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     احلمد                 اجلمهورية  التونسية      
  جملس املنافسة        

   العاّمــة اجللســـة  

- استشاري -       

  تعليم اللغة األنقليزية لألطفال :القطاع
  
  
  

  182688 الرأي عدد

املنافسة جملس عن صادرال  

9201جانفي  17 بتاريخ  

   

  املنافســة،جملس  إنّ 

لس بتاريخ املرّسمى مكتوب وزير التجارة اإلّطالع علبعد         عدد حتت 2018 أكتوبر 30 بكتابة ا
 خيص يف مشروع عقد استغالل حتت الّتسميةرأي حول الرتّ لاوالذي طلب مبقتضاه إبداء ، 182688

وفقا نقليزيّة لألطفال.يف جمال تعليم الّلغة األ" Mortimer English Club" األصلّية للعالمة األجنبّية
املتعّلق بضبط  2016 أكتوبر 18 يف املؤرّخ 2016 لسنة 1204 من األمر عدد 4 قتضيات الفصلمل

 2015 سبتمرب 15 يف خاملؤرّ  36 عددالقانون  إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكام
عادة تنظيم املنافسة واألسعار    .املتعّلق 

عادة  املتعّلق 2015 سبتمرب 15 يف املؤرخ 2015 لسنة 36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد       
  .تنظيم املنافسة واألسعار
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اإلداري  املتعّلق بضبط التنظيم 2006 فيفري 15 يف املؤرّخ 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى       
  املنافسة،وسري أعمال جملس  واملايل

املتعّلق بضبط إجراءات  2016 أكتوبر 18 يف املؤرّخ 2016 لسنة 1204 وعلى األمر احلكومي عدد      
  تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته.

لس وفق الصيغ القانونّية جللسة       جانفي 17 يوم وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
2019.  

  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،      

  تقريرها الكتايب. تالوة يف ميان العوينإاملقّررة السّيدة  إىل االستماع وبعد  

لس املنافسة على و      :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

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

 23املؤرّخ يف 1786 ّتجارة مبقتضى املكتوب عددطلب الّسيد وزير ال عادة تنظيم املنافسة واألسعار،
لس بتا 2018 اكتوبر املنافسة  رأي جملس، 182688 عدد حتت 2018 كتوبرأ 30ريخ واملرّسم بكتابة ا

 Mortimer English" خيص يف مشروع عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية للعالمة األجنبّيةحول الرتّ 

Club" نقليزيّة لألطفال.يف جمال تعليم الّلغة األ  

لس ئق التّ  وتضّمن ملّف االستشارة املعروضة على أنظار ا   الية:مجلة الو

 للّ  منة طبقةنسخة من مكتوب صاحبة الطلب السّيدة آ خالله   من تطلبغة الفرنسّية حمّرر
حتت التسمية  "Mortimer English Club "الستغالل العالمة األملانية  ااستثنائي اترخيص

 .)سنة 12و سنتني(الذين ترتاوح أعمارهم بني  لألطفالنقليزيّة األ تعليم الّلغةجاريّة يف جمال  الت

 لصاحبة الطلبسخة عن بطاقة التعريف الوطنية ن. 
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  للّ  حول تقدمي املشروعبطاقة غة الفرنسّية قّدمت فيها العارضة يف إطار العقد املذكور حمّررة 
 شريّة واملالّية ملشروعها.معطيات حول اخلصائص الفنّية والب

  ّة.عرض لتاريخ نشاط صاحب التسمية األصلي 

  ّلل  ة.غة الفرنسيّ خمطط األعمال 

  للّ  استغاللنسخة من مشروع عقد  ة.غة الفرنسيّ حتت التسمية األصلّية حمّرر 

  ّلرتّ د مهدي القلعي للقيام جبميع اإلجراءات املتعلّ تفويض قانوين لفائدة السي   .خيصقة 

   :ستشارةإلطار العام لالا 1

لنظر يف إمكانّية إعفاء عقد استغالل حتت التسمية         لس  تتعّلق االستشارة املعروضة على ا
ملنافسة املنصوص عليها  األصلّية من املنع العام لألعمال املّتفق عليها والتحالفات واالتفاقيات املخّلة 

عادة تنظيم املنافسة  2015 سبتمرب 15 ملؤرّخ يفا 2015 لسنة 36 من القانون عدد 5 لفصل واملتعّلق 
  واألسعار.  

ركة إبرام العقد سالف الذكر مع الشّ " منة طبقه حرم القالعيآ "وتعتزم طالبة اإلعفاء السيدة     
 ةيف إطار شبكة االستغالل حتت التسمية األصلّية األملانيّ  " Mortimer English Club "ةــاألملانيّ 

Mortimer English Club "  "نقليزية لألطفال.أليف جمال تعليم الّلغة ا  

لس مينح مالك التسمية األصلّية ومبقتضى بنود العقد املعروض  Le(                املذكور على ا

Franchiseur(  لبالد التونسّية لفائدة معاقدته اليت تصبح بفعل ذلك حّق استغالهلا بصفة حصريّة 
ممّا ميّكنها من إسداء اخلدمات املعنّية  )Le Franchisé( املستغّل حتت التسميـة األصليّـة حاملة لصفة

لعقد واالنتماء هلاته الشبكة .  ال اجلغرايف احملّدد    ضمن ا

   :ملنظم للقطاعااإلطار التشريعي  -  2

 الية: رتتيبّية التّ حتت التسمية األصلّية إىل مجلة النصوص القانونّية وال ستغاللختضع عقود اال 

ق حبماية عالمات الصنع والتجارة تعلّ وامل 2001 أفريل 17 يف خؤرّ امل 2001 لسنة 36 القانون عدد
 واخلدمات .
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 بتجارة التوزيع . واملتعّلق 2009 أوت 12 يف خاملؤرّ  2009 لسنة 69 القانون عدد 

 عادة تنظيم املنافسة واألسعارق واملتعلّ  2015 سبتمرب 15 يف خاملؤرّ  2015 لسنة 36 عدد القانون. 

 بضبط الشروط الدنيا الواجب املتعّلق 2010 جوان 21 خ يفاملؤرّ  2010 لسنة 1501 عدد األمر 
لوثيقة املصاحبة للعقدتوفرها يف عقد االستغالل حتت التسمية األصليّ   .ة واملعطيات الدنيا املضمنة 

 بضبط إجراءات تقدمي  املتعّلق 2016 توبرأك 18 يف خاملؤرّ  2016 لسنة 1204 احلكومي األمر
 2015 سبتمرب 15 خ يفاملؤرّ  2015 لسنة 36 اإلعفاء ومدته تطبيقا ألحكام القانون عدد مطالب

عادة تنظيم املنافسة واألسعار  .املتعلق 
عالوة على النصوص التشريعية املتعلقة بعقود االستغالل حتت التسمية األصلية، خيضع القطاع 

األخرى املتعلقة أساسا بقطاع الطفولة، يذكر  هنة إىل عدد من النصوص التشريعيةستشارة الراموضوع اال
  منها :

 املتعّلق مبجّلة الّتهيئة والّتعمري وعلى مجيع الّنصوص  1994 نوفمرب 28 يف املؤرّخ 112 عدد القانون
وخاّصة الفصل  2003 ديسمرب 29 يف املؤرّخ 2003 لسنة 78 نّقحته أو متّمته وخاّصة القانون عدد اّليت
  منه. 75

 صدار جمّلة محاية الطّفل، ومجيع  1995 نوفمرب 9 املؤرّخ يف 1995 لسنة 92 القانون عدد املتعّلق 
  .2002 أفريل 17يف  املؤرّخ 2002 لسنة 41 الّنصوص الّيت نّقحته أو متّمته وخاّصة القانون عدد

  املتعّلق مبجّلة الّشركات الّتجاريّة وعلى مجيع 2000 فمربنو  3 املؤرّخ يف 2000 لسنة 93 القانون عدد 
 .2005 جويلية 27 املؤرّخ يف 2005 لسنة 65 الّنصوص اّليت نّقحته أو متّمته، وخاّصة القانون

  لّرتبية والّتعليم املتعّلق و  2002 جويلية 23 يف املؤرّخ 2002 لسنة 80 القانون الّتوجيهي عدد
  املدرسي.

