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 الحمد هلل          الجمهورّية الّتونسّية    
 مجلس المنافسة        

 ***الملف اإلستشارّي *** 
 192728عــدد      

 املوضوع : الّترخيص يف إبرام عقد إستغالل حتت الترسميرة األصليرة. 

 املثلرجات .القطاع : توزيع 
 
 
 

  192728الّرأي عدد 

 2019أكتوبر   17الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 
 
 

 إّن جملس املنافسة،

 2019جويلية  12جارة املرّسم بكتابة اجمللس بتاريخ وزير التّ الّسيد بعد االّطالع على مكتوب 
املتعّلق "  Solitaire Food Servicesطلب شركة "سوليتار فود سرفيس ميف شأن  ه واملتضّمن طلب رأي

" طبقا ألحكام الفصل  Häagen Dazsة لعالمة " سمية األصليّ ستثنائي لإلستغالل حتت التّ خيص اإللتّ اب
واألسعار ق إبعادة تنظيم املنافسة واملتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015 لسنة 36من القانون عدد  6

 .  ةناعيّ جات الصّ وذلك يف قطاع توزيع املثلّ 

املتعّلق إبعادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
 تنظيم املنافسة واألسعار. 

  املتعّلق بضبط التّنظيم اإلداريّ  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
 وسري أعمال جملس املنافسة.  واملالّ 
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بضبط إجراءات تقدمي  املتعّلق 2016أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016-1204احلكومي عدد  ألمروعلى ا
ق إبعادة املتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36ته تطبيقا ألحكام القانون عدد مطالب اإلعفاء ومدّ 

 .تنظيم املنافسة واألسعار

   اخلميس ة وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامّ وبعد 
 . 2019 أكتوبر 17

  .أّكد من توفّر الّنصاب القانونّ وبعد التّ 

 .وبعد االستماع إىل املقّررة السّيدة ليلى فتحي يف تالوة تقريرها الكتابّ 

 ة جمللس املنافسة على ما يلي :   رأي اجللسة العامر  وبعد املداولة استقرر 
 

 

 :   تقدمي امللف اإلستشارير  -أوال
 

 موضوع اإلستشارة :  -1
 

أي يف شأن طلب ق إببداء الرّ تعلّ كتواب م  ،جارةيد وزير التّ عن السّ  2019جويلية  12ورد بتاريخ 
ة  جاريّ تغالل العالمة التّ حصوهلا على إعفاء إلس"  Solitaire Food Servicesشركة " سوليتار فود سرفيس 

طبقا ألحكام  ،ة سمية األصليّ حتت التّ رئيسي يف إطار عقد إستغالل "Häagen Dazs" هاقنداز  ةاألجنبيّ 
ق إبعادة تنظيم املنافسة واملتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36 من القانون عدد 6الفصل 

 . ة ناعيّ الصّ جات واألسعار وذلك يف قطاع توزيع املثلّ 
 :  امللف بنسخة من  أرفقوقد 
عقد اإلستغالل حتت ظر للحصول على ترخيص يف خصوص مطلب إلتماس إعادة النّ  •

 . " Häagen Dazsداز ة " هاجن جاريّ ة للعالمة التّ األصليّ  سميةالتّ 

هاجن داز "  شركةمن   مربم بني كلّ هاجن داز تجر مل رئيسيّ ة امتياز فاقيّ اتّ "مشروع   •
سوليتار فود   و " لعالمة هاجن داز بصفتها  مالكة  " انّتانسيوانل شوب كومباين إنك
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غتني ابللّ  وذلك   ، ئيسيّ الرّ  ية لالمتيازمتلقّ "بصفتها  Solitaire Food Servicesسرفيس 
 .ةواإلنقليزيّ ة العربيّ 

بطاقة  و  ،أسيسينسخة من العقد التّ ل  ان متضمّ  ، لإلعفاء البة كة الطّ للشّر  امللف القانونّ  •
بطاقة تعريف  سات ، تصريح ابلوجود، جل الوطين للمؤسّ السّ مضمون ة ، و عريف اجلبائيّ التّ 

              2011نوفمرب  30بتواريخ  أسيسيّ العقد التّ  اضر جلسات حتينيحم ة لوكيلة الشركة،وطنيّ 
 .2016مارس   24و    2014فيفري  11و  2012جويلية  16و 

وات لسنوذلك  ة بشركة " سوليتار فود سرفيس "اخلاصّ ة املاليّ  دة من املوازانت جمرّ  نسخ •
 .  2018و  2017و  2016
 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـطلب كما أرفق ذات امل

حول  "  حتت عنوان  2019خة يف جوان مؤرّ  ،"وقدراسة السّ وردت حتت عنوان " وثيقة  •
 . " جات نقاط بيع وصناعة وترويج املثلّ  إحداث 

وآاثره على رفاه املستهلك وعلى  ،ة لطلب اإلعفاءتبيان املزااي اإلقتصاديّ حول رة مذكّ  •
 .شغيلالتّ 

  Solitaire food service Busniness planط اإلستثماري لشركة " سوليتار فود سرفيس " املخطّ  •

 ن :تضمّ  2019خ يف جوان " مؤرّ 

 .  2023و  2019وذلك للفتة املتاوحة بني  اإلستثمارات املربجمة للمشروع، ▪

 الّتمويل.  ▪

 ع . املتوقّ اإلستغالل  ▪

خ يف  مؤرّ     Häagen-Dazs Tunisia  Business planلعالمة هاجن داز بتونس ط عمل خمطّ  •
 :ن تضمّ  2019فيفري 

وذلك من حيث  ،مالمح مشروع استغالل عالمة " هاجن داز " بتونس سرد ألهمّ  ✓
وعدد اليد العاملة املزمع تشغيلها يف  ،ها بتونسعالقة صاحب العالمة مبستغلّ 
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فضال عن توسعة جمال العالمة لتتجاوز   ، سنوات  5خمتلف نقاط البيع على امتداد 
 .  اخنة من شاي وقهوة... جة واملشروابت السّ ات املثلّ جات لتشمل املرطبّ تقدمي املثلّ 

سوليتار فورد  "وعالقته بشركة " سوليتار  انتارانسيوانل جروب "بسطة عن جممع  ✓
 ة من قبل اجملمع بتونس . جارية املستغلّ والعالمات التّ  سرفيسّ 

حدة ابلوالايت املتّ  1976بسطة عن عالمة " هاجن داز " منذ إحداثها سنة  ✓
 ا. ، وتوسعها عامليّ ةاألمريكيّ 

 يف إجناح "هاجن داز " بتونس.  املسامهةة قافيّ ة والثّ بسطة عن العناصر اإلقتصاديّ   ✓

 نس وذلك من خالل: ة " هاجن داز " بتو إستاتيجيّ   ✓

 ها بتونس. مبستغلّ  األصلّيةعالقة صاحب العالمة   ▪

 هة هلاجن داز تونس. اإلمكانيات املوجّ   ▪

 مبحالت هاجن داز. بات ليتّم تروجيهاخمرب لصناعة املرطّ  إحداث برجمة  ▪

سنة(   35-15دة من حيث العمر ) بني ة حمدّ استهداف شرحية استهالكيّ  ▪
 ة ) متوسطي الدخل(.رائيّ ومستوى املقدرة الشّ 

 . دي هاجن داز تونس مزوّ  ▪

 ت. حماّل  6سنوات لفتح  5مين على امتداد درج الزّ التّ   ▪

 نقطة بيع :   كلفة كلّ  ▪

o  دينار  ألف 350و   150قيمة استثمار بني . 

o  300و  150مزودين حمليني : بني متزود هبا من لدن خمزون افتتاح  
 الف دينار. 

o  آالف دينار/سنوايّ  6 الّتأمني:قيمة . 

o  ّدينار  ألف  100وزيع : تّ القل و نّ ل زة لشاحنات جمه . 

o  ّنقطة بيع : كلفة كل 

 يد عاملة ، % 30  ▪
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 معاليم كراء ، % 10  ▪

 منتجات غذائية  % 25   ▪

 كلفة التسويق.  % 5  ▪
 
 

 لــــــــــــــــــــــــــــــ:نة وثيقة مصاحبة للعقد متضمّ  •

  " جينرال ميلز ماركتينجمن شركة "  كلّ ة بني ة رخصة الستغالل عالمة جتاريّ فاقيّ إتّ   ✓
 داز انتار انسيوانل شوب كومبان " . هاجن شركة " و 

معتمدة من "  هاجن داز انتارانسيوانل شوب انكّ " شركة ّ  أتسيسعقد نسخة من  ✓
 أوت 27خة يف مؤرّ ة،حدة األمريكيّ والية مينيسوات ابلوالايت املتّ ة وزير خارجيّ 

1996.   

هاجن داز شركة " لفائدة  " جينرال ميلز ماركيتينغ"ترخيص صادر عن شركة   ✓
  " داز -هاجن"ة من بينها عالمة لتسجيل عالمات جتاريّ  "انتارانسيوانل شوب انك 

 بتونس. 

 ."انتارانسيوانل شوب انك هاجن داز "شركة  أتسيسعقد نسخة من  ✓

خ يف  مؤرّ  "هاجن داز انتارانسيوانل شوب انك "لشركة  التأسيستعديل بنود من عقد  ✓
 .  2003جويلية  31

هاجن داز انتارانسيوانل "لشركة  االجتماعيّ  تغيري عنوان املقرّ  واثئق يفنسخ من  ✓
 .  2007سبتمرب   25و   2004فيفري  26يف تباعا خة  مؤرّ  "شوب انك 

 "هاجن داز انتارانسيوانل شوب انك " شركة  ف برتبة أمني سرّ شهادة يف تعيني موظّ  ✓
شركة   مني سرