  الّتونسي.
  أطراف العقد: -1

 : كّل منالعقد املعروض على أنظار جملس املنافسة   يهمّ 
   مالك لتسمية أو عالمة جتاريّة: -أ

لّرجوع إىل  يتمّثل الّطرف األّول يف عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية، 
واملتعّلق بتنظيم جتارة  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد 

 هوويف عقد احلال فإّن الّطرف األّول صاحب تسمية أو عالمة جتاريّة. الّتوزيع، يف 
وهي شركة فرنسّية ذات مسؤولّية حمدودة، رأس ماهلا  «Publi Ticket »شركة 
يف اإلشهار الّتجاري على ظهر تذاكر  1995أورو متخّصصة منذ سنة  7623

ريخ  PUBLITICKETاخلزينة وهي لعالمة  ماي  10ومسّجلة بفرنسا منذ 
وقد أحدثت الّشركة شبكة عاملّية الستغالل عالمتها  3829970حتت عدد  2011

موزّع  900ومستغّل لعالمتها  38ة حالّيا يف مخسة بلدان من خالل وهي متواجد
  مستشهر. 15000و

لس الجتدر اإلشارة إىل أّن و  لعقد املعروض على أنظار ا مل عالمة املعنّية 
ملعهد الوطين للمواصفات وامللكّية الّصناعّية. تسّجل بعد   لّرتاب الّتونسي 

   األصلّية:مستغّل حتت الّتسمية  -ب
وهي  « TICOM »يتمّثل مستغّل العالمة على الّرتاب الّتونسي يف شركة 

لسجّل الّتجاري دينار  30.000شركة ذات مسؤولّية حمدودة، رأس ماهلا  مسّجلة 
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ويتمّثل موضوع  2017 أفريل 13بدأت نشاطها منذ   B0488972017حتت عدد
ت.نشاطها الرّئيسي    يف اإلشهار ووكاالت اإلعال

  العقد: مّدة -2
من عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية املعروض على  18ينّص الفصل 

لس على أّن مّدة العقد هي مخس سنوات قابلة للّتجديد خبمس سنوات  أنظار ا
  إضافّية بصفة ضمنّية. 

  املقابل املايل: -3
تتمّثل اإللتزامات املالّية احملمولة على عاتق مستغّل العالمة يف دفع  قيمة 

 Droitمسّبقة إىل مالك العالمة قصد دخول الّشبكة الّتجاريّة مالّية جزافّية بصفة
d'entrée   لّسوق وقيمة وهي حتّدد حسب شهرة العالمة وقدم تواجدها 

اإلستثمارات املستوجبة والعائدات املرتقبة ودفع معلوم إّما سنوي أو شهري مرتبط 
  .Royalties برقم املعامالت الّسنوي أو الّشهري احملّقق 

لّنسبة إىل العقد الرّاهن سيتّم دفع  أورو كمعلوم لدخول الّشبكة  12.000و
لّلفائف املطبوعة  الّتجاريّة دون دفع أي معلوم آخر بصورة دوريّة على أن يتّم الّتزّود 

لّفة خالل سّتة أشهر ودفع مصاريف تقنّية  1000بصفة دوريّة دون أن تقّل عن 
 par campagne publicitaire et pour chaque ختتلف حسب الفرتات اإلشهاريّة

nouveau encart publicitaire .  

ويف صورة إبرام مستغّل العالمة الّتونسي عقود فرعّية يقوم بدفع نصف مبلغ 
  حّق الّدخول إىل مالك العالمة الفرنسي.

III– :الستشارة   الّسوق املرجعّية املتعّلقة 
اهنة ة موضوع االستشارة الرّ سمية األصليّ ق عقد االستغالل حتت التّ يتعلّ 

. ويستعمل هذا النمط من اإلشهار  اخلزينةتذاكر فوق ظهر اإلشهار  بنشاط
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اد الفضاءات واملساحات ئن وروّ شهاري إىل الز إليصال اخلطاب اإل كواسطة
  ة.وزيع املختصّ سطة وغريها من مسالك التّ جارية الكربى واملتوّ التّ 

املستحدثة اليت أضحى من األشكال  1ويعترب هذا الّشكل من اإلشهار
ا يف تنمية البيوعات أو إسداء اخلدماتاملعلنون وشركات  . الّدعاية الّتجارية يعتمدو

وال تقتصر وسيلة االّتصال املستعملة يف هذا الشكل على تذاكر اخلزينة املتداولة 
خول إىل تذاكر الدّ بل تشمل أيضا جارية لفضاءات واملساحات التّ مبختلف ا

ضية و  تذاكر وصوالت الغذاء وكذلك  الفضاءات الّتنشيطّية لألطفال واملالعب الر
   الطرقات السيارة.السفر عرب

 سنة ّمث انتشر وتطّور 40يف أمريكيا منذ من اإلشهار نشأ هذا الّشكل وقد 
يف أورو خالل السنوات العشرة األخرية تناغما مع تطّور جماالت الّتسويق 

وعالمة  «PubliTicket»عالمة واإلشهار، ومن بني العالمات املشهورة يف فرنسا 
«NEWCOM France»  عالمةإىل جانب «TICKET COM».  

تذاكر اخلزينة يعترب من فوق ظهر اإلشهار  أما على املستوى الوطين فإنّ 
األشكال اليت مل تربز بعد رغم بعض حماوالت إستغالل بعض العالمات األجنبّية 

ال على الّرتاب الّتونسي حتت تسميتها األصلّية.   املعروفة عاملّيا يف ا
ستغالل عالمة " لس يف هذا اإلطار يف ملّفني تعّلقا   Ticketوقد بّت ا

com والرّأي  2012فيفري  9 الّصادر بتاريخ 112405" من خالل الرّأي عدد
ومل يوّفق أّي من طاليب الّرتخيص  2015ماي  14الّصادر بتاريخ  152546عدد 

  من اإلنطالق يف الّنشاط وجتسيده.

                                                            
1 Cette forme de marketing est appelée le « couponing » : c’est une technique de promotion 
des ventes basée sur l’utilisation des coupons de réduction ou de remboursement partiel liés à 
l’achat d’un produit. Les coupons peuvent être distribués avant l’achat, figurer sur le produit 
ou sur un autre produit de la marque (coupon croisé). 
A l’origine essentiellement utilisé par les marques, le couponing est de plus en plus utilisé en 
sortie de caisses par les enseignes de grande distribution : couponing de caisse. 
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نّص تشريعي  وجتدر اإلشارة إىل أنّه على املستوى الوطين يسّجل غياب
خاص بتنظيم هذا الصنف من اإلشهار. ويبقى مستغّل العالمة حتت الّتسمية 
األصلّية خاضعا لضرورة احلصول على ترخيص ملمارسة مهنة عون إشهار جتاري 

املتعّلق  1971ماي  25املؤرّخ يف  1971لسنة  22وفقا ملقتضيات القانون عدد 
لقانون عدد بتنظيم مهنة عون اإلشهار الّتجاري املنقّ  املؤرّخ يف  2010لسنة  13ح 

  . 2010فيفري  22
  VI-  الّنظر يف إمكانّية منح إعفاء لعقد اإلستغالل حتت الّتسمية

لس على معىن الفصل الّسادس من قانون  األصلّية املعروض على أنظار ا
  إعادة تنظيم املنافسة واألسعار:

ميّثل عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية موضوع االستشارة الرّاهنة اّتفاقا 
عالمة   ميّكنه من استغالل « TICOM »شركة لفائدة  حصرعمودّ 

« PUBLITICKET »  على كامل الّرتاب الّتونسي ومن إبرام عقود فرعّية على
عتبار أّن العقد هو عقد  ومن شأن ذلك  master franchiseالّرتاب الّتونسي 

لّرتاب الّتونسي دون اقتناء حقوق  أن مينع من استغالل مؤّسسة أخرى هلذه العالمة 
االستغالل ومن شأنه أن يؤول إىل تقاسم الّسوق املرجعّية وهو بذلك يشّكل اّتفاقا 
خمالفا للفصل اخلامس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار الذي ينّص على 

متنع األعمال املّتفق عليها والّتحالفات واإلّتفاقيات الّصرحية أو الّضمنّية اليت  أنّه:"
ملنافسة واليت تؤول إىل:    يكون موضوعها أو أثرها خمالّ 

 عرقلة حتديد األسعار حسب الّسري الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب، -1
ة احلّد من دخول مؤّسسات أخرى للّسوق أو احلّد من املنافسة احلرّ  -2

 فيها،
 حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو الّتسويق أو اإلستثمار أو الّتقّدم الّتقين، -3
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 تقاسم األسواق أو مراكز الّتموين." -4
غري أنّه تطبيقا للفصل الّسادس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار، 

ا  تعفى من تطبيق الفصل اخلامس سابق الذّكر، العقود ّ ا أ اليت يثبت أصحا
ا تدّر على املستعملني قسطا عادال من ضر  ّ وريّة لضمان تقّدم تقين أو اقتصادي وأ

  فوائدها شريطة أالّ تؤّدي إىل:
فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من  -

 أهداف،
 اإلقصاء الّتام للمنافسة يف الّسوق املعنّية أو يف جزء هاّم منها.  -

 

إىل جانب الّتوطئة عدم  23ويستشّف من دراسة خمتلف بنود العقد وعددها 
عتبار أّن اإلستغالل احلصري لعالمة  لّسوق  ّم للمنافسة  وجود إقصاء 

PUBLITICKET  من قبل املستغّل الرئيسي شركةTICOM  سينجّر عنه من
حية استغالل شركات فرعّية أخرى مستقّلة هلذه العالمة يف خمتلف مناطق 
اجلمهوريّة إضافة إىل أنّه سيمّكن من إدخال ديناميكّية وتنافسّية على الّسوق من 

ال.    خالل حتفيز بعض املستثمرين على استغالل عالمات أخرى يف ا
املبتكرة حديثا من األشكال   زينةكما يعترب اإلشهار على ظهر تذاكر اخل

يف السوق التونسية  واليت مل يتم اعتمادها بعد من طرف املعلنني ومؤسسات اإلشهار
واقتصادي  تقدم تقينومن شأن استعمال هذه التقنية اجلديدة أن يساهم يف ضمان 

ال ويشكل إضافة هامة لفائدة أهل املهنة.   يف ا
  موطن شغل قاّر. 15اث كما سيمّكن تنفيذ العقد من إحد
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لس قبول مطلب إعفاءواستنادا إىل ما ّمت بيانه  عقد  يقرتح على جناب ا
إعادة من قانون  6الفصل  الرّاهنة طبقا ملقتضياتاالستغالل موضوع االستشارة 

  ل بعض التعديالت الّتالية:املنافسة واألسعار بشرط إدخاتنظيم 
* ينّص الفصل الثّامن عشر على أّن مّدة العقد هي مخس سنوات قابلة للّتجديد 
ضمنّيا، وجيدر الّتأكيد يف هذا اخلصوص على ضرورة توضيح أّن حّق اإلستغالل 

على الّرتاب الّتونسي املمنوح لشركة  PUBLITICKETاحلصري لعالمة 
TICOM  ّاستقّر عليه فقا ملا ال ميكن أن يتجاوز اخلمس سنوات وذلك و ونسية الت

لس   . كافيةو فرتة معقولة  على اعتباره عمل ا
*  نّص الفصل الّسابع عشر املتعّلق ببند عدم املنافسة على ضرورة احرتام هذا البند 
مّدة سنتني بعد قطع العالقة الّتعاقديّة وهو ما ال يتناغم مع ما اّجته حنوه جملس 

هذه املّدة الّسنة، لذا يقرتح تعديل هذا الفصل يف املنافسة من ضرورة أّال تتجاوز 
  اّجتاه ما سبق بيانه.

لس املنافسة بتاريخ   2017 نوفمرب 16وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد  سة السّيد بر وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي  رضا بن حممودبر

لّسعود وخالد معّز العبيدواخلموسي بوعبيدي و وعمر الّتونكيت  ي وسامل 

ن ةالسّيدو  السّالمي  . وأّمن كتابة اجللسة السّيد نبيل السمايت رمي بوزّ

 الرئيــس                                                               

 