 صدار جمّلة الّسالمة والوقاية من  2009 مارس 2 املؤرّخ يف 2009 لسنة 11 القانون عدد املتعّلق 
ت.   أخطار احلريق واالنفجار والفزع والبنا

  لعالقة بني اإلدارة واملتعاملني معها  1993 ماي 3 املؤرّخ يف 1993 لسنة 982 األمر عدد واخلاّص 
 منه. 3 وخاّصة الفصل
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 لّتدابري الواجب اّختاذها داخل  1994 فيفري 28 املؤرّخ يف 1994 لسنة 534 األمر عدد املتعّلق 
ض األطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من األمراض املعدية.   مؤّسسات الّتعليم ودوراحلضانة ور

  ض األطفال ونوادي األطفال  2001 أوت 14 يف املؤرّخ 2001 لسنة 1908 األمر عدد املتعّلق بر
 ة املوّجهة للطّفل.ونوادي اإلعالميّ 

 لس 2002 ماي 7 املؤرّخ يف 2002 لسنة 1047 عدد األمر حداث وضبط مشموالت ا  املتعّلق 
ألمر عدد  املؤرّخ يف 2010 لسنة 3080 األعلى لتنمية املوارد البشريّة وتركيبته وسري عمله كما ّمت تنقيحه 

حداث جمالس عليا استشاريّة. 2010 ديسمرب 1   املتعّلق 
 املتعّلق بضبط مشموالت وزارة شؤون  2003 سبتمرب 22 املؤرّخ يف 2003 لسنة 2020 ددع األمر

  املرأة واألسرة.
 حلاق اهلياكل الّتابعة لوزارة  2002 سبتمرب 23 يف املؤرّخ 2002 لسنة 2103 األمر عدد املتعّلق 

ضة سابقا بوزارة شؤون املرأة واألسرة والوالطّفولة  الّشباب ألمر عددوالّر  2003 لسنة 471 طّفولة واملتّمم 
  .2003 مارس 3 املؤرّخ يف

 املتعّلق بصلوحّية احملّل وشهادة الوقاية 2004 أوت 11 يف املؤرّخ 2004 لسنة 1876 عدد األمر.  
 حداث املندوبيّات اجلهويّة  2013 سبتمرب 16 يف ّ◌خراملؤ 2013 لسنة 4063 عدد األمر املتعّلق 

ا وتنظيمها اإلداري واملايل وطرق تسيريها.لشؤون املرأة و   األسرة وضبط مشموال
 املتعّلق بتنظيم وزارة شؤون املرأة واألسرة. 2013 سبتمرب 19 يف املؤرّخ 2013 لسنة 4064 عدد األمر  

 حملاضن املدرسّية املتعّلق 2005 نوفمرب 1 يف املؤرّخ 2005 لسنة 2936 عدد األمر.  
 ملصادقة على االتّفاقّية املشرتكة الوطنّية  1987 ماي 5 يف املؤرّخ جتماعّيةاإل الّشؤون وزير قرار املتعّلق 

 للّتعليم اخلاّص.
 ملصادقة على كرّاس شروط فتح أقسام الّسنة  2001 جويلية 31 قرار وزير الّرتبية املؤرّخ يف املتعّلق 

  الّتحضرييّة وتنظيمها وتسيريها.
  ضة املؤرّخ يفقرار وزير الّشباب والطّفولة ملصادقة على كرّاس شروط  2001 سبتمرب 8 والّر املتعّلق 

  فتح نوادي األطفال ونوادي اإلعالمّية املوّجهة للطّفل. 
 ملصادقة على كرّاس  2003 مارس 28 األسرة والطّفولة املؤرّخ يف قرار وزيرة شؤون املرأة و املتعّلق 

ض األطفال.   شروط فتح ر
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 ملصادقة على 2006 مارس 14 املرأة واألسرة والطّفولة واملسّنني املؤرّخ يف قرار وزيرة شؤون  املتعّلق 
  كرّاس شروط فتح حمضنة مدرسّية.

 ملصادقة على كرّاس  2009 فيفري 9 قرار وزيرة شؤون املرأة واألسرة والطّفولة واملسّنني املؤرّخ يف املتعّلق 
 شروط فتح حمضنة.

    :اإلجراءات -    3

لس بتاريخمت تو  -  نوفمرب 16 جيه مراسلة إىل السّيدة وزيرة املرأة و األسرة والطفولة مرّمسة بكتابة ا
موضوع الّدرس (جمال التكوين  االستشاريقصد طلب معطيات حول السوق املرجعية للملف  2018

لنسبة لألطفال).ليف ا   ّلغة اإلنقليزية 

وين املهين والتشغيل يف نفس الغرض مرّمسة بكتابة كما ّمت توجيه مراسلة اىل السّيدة وزيرة التك -
لس بتاريخ  .2018 نوفمرب 16 ا

II– :عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية املعين بطلب اإلعفاء 
  الطبيعة القانونّية  للعقد:  . 1

عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية للعالمة موضوع االستشارة الراهنة يف  يتمّثل العقد       
ترتاوح  ذينلّ نقليزيّة خمّصصة لألطفال اليف جمال تعليم الّلغة األ "Mortimer English Club" جنبّيةاأل

   .6- يف إطار منطقة جغرافّية حمّددة مبنطقة املنزه سنة 15أشهر و 12 أعمارهم بني

 فصله يفاملتعّلق بتجارة التوزيع  2009 أوت 12 املؤرّخ يف 2009 لسنة 64 القانون عددوعّرف       
"عقد مينح مبقتضاه صاحب تسمية أو عالمة جتاريّة  بكونهعقد االستغالل حتت التسمية األصلّية  14

حّق استغالهلا لشخص طبيعي أو معنوي يسّمى املستغّل حتت التسمية األصلّية قصد قيامه بتوزيع 
  منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مايل".

األصلّية ضمن جمموعة االتّفاقات العموديّة اليت جتمع بني  عقد االستغالل حتت التسمية فنيصّ و 
مالك التسمية مستوجبا على  التزاما العموديّة االّتفاقاتالنوع من يتضّمن هذا . و طرفني غري متنافسني

مبنح حّق استغالل حقوق امللكّية الفكريّة واملهارات واملعارف الفنّية لتوزيع  "Le franchiseur" األصلّية
التسمية   جات أو تقدمي اخلدمات اخلاصة به إىل معاقده الذي يطلق عليه تسمية املستغّل حتتاملنت
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طار هذا العقد بدفع مقابل مايل إيلتزم املستغّل للتسمية األصلّية يف حيث  "Le franchisé" األصلّية
وة شهرية) االتّفاقيةملالك التسمية األصلّية (رسوم الدخول يف  ى حّق استخدام لقاء حصوله عل وإ

ملهارات واألساليب الفنّية املنقولة  امللكّية الفكريّة حرتام بنود سريّة املعلومات واملعطيات املتعّلقة  و
أو أّي نشاط مشابه هلا خارج املنطقة اجلغرافّية احملّددة له  ستغاللوالتقّيد بعدم ممارسة نشاط شبكة اال

  . وذلك طيلة املّدة التعاقديّة
نقليزية العقد موضوع االستشارة يف متكني وتطوير كفاءات األطفال يف جمال تعليم اللغة األويتمّثل 

 English Club"احلق يف استغالل نظم الّشركة األملانية  طة وذلك من خالل منحمبسّ  بطريقة

Mortimer"  إلضافة إىل تو ا  الزمة من انية فالعرفة املساندة و امل فرياملالكة للعالمة الّتسويقّية اخلاصة 
ئق من أّمهها دليل املشغل  خالل مدّ  خلربات املكتسبة واملهارات الفنية يف اطار جمموعة من الو
مني التدريب ة للمربّني وجمموعة من الكتب خمصصّ  "Guide de la clé du succès" االستغالل  مع 

 الالزم هلم عن طريق ندوات.

ت التسمية األصلّية موضوع االستشارة احلالية ضمن خانة ستغالل حتعقد اإل مبدئيا ويصّنف      
لفصل تّفاقاتاإل ملنافسة املنصوص عليها   15 خ يفاملؤرّ  2015 لسنة 36 من القانون عدد 5 املخّلة 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار واليت ميكن اعفائها من املنع العاّم املسّلط عليها واملتعلّ  2015 سبتمرب ق 
ملنافسة طبقا ألحكام الفصل وعدم اعت ا  6بارها اتّفاقات خملة  ّ ا أ من نفس القانون مىت أثبت أصحا

ا تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها ّ شريطة أالّ  ،ضروريّة لضمان تقّدم تقين أو اقتصادي وأ
االقصاء التاّم تؤّدي اىل فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي اليه من أهداف و 

ومينح هذا اإلعفاء بقرار معّلل من الوزير املكّلف  للمنافسة يف السوق املعنّية أو يف جزء هاّم منها.
لرائد الرمسي للجمهوريّة التونسّية.   لتجارة بعد استشارة جملس املنافسة يتّم نشره 

  :أطراف العقد-2
  :األصلية  التجاريّة العالمة أو التسمية مالك* 

 يتمّثل الطّرف األّول يف عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية موضوع االستشارة، يف شركة    
Mortimer English Club " " ّسست سنة ملانيا منذ سنة، 1990 وهي شركة أملانية   وهي مسّجلة 

 اءأثن ليزيةقناال اللغة لتعلم الفرصة األطفال منح تعمل علىوهي ،  HRB6681حتت عدد 2000
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مركز موّزعة على عّدة بلدان  300 من أكثر،كما متتلك  ضغط أي بدون االستمتاع لألغاين و اللعب
  نذكر من بينها ما يلي:

   غرب،.....املمصر،و  عمانو  روسياو  سويسراو  الصنيو  بلجيكياو  فرنساو  ملانيامركز ) 181(
لسعلما  لعقد املعروض على أنظار ا مل تسّجل  " Club " Mortimer English ّن العالمة املعنّية 

ملعهد الوطين للمواصفات وامللكّية الّصناعّية .     لّرتاب الّتونسي    بعد 
   ة :األصليّ  التجاريّة العالمة أو التسميةمستغّل  *

  .بصفتها ذا طبيعية منة بنت جنيب حرم القلعي آدة السيّ       
   مّدة العقد: - 3
لس، م 4 الفصل حددّ         مّدة العقدن عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية املعروض على أنظار ا

 األطرافحد أبلة للتجديد كل سنتني طاملا مل يتم التعبري عن نية فسخ العقد من قبل اق،  سنوات خبمس
  .من تلك املهلة اشهر  12 ال يتجاوز جلأيف 

 ن االلتزامات النامجة عن هذامنه أ 25 الفصل من 5 حكام الفقرةأن ذات العقد تضمن ضمن أغري      
  . سنوات 3 العقد تنقضي يف أجل

حيث أنه يف  ،انية من نفس الفصلأّما خبصوص التجديد أو الفسخ فقد ّمت تناوله يف النقطة الثّ       
  .اية املدة املتفق عليها ميكن أن يقع جتديد العقد كل سنتني

   :بكة الّتجاريّةاملقابل املايل:معلوم دخول الشّ  -4
تتمّثل االلتزامات املالّية احملمولة على عاتق مستغّل العالمة يف دفع  قيمة مالّية جزافّية بصفة مسّبقة      

وهي حتّدد حسب شهرة d'entrée »    « Droitsإىل مالك العالمة قصد دخول الّشبكة الّتجاريّة
لّسوق وقيمة االستثمارات ا فضال عن دفع معلوم  ،ملستوجبة والعائدات املرتقبةالعالمة وقدم تواجدها 

  .Royalties» «   إّما سنوي أو شهري مرتبط برقم املعامالت الّسنوي أو الّشهري احملّقق
لّنسبة إىل العقد الرّاهن يتّم دفع:   و

 2500  أورو دون احتساب األداء كمعلوم لدخول الّشبكة الّتجاريّة وهو يشمل تكاليف التدريب
" Guide de la clé du succé"وسائل لالنطالق يف استغالل العالمة امههاالوجمموعة  كوينالت و

. 

 شهريّة دفوعات )redevances mensuelles(:تقّدر بنسبة  
 10%  طفال 200 نيذا مل يتجاوز عدد األطفال املرمسّ إمن املدخول اخلام.  
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 9%  طفال 200 نيذا جتاوز عدد األطفال املرمسّ إمن املدخول اخلام.  
 شهر أورو 200: بتداءا من الشهر العاشرإ . 

  سنو أورو 500بـمصاريف مسامهة مستغل العالمة يف مصاريف اإلشهار. 

   احملتوى املادي ملشروع العقد: -4 

احلال على مقدمة حتتوي على معلومات ما قبل العقد  استشارةحيتوي مشروع العقد موضوع    
عرتاف الراغب يف استغتتعلّ  ال الل التسمية بتلقي املعلومات املتعلّ ق  لشركة املاحنة للعالمة و قة 

تنصيصا على مجلة من االلتزامات واحلقوق بندا تتضّمن ) 28( وعلى مثانية وعشرون اجلغرايف لالستغالل
ملسائل التّ     :اليةاحملمولة على كال الطرفني، وتتعّلق هذه البنود 

  ةالتجاريّ  للعالمة ةاألصليّ  التسمية حتت ستغاللاإل نظام تقدمي: األول البند Mortimer English 

Club   
 حقوق امللكّية الصناعّية .:2 البند  

 .Mortimer األنقليزية املدرسة: 3 البند •

ن ةمدّ  :4 البند •  .العقد سر

 .طراف العقدأ: 5 البند •

 .ةالتزامات مالك التسمية األصليّ : 6 البند •

 . التكوين: 7 البند •

 .اإلحالة /الوجويب التعاون  :8 البند •

 .التجاري اإلشهار:  9 البند •

 ).ةاألصليّ  التسمية حتت اإلستغالل دليل( رفة عملا نقل  :10 البند •

 .ةاألصليّ  التسمية مستغل التزامات: 11 البند •

 . املهين السر/  الثنائية اإللتزامات: 12 البند •

 .Mortimer االنقليزية املدرسة وخدمات منتجات: 13 البند •

 .للمنافسة تضييقات: : 14 البند •

 . األصلّية التسمية حتت اإلستغالل معلوم: 15 البند •

 .املعلومات محاية /احملاسبة /املراقبة: 16 البند •
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 .قابلية إحالة العقد أو إسناد وكالة: : 17 البند •

ت واملسؤوليات: 18 لبندا •  .الضما

 للعقد. االستثنائيالفسخ : :19 البند •

ر:20 البند •   .العقد لفسخ القانونية اآل

 .التعاقديّة اخلطا: 21 البند •

 .واإلعفاءات التأمني: 22 البند •

  .العقد فسخ: 23 البند •

  .ةلغة التعاقديّ املطبق/ الّ  القانون/  التسليم مكان/  ق مبكان التحكيمفيما تعلّ : 24 البند •

 .فاق وحدود االتفاقآ / قابلية جتزئة العقدة / التكميليّ  اإلتفاقيات: 25 البند •

 .العقد نسخ: 26 البند •

  .ة احمللياألصليّ  للعالمة املستغل: 27 البند •

   .كيد التعاون: 28 البند •

III -  الستشارة   :دراسة السوق املعنّية 

لّنسبة ال ة املخّصصة نقليزيّ غة األاحلال يف سوق النوادي تعليم اللّ  ستشارةتتمّثل الّسوق املرجعّية 
 15و بني سنتني أعمارهماملرتاوحة ة نقليزيّ بتقدمي دروس تطبيقّية يف اللغة األيتعّلق األمر يث ح لألطفال

شيدسنة عن طريق العاب  قي و خاصة عن طريق  قصصو موسوعات و مراجع مدرسية و  وأ تواصله مع 
  غة. ويشرف عليها خمتّصون يف اللّ  ،األطفال

تمعات وتعترب هذه األنشطة املوّجهة لألطفال م      ن األنواع املستحدثة اليت أصبحت عديد ا
  .طةة بطريقة مبسّ نقليزيّ غة األاملتقّدمة تعتمدها قصد تعليم اللّ 

 عن السوق العاملية: -1

ة أساليب علميّ  ادخال حيث متّ  تطورا على املستوى العاملي شهد هذا النوع من اخلدمة لألطفال
ات الثمانينات بداية انتشار واسع هلذا الصنف من ة يف تكوين األطفال. وقد شهدت سنو غري تقليديّ 
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 "    ةالعامل وذلك يف إطار شبكات االستغالل حتت التسمية األصليّ  أحناءة يف خمتلف املراكز املختصّ 
Les réseaux de franchise".  

ال نذكر:   ومن أهّم الشبكات العاملية الناشطة يف هذا ا

ا األوهي شبكة كنديّ  ّ كوين العلمي وىل عامليا يف جمال التعليم والتّ ة تصنف على أ
هة للمدارس ومراكز الرتفيه واملكتبات تلك املوجّ  :وتقدم صنفني من اخلدمات،لألطفال

ض األطفال ت ور ين من اخلدمات يف إطار أنشطة خارج  .وحضا وقات أوصنف 
  .دابل 26شبكة ماد سيونس بـ وتنتشر ،الدراسة 

   
فاعلي ترب األكثر شهرة عامليا والرائدة يف جمال التكوين التّ وهي شبكة اسبانية تع

 ة لألطفال املرتاوحة أعمارهم بنيالعلوم والدروس التكميليّ  والتطبيقي والرتفيهي يف جمال
سبانيا وفرنسا وإيطاليا واملكسيك والربتغال  120 ومتتلك الشبكة. سنة 17و 4 مركزا 

  وسويسرا.
  

 7يف جمال تنمية ذكاء ويقظة األطفال ما بني سنتني و ةوهي شبكة بريطانية خمتصّ 
الشبكة يف عديد الدول منها أسرتاليا وكندا  هذهومتتد  2006 سنة أنشأت ،واتسن

 .وايرلندا وإيطاليا وفرنسا وجنوب إفريقيا وكاليدونيا اجلديدة

دي متخصّ          متواجد يف اشهر  12 نقليزية لألطفال ابتداءا منغة األص يف تعليم اللّ وهو 
 بانيا.....سخمتلف البلدان على غرار فرنسا و ا

   :عن السوق الوطنية -2
 بنيفريق  التويتعّني  ،ة مقارنة بواقع احلال يف تونستتميز السوق موضوع العقد احلايل خبصوصيّ        

ة لألطفال ومابني الفضاءات اليت تنشط ضمن عقود اليت توفر أنشطة فكريّ  ةالفضاءات الكالسيكيّ 
  .ةاالستغالل حتت التسمية األصليّ 
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  :ةالفضاءات الكالسيكي -أ
لسّ    ة لألطفال واملتمثلة خصوصا يف:ة وفكريّ ة فضاءات خاصة توفر أنشطة ترفيهيّ ة عدّ وق الوطنيّ تتواجد 

 ،لنوادي ا -

ض األطفال. -    حماضن  ور
  ّض األطفالسبة للن   :قطاع ر

ا مؤّسسة إجتماعّية تربويّة، حتتضن األطفال املرتاوحة أعمارهم بني تعرّ       6 و   3ف روضة األطفال 
أنشطة تربويّة وإجتماعّية وثقافّية. وتساهم يف تربيتهم تربية شاملة  و تساعدهم على ممارسة ،سنوات

لّتعاون مع الوسط األسري. سهروت وهو ما جيعل من  على رعايتهم من الّناحية اجلسمانّية والنفسانّية 
املؤّسسة فضاء تربوّ مهّما يسهم بقدر وافر يف إمناء قدرات األطفال النفسّية واحلركّية واإلجتماعّية  هذه

  والعاطفّية والّذهنّية.
ملة تربويّة وصّحية ونفسّية واجتماعّية تتمّثل أساسا وتضطلع روضة األطفال بوظائف شاملة ومتكا

  يف:
مج  - م وتنشيطهم تربوّ داخل فضاء الّروضة أو خارجها طبقا للرب استقبال األطفال والتعّهد 

لطّفولة. البيداغوجي   الّرمسي للوزارة املكّلفة 
ألطفال. -   اإلحاطة الّرتبويّة والّنفسّية والصّحية 
  .سنوات 5 إىل 3 ال للحياة االجتماعّية يف املرحلة العمريّة منإعداد األطف -

ض األطفال إىل:   ويهدف الّنشاط الّرتبوي االجتماعي لر
  مساعدة الطّفل على تنمية قدراته الّذهنّية والّنفسّية احلركّية والعاطفّية. -
جلسد. -   مساعدة الطّفل على الوعي الّسليم 
يف احلياة االجتماعّية وإيقاظ حّسه املدين من خالل ترسيخ مقّومات  تنشئة الطّفل على املشاركة -

  الّسلوك احلضاري لديه.
  اكتشاف مواهب الطّفل وتنمية قدرته على اإلبداع واالبتكار. -
  مساعدة األولياء على الّتنشئة الّسليمة لألطفال يف إطار الّتكامل بني الّروضة والعائلة. -
  ب سلوكّيات العيش الّسليم.مساعدة الطّفل على اكتسا -
  تنشئة الطّفل على الوعي حبقوقه وتربيته على ممارستها طبقا لدرجة نضجه. -
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لرجوع إىل املوقع االلكرتوين لوزارة املراة واألسرة والطفولة       ض األطفال يف تونس ، و يقدر عدد ر
ا طفل ألف 300 حوايل تستقبل مؤسسة 4386ـب 2018 سنة خالل   ألف اطار بيداغوجي. 16 و
سات طار مؤسّ إيف  2021رة حىت سنة سة لفضاءات الطفولة املبكّ مؤسّ  60الوزارة احداث  تعتزمكما 

  ة.الطفولة العموميّ 
  نوادي األطفال:سبة للنّ 

 تقدمي تتوىل ،سنة 15 سن إىل سنوات 6 ة حتتضن األطفال منة تربويّ ات اجتماعيّ سي مؤسّ ه         
حيث يتعاطون أنشطة ،جتماعي لفائدة أطفال اجلوار خـارج أوقات الدراسة ط الرتبوي اإلنشيخدمات التّ 

ضة وعلميّ ة وثقافيّ ترفيهيّ  ة واملسرح ة املروريّ علم الفلك والبيئة والصحة والرتبيّ (ة خمتلفة ة وفنيّ يّ ة ور
ضة واأللعاواألدب والتعبيـ واملوسيقى دي الطفل و ). ب راجلسماين والر ة كربى كإحدى أمهيّ يكتسي 

نوادي  دفيهكما   . تسعى إىل تعزيز االندماج االجتماعي لألطفالبوي الّيت سات التنشيط الرتّ مؤسّ 
 :اىل األطفال

  ،ي ومريح لألطفال توفري مكان مسلّ  -
  ،…)، قصص  ةتشجيع األطفال على املطالعة من خالل توفري كتب متنوعة ( مراجع مدرسيّ  -
قي األطفالتماعيّ تنمية املهارات االج -   ،ة لدى الطفل من خالل تواصله مع 
  ،ةة لألطفال من خالل األلعاب الفكريّ تنمية القدرات الفكريّ  -
تنمية روح املبادرة والتعاون من خالل تعامل األطفال مع بعض كتبادل األدوات واملشاركة يف األلعاب  -

  واملراجع.
  خدمات متنوعة كاآليت: دي األطفاليقدم كما 

  ،توفري مكتبة متنوعة التخصصات -
  ،توفري مكان للمطالعة  -
  ،توفري أجهزة اإلعالم اآليل  -
  ،توفري ألعاب فكرية مثل: الشطرنج -
  ،توفري التلفاز ملشاهدة برامج األطفال -
  ،ألطفال اصةاخلّ  )DVD( أقراصتوفري قارئ  -
  توفري أدوات الرسم . -
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دي على توجيالنادي كما حيرص          ه األطفال أثناء استغالهلم ملختلف اخلدمات اليت يوفرها 
  يم العايل.خرجيات التعلّ  األساتذةاألطفال عدد من 

  :م النادي عدد منينظّ كما  
عة على موزّ وتكون ة القصرية ، البحوث املسابقات على مدار السنة مثل: مسابقات يف الرسم ، القصّ  -

عيد  - عيد االستقالل  -ة مثل: اليوم العاملي للطفل اإلفريقي ة والعامليّ األعياد الوطنيّ و خمتلف املناسبات 
 .…)الشجرة 

رات امليدانيّ  -  دف االكتشاف والرتفيه.جمموعة من الرحالت والز    ة 
اإلشارة اىل أّن جملس املنافسة طلب من وزارة املرأة واألسرة والطفولة مبقتضى املكتوب  وجتدر        
 ةنقليزيّ ألنشاط تعليم اللغة ان أق معطيات يف شواملتعلّ  2018 نوفمرب 16ريخ ابت ماملرسّ  1137 عدد

ض ونوادي األطفال لطفولة يف إجابتها املرّمسة اواألسرة و  أّكدت وزارة املرأةقد و . وللغرض ، مبؤسسات ر
لس حتت لنشاط و " على أنّه:   2018 ديسمرب 10 بتاريخ 794عدد  بكتابة ا ات اإلحصائيّ فيما يتعلق 

لتّ واملنظومة القانونيّ  لنّ الربامج الرمسيّ  نّ إف ،لألطفالنقليزية ألاغة كوين يف اللّ ة اخلاصة  ض سبةة   لر
ينفي  هو الو ة سنوات ال حتتوي على انشطة يف اللغات األجنبيّ  5و 3 بني أعمارهماألطفال املرتاوحة 
  . أللواناو  ف األغاين واألرقامة من خالل توظيسات ألنشطة لعبيّ اعتماد بعض املؤسّ 

لنّ أمّ        سات اليت تقدم فهنالك عديد املؤسّ  سنة15و 6سبة لنوادي األطفال املرتاوحة أعمارهم بنيا 
ة اليت تعتمد ة ختتلف عن األدلة املدرسيّ ي يبقى يف حاجة اىل أدلة تنشيطيّ ة الذّ نقليزيّ غة األنشاط تعليم اللّ 

كما تساهم اجتهادات املنشطني على مساعدة األطفال على فهم قواعد هذه   .التلقنيإىل أسلو مييل 
كما تساعد يف بعض األحيان على تدارك . تعتمد يف املدرسة ة كالّيت غة بطريقة مبسطة ال تلقينيّ اللّ 

ال.   اإلخفاق املدرسي يف هذا ا
ا كما أشارت الوزارة      ّ و        الرتبوي اإلجتماعييف إطار النهوض خبدمات التنشيط  تسعى إىل أ

ص را لعدم ختصّ ل متعثّ هذا النشاط ظّ  نّ أ غري ،ةتنويع األنشطة املوجهة لألطفال اىل اعتماد املقاربة اللعبيّ 
  ات من جهة اخرى.ة من جهة و قلة اإلمكانيّ اإلطارات البيداغوجيّ 

ت واإلشكاليّ لنّ  اأمّ      مني نشاط اللّ سبة للصعو ساسا يف أفتتمثل  ،ة األنقليزيةغات املطروحة يف 
طة املتعددة كاأللعاب مبختلف مواضيعها نقص التجهيزات ووسائل اإليضاح واملراجع والوسائط النشيّ 

  ة.ص اإلطارات الرتبويّ لعدم ختصّ  إضافة
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 الفضاءات الناشطة ضمن عقود االستغالل حتت التسمية األصلية: -ب
يف إطار عقد  ة،مراجع مدرسيّ شيد و ألعاب و أطفال عن طريق لأل ةغة االنقليزيّ تعّد جتربة تعليم اللّ 

سات اليت تنشط يف جمال رغم وجود بعض املؤسّ وذلك  ،االستغالل حتت التسمية األصلّية جتربة جديدة
ا تنتمي إىل نفس السّ  إّال أنّه ،نقليزيةتقدمي اللغة األ ة ) العمريّ  الفئةوق ( من حيث ال ميكن اجلزم على أ

  : الطلب الراهنموضوع 
 مقّرها، 1995 وهي شركة أمريكّية ّمت إحداثها يف جوان"  Berlitz Franchising corporation" شركة - 

 "Delware Avenue, suite 1269,Wilmington, United States of America،"االجتماعي
وهي ، "Formacorp" وقد حتصلت شركة .تقنيات التواصلو وتنشط أساسا يف جمال التكوين يف اللغات 

لسجّل الّتجاري حتت عدد على حق  B01125012 شركة تونسّية ذات مسؤولّية حمدودة مرّمسة 
لبالد التونسيةإ   . 1 ستغالل هذه العالمة 

  IV - للعقد موضوع االستشارة التحليل القانوين:  
  من حيث الشكل: . 1

واملتعلّــق  2009 أوت 12 يفاملــؤرّخ  2009 لســنة 69 مــن القنـون عــدد 15 طبقـا ملقتضــيات الفصــل  
الشــروط الــدنيا  بضــبط املتعّلــق 2010 انو جــ 21 املــؤرّخ يف 2010 لســنة 1501 األمــر عــددو  بتجــارة التوزيــع

لوثيقــة املصــاحبة االواجــب توّفرهــا يف عقــد االســتغالل حتــت التســمية األصــلّية واملعطيــ ت الــدنيا املّضــمنة 
احلقـــوق  هتضـــّمن مــن جهـــةوىف معظــم الشـــروط املســـتوجبة اســـتموضــوع االستشـــارة العقـــد ، يتبـــني أن للعقــد

أنّــه يف املقابــل مل تتــوّفر يف العقــد املعطيــات  إالّ  .والواجبــات احملمولــة علــى مالــك ومســتغّل التســمية األصــلّية
 املتعّلقة بـ:

 .شبكة املشغلني للعالمة 

  ّة بتونس.شهادة جتديد تسجيل العالمة لدى الوكالة الوطنّية حلماية امللكية الفكري 

  من حيث املضمون: . 2

 ةاألصليّ  التسمية حتت االستغالل عقد أنّ  عتبارإ على املنافسة لس االستشاري العمل استقرّ 
 غري شركات بني يربم خدمات إسداء أو منتوجات بيع أو لشراء عمود اتفاقا يكون أن يعدو ال

 تتعّلق بنود على حتوىإ مىت ملنافسة خمالّ  أثره أو موضوعه يكون أن االتفاق ذاهل ميكن هأنّ  متنافسة،غري
                                                           

  .2015فيفري  12 بتاريخ المنافسة مجلس عن ادرصّ ال142537الّرأي عدد  1
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 الرتايب االستغالل حبقّ  أو البيع سعر بتحديد أو العالمة صاحب من احلصري التزّود بواجب مثال
 .احلصري

لعقد  -أ   :التضييقات املضمنة 

بواجب املتعّلقة  احلاالت يف موضوع اإلستشارة العقد ببنود املضّمنة الّتضييقات خمتلف تتمحور       
ال شرطا منافيا حلرية املنافسة على معىن  اهنالرّ ن العقد ما تضمّ ك.بعدم املنافسة لتزامالتزّود احلصري و

روط الدنيا الواجب بضبط الشّ  املتعّلق 2010 جوان 21 خ يفاملؤرّ  2010 لسنة 1501 مرمن األ 4 الفصل
لوثيقة املصاحبة للعقدة واملعطيات الدتوفرها يف عقد االستغالل حتت التسمية األصليّ    نيا املضمنة 

  .رقم معامالت أدىن واملتمثل يف حتديد
ملنافسة واليت ينطبق عليها املاثل هذا العقد يعترب ،وبناء على ذلك          من بني االتّفاقات املخّلة 
  املنافسة واألسعار.إعادة تنظيم من قانون  5 لفصل عليه املنصوص املنع مبدئّيا
  ود احلصري:شرط التز 

املستغّل للتسمية األصلّية مجلة من القيود املرتبطة على  )13(عشر الثالثّ  الفصل أحكام تفرض      
واليت ميكن حصرها يف النقاط  العالمة صاحب قبل من حمّددين مزّودين من مبنتجاتلتزّود احلصري 

  الية:التّ 
 مبنتجات احلصري التزود " Mortimer English Club " تب و لعب وأقراص...من ك 

 وفقا لنظام الناديملعدات الرئيسية لتشغيل  حصر التزود " Mortimer English 

Club."  

 عملّية اقتناء املنتوجات أو التجهيزات أو النماذج من قبل املستغّل للتسمية األصلّية  اقتصار
 على قائمة املزّودين اليت حيّددها مالك التسمية األصلّية.

ة روط املتعّلقة بوجوب التزّود بصفة حصريّة من منتوجات مالك التسمية األصليّ أن هذه الشّ من ش      
أومن منتوجات املزّودين احلاصلني على موافقته أمرا حيّد من احلريّة التجاريّة للمستغّل وميّكنه من التحّكم 

 من 3 ام خمالفة للمطّةمثل هذه األحكوهو ما جيعل  ،بصفة غري مباشرة يف حتديد أو مراقبة التسويق
   من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 5 الفصل
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  :شرط عدم املنافسة 
ة شرط عدم املنافسة من الّشروط األكثر تداوال يف عقود االستغالل حتت التسمية األصليّ  عدّ ي 

ة يف مية األصليّ ة إقامة نشاط منافس لنشاط صاحب التسمن امكانيّ مستغل العالمة  واملتمثل يف امتناع
ال اجلغرايف يف مّدة زمنّية معّينة.   ا

ومرحلة  ويتّم تنفيذ هذا االلتزام يف مرحلتني: مرحلة أوىل خالل مّدة العقد (خالل تنفيذ العقد)
اية الرابطة التعاقديّ إالحقة على    ة.ثر 

لرجوع إىل   نصّ ي بّني أنّهو يتمن مشروع العقد موضوع االستشارة الراهنة  14 حكام الفصلأو
بعدم االنضمام حتت أّي شكل من األشكال لشبكة منافسة  لتقيداملستغّل للتسمية األصلّية  إلزام على

ي تتّم املنضوي حتتها أو القيام مبمارسة أّي نشاط منافس أو مشابه للنشاط الذّ  لشبكة اإلستغالل
ال مباشرته يف إطار شبكة اإلستغالل من طرف مالك التسمية األصليّ  ة وذلك سواء داخل أو خارج ا

  .اجلغرايف لإلستغالل احملّدد له طيلة مّدة العقد 
ن تنصيصا فيما تعلق بفرض شرط عدم املنافسة للفرتة ذات العقد مل يتضمّ  أنّ  إىل وجتدر املالحظة

  ة .الالحقة لنهاية الرابطة التعاقديّ 
  دىن للمعامالت :أفرض سقف  

مستغل العالمة  أنّ  ينّص على 2من العقد موضوع اإلستشارة 11 لفصلمن ا 7 الفقرة أنّ لرغم  
 يقتصرعلى تقدميل صاحب العالمة تدخّ أّن نقليزية و سعار خدمة تعليم اللغة األأا يف حتديد يبقى حرّ 

عانة لوجيستيّ  توجيهات أو إقرتاحات جع غري ملزمة وذات صلة  ة يف طرق االحتساب لضمان تسيري 
 ن فرضا حلدّ تضمّ  يتبّني أنّه،  3مشروع العقد من 3 الفصل من 2قرة فال أحكام رجوع إىلل أنّه إال ،

مج من  مع انطالق تنفيذ أشهر 5 من املعامالت الواجب حتقيقها يف فرتة زمنية حمددة وقدرها أدىن الرب

                                                           
2   

« Le partenaire est libre de déterminer les prix des cours de formations et les prix de ventes. Si c’est souhaité ; Mortimer 
proposera au partenaire les outils de calculs pour une gestion réussie et orientée vers le profit. » art11al7. 
 

3i le partenaire n’a pas commencé à enseigner dans les 5 mois qui suivent le séminaire de formation avec au s  « 
moins 20 élèves ; et que Mortimer ne se voit pas proposer au moins 20 contrats valides d’élèves Mortimer ; est 

en droit de résilier le contrat de franchise immédiatement »art3al2.  
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فسخ بصفة العقد ي نّ إف، ويف حال عدم حتقيق ذلك  .على األقل اتلميذ 20 خالل اشرتاط التعاقد مع
  .آلية 

مـن قـانون  6الراهنـة علـى معـىن الفصـل  االستشـارة النظر يف امكانيّـة مـنح اعفـاء للعقـد موضـوع -ب
 املنافسة واألسعار:إعادة تنظيم 

عادة تنظيماملتعلّ و  2015 سبتمرب 15 خ يفاملؤرّ  2015 ةلسن 36 من القانون 6 الفصل نصّ   ق 
أحكام الفصل اخلامس من هذا القانون االتفاقات أو  تعفى من تطبيق :هعلى أنّ األسعار املنافسة و 

ا ضروريّ  ا أ ا املمارسات أو أصناف من العقود اليت يثبت أصحا ة لضمان تقدم تقين أو اقتصادي وأ
  تدر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها، شريطة أالّ تؤدي إىل:

   من أهداف،فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه  
 "..اإلقصاء التام للمنافسة يف السوق املعنية أو يف جزء هام منها.  

  يتوجب التدقيق يف مدى توفر: 6 ولتقييم مدى توفر معايري تفعيل الفصل
   قتصاديإتضمن املشروع لتقدم تقين او . 

 .تقدمي املشروع لقسط عادل من فوائده للمستعمل 

  هدافه.أما هو ضروري لتحقيق عدم تضمن املشروع لتضييقات تتجاوز 

 م للمنافسة يف السوق املعنية او جزء هام منها .تضمن املشروع إل عدم  قصاء 
 فيما تعلق مبدى توفر التقدم التقين او اإلقتصادي يف مضمون املشروع :  - 1
لس  مللفدراسة املشروع املظروفة  من وثيقة يتبّني        شروع هدف امل أنّ املعروض على استشارة ا

د يتمثل  ،سنة 15وسنتني غة اإلنقليزية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني لتعليم اللّ  ييف إحداث 
  ." Mortimer English Club" يف إطار عقد استغالل لعالمة أجنبّية حتت التسمية التجاريّةوذلك 

طة اجلديدة اليت مل يتّم من بني األنش دّ أّن هذا النوع من النشاط يع بذات الوثيقةوقد جاء        
أفرزت دراسة السوق املرجعّية عدم  وقدوق التونسّية. اعتمادها بعد من طرف الباعثني اخلواص يف السّ 

لبالد التونسّيةغة األوجود ذوات خاّصة تنشط يف جمال تعليم اللّ  هذا  وينتظر من.نقليزية لألطفال 
اإلملام متكنهم من طة نقليزية بطريقة مبسّ غة األعد اللّ يف مساعدة األطفال على فهم قوايساهم أن املشروع 

غة الرمسية للمجال العلمي اللّ هي و ألوىل يف العامل  تعدّ غة اإلنقليزية اللّ  أنّ مبا . ا يف سن مبّكرة
مقومات وآليات التكنولوجيا التمكن من على  إعداد نشء قادر يف األمر الّذي سيساهموالتكنولوجي، 
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التقّدم االقتصادي  تصال والتواصل وتبادل املعطيات مبا يسهم يف دفع مقوماتة لإلوالوسائل احلديث
  لبالد .

 يف ما يتعّلق بضمان قسط عادل من فوائدها لفائدة املستعملني: -2 

سنة  15بني سنتني و أعمارهمل يف شرحية األطفال الّيت ترتاوح واملتمثّ  للمستهلك املشروع يكفلس       
نشاط واملتمثل يف تعليم الّلغة ال خبصوصيات دقيقة ومعرفة اجلودة عالية خدمات منظومة االستفادة من

 له صللمرخّ  نقلها على العالمة صاحب عمل الّيت  واملعارف اخلربات موع ذلك ويعود ،نقليزيّةاأل
  . شاطالن خبصوصيات هاّمة وجتارية تقنية دراية يتطلب حصري بشكل العالمات متثيل أنّ  عتبار
يتقن الّلغة  فإنّه سيساعد على إعداد جيل ،ةالوطنيّ  موعةعلى ا هذا املشروع لفوائدسبة لنّ  أّما       

هود الوطيناألنقليزيّة مبا يدعم    .للتشغيل سواء يف داخل أو خارج حدود الوطن ا
        

هو ضروري من فيما تعلق مبدى عدم جتاوز التضييقات املفروضة مبقتضى مشروع العقد ملا  - 3
 : أهداف
  مشروع عقد استغالل حتت التسمية االصلية لعالمةقت التضييقات املفروضة مبقتضى تعلّ 

Mortimer English Club " "بفرض:  
 .لعب وأقراص..من كتب و  " Mortimer English Club " زود احلصري مبنتجاتالتّ   - 

  Mortimer English Club.  ظاملن وفقا النادي لتشغيل الرئيسية ملعدات حصر زودالتّ   -

وذلك خالل العشرة  النادي قبل من مينها الواجب اخلدمات حلجم األدىنللسقف  مسبقا حتديدا  -
 اشهر االوىل من نفاذ العقد .

لعودة ملضمون عقد اإلستغالل حتت التسمية األصليّ           تثمني  يهدف إىله فإنّ  ،13 فصله يفة و
سعي املالك األصلي للعالمة للحفاظ على وحدة تسيري وعمل  نفضال ع ،ةمنتج العالمة األصليّ 

ملواصفات املعتمدة  وهي مجيعها أهداف ،وتشغيل عالمته وضمان مستوى موحد من اجلودة وتقيد 
  ترمي للمحافظة على مكانة العالمة ومسعتها يف خمتلف األسواق و على مرجعيتها لدى طاليب احلصول 

العالمة  اتد احلصري مبنتجشرتاط التزوّ إيفيد قبول  وهوما ،ةغالل حتت التسمية األصليّ ستمتياز اإلإعلى 
  .  ةة الرتباطه الوثيق مبدلول االستغالل حتت التسمية األصليّ األصليّ 
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ملعدات الرئيسيّ تعلّ يا فيما أمّ          شرتاط التزود احلصري  ز الفقه وفقه فقد ميّ  ،ةة للعالمة األصليّ ق 
ة واليت ة لتسيري مشروع استغالل حتت التسمية األصليّ ء املقارنني بني املعدات الضرورية واألساسيّ القضا

ة االستغالل لدى  يضمن تواصل وتناغم املعرفة وكيفيّ حّىت  لعالمة فرضها على متلقي اإلمتيازجيز ملالك اأ
ا من الغريمتلقي االمتياز عن غريها من  املعدات اليت ميكن ملتلقي االمتياز التزو  ا واليت يتّ  د  جه التزود 

امن وحدة الشبكة ومن مقوّ  ة طاملا ال متسّ من السوق الوطنيّ    .ما
خمالفة  ينطوي علىن العقد مشروع االستشارة لفرض رقم معامالت أدىن ّن تضمّ إف ،ويف املقابل      

 بضبط املتعّلق 2010 انجو  21 يف خاملؤرّ  2010 لسنة 1501 عدد من األمر 4 ألحكام الفصل صرحية
ة واملعطيات الدنيا املضمنة يف عقد االستغالل حتت التسمية األصليّ  روط الدنيا الواجب توفرها الشّ 

  . مراجعتهاألمر الّذي يتعّني معه  ، لوثيقة املصاحبة للعقد
 :وق او جزء هام منها بعدم اقصاء املنافسة يف السّ  قتعلّ ي فيما -4

ع االستشارة فرض شرط عدم املنافسة يف جانب متلقي االمتياز وذلك طيلة مّدة ن العقد موضو تضمّ      
ويعّد هذا الشرط مقبوال "  Mortimer Enghlish Club"  االستغالل حتت العالمة األصلية لعالمة عقد

طاملا ارتبط مبقومات محاية حقوق مالك العالمة األصلية وما يتضمنه من خصوصيات ومهارات 
  طاملا اقتصرت على مدة العقد فحسب وفق مشروع العقد .ستغالهلا استعماهلا و ال

وتعترب املوازنة بني عملّية نقل املهارات واألساليب الفنّية لفائدة املستّغل للتسمية األصلّية من جهة          
خرى إحدى ومحاية العالمة لتجاريّة وحقوق امللكّية الفكريّة املتعّلقة مبالك التسمية األصلّية من جهة أ

ة .   أهّم اخلصائص اليت متّيز هذا النوع من االتفاقات العمودية عن بقية العقود املشا
ضييقات تنضمام ولئن تعترب جممل هذه التدابري احلمائّية املندرجة ضمن شروط عدم املنافسة أواإل      

ا تعترب مالزمة للعقد نظرا ملا توّفره من وسائل كفيلة مب عمودية، ّ نع املنافسني لشبكة االستغالل إّال أ
  الّتابعة للمالك من االطالع على املهارات واألساليب الفنّية واستغالهلا ألغراض ختدم مصاحلهم.

ا اخلمس سنوات قابلة للتجديد ملرّة  وعليه،     فإّن هذه التضييقات تكون جائزة شريطة عدم جتاوز مّد
لتنصيص واحدة طيلة تنفيذ العقد،وهو ما يستدعي توض يحها ضمن العقد موضوع االستشارة وذلك 

ريخ إنتهاء العقد عمال مبا استقّر عليه العمل االستشاري  ا تتجّدد ملّدة سنة واحدة بداية من  ّ على أ
  للمجلس.

مللف تفضي ف وعليه ، وتبعا ملا سبق   ئق املضّمنة  إّن دراسة خمتلف بنود العقد الراهن وكاّفة الو
خدمة إسداء نظري سعار ه ألفرضعدم من الّشروط املنافية للمنافسة من حيث مبدئّيا خلّوه ج إىل استنتا 
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الواجب إجنازه رقم معامالت حتديدا للسقف األدىن ل يف املقابل تضّمن إّال أنّه ،تعليم اللغة األنقليزية
لفصل ، وهو ما يستوجب تعديل هذه األحكام مبا يكفل التقّيد مباوىلاأل خالل عشر أشهر  4 جاء 

روط الدنيا الواجب بضبط الشّ  املتعّلق 2010جوان  21املؤرخ يف  2010لسنة  1501األمر عدد من 
لوثيقة املصاحبة للعقد ة واملعطيات الدنياتوفرها يف عقد االستغالل حتت التسمية األصليّ  . املضمنة 

لس على أّن شرط عدم املنافسة ال ميكن القبول كيد ا يف حدود مخس سنوات قابلة  به إالّ  فضال عن 
  نقضائه . إللتجديد مرة واحدة طيلة تنفيذ العقد ولسنة واحدة بعد 

لس املوافقة على مطلب الّرتخيص جممل ما سبق،وبناء على    مع دعوة الطالبة إىل تعديل  يقرتح ا
ذا الرأي.   العقد على حنو يراعي املالحظات املضمنة 

  
لس املنافسة بتاريخ وصدر هذا الّرأي     سة السّيد  2019 جانفي 17عن اجللسة العاّمة  بر

ن والّسادة عمرالتونكيت وحممد العيادي واخلموسي  رضا بن حممود وعضويّة السّيدة رمي بوز
لسعود وخالد السالمي وحممد شكري رجب وحبضور املقّرر العام  بوعبيدي ومعز العبيدي وسامل 

  حه وكاتب اجللسة السّيد نبيل السمايت.د شيخ رو ـالسّيد حمم
                                                        

  الرئيــس

  

  

  

  
وتعترب املوازنة بني عملّية نقل املهارات واألساليب الفنّية لفائدة املستّغل للتسمية األصلّية من جهة و محاية     

صلّية من جهة أخرى إحدى أهّم اخلصائص اليت ألاملتعّلقة مبالك التسمية االعالمة لتجاريّة وحقوق امللكّية الفكريّة 
ة .   متّيز هذا النوع من االتفاقات العمودية عن بقية العقود املشا
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ولئن تعترب جممل هذه التدابري احلمائية املندرجة ضمن شروط عدم املنافسة او االنضمام نضييقات عمودية،     
ا تعترب مالزمة ل ّ لعقد نظرا ملا توّفره من وسائل كفيلة مبنع املنافسني لشبكة االستغالل التابعة للمالك من إّال أ

مصاحلهم ، وعليه ، فإّن هذه التضييقات االطالع على املهارات واألساليب الفنية واستغالهلا ألغراض ختدم 
ا اخلمس سنوات قابلة للتجديد ملرّة واحدة ط يلة تنفيذ العقد ، وهو ما تكون جائزة شريطة عدم جتاوز مّد

ا تتجّدد ملّدة سنة واحدة بداية من  ّ لتنصيص على ا يستدعي توضيحها ضمن العقد موضوع االستشارة وذلك 
  ريخ انتهاء العقد عمالل مبا استقر عليه العمل االستشاري للمجلس .

. VI–: اإلستنتاجات   
مللف تفضي إىل استنتاج إّن دراسة خمتلف بنود العقد الراهن وكاّفة الو     خلّوه من الّشروط ئق املضّمنة 

ن حتديدا تضمّ   العقدغري أنّ  ،نقليزيةخدمة تعليم اللغة األإسداء نظري سعار ه ألفرضعدم املنافية للمنافسة من حيث 
مبا  حكاموهو ما يستوجب تعديل هذه األ ،وىلشهر األأ جنازها خالل عشرإالواجب رقم معامالت ل األدىنللسقف 

لفصل  بضبط  املتعّلق 2010جوان  21املؤرخ يف  2010لسنة  1501األمر عدد من  4يكفل التقيد مبا جاء 
لوثيقة املصاحبة روط الدنيا الواجب توفرها يف عقد االستغالل حتت التسمية األصليّ الشّ  ة واملعطيات الدنيا املضمنة 

لس .للعقد كيد ا نافسة ال ميكن القبول به إال يف حدود مخس سنوات قابلة شرط عدم امل على أنّ  فضال عن 
   سنة واحدة بعد انقضائه .لللتجديد مرة واحدة طيلة تنفيذ العقد و 

لس املوافقة على مطلب الّرتخيص جممل ما سبق،وبناء على  تقدميه من  شريطة تعديل ما متّ  يقرتح ا
  .مالحظات

لس   سة السّيد رضا بن حممود  2019جانفي 17املنافسة بتاريخ وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة  بر
ن والّسادة عمرالتونكيت وحممد العيادي واخلموسي بوعبيدي ومعزالعبيدي وسامل  وعضويّة السّيدة رمي بوز

رجب وحبضور املقّرر العام السيد حممد شيخ روحه وكاتب اجللسة  لسعود وخالد السالمي وحممد شكري
  .السمايتالسّيد نبيل 

                                              
  الرئيــس
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  الرئيــس                                                              
 رضاء بن حممود                         
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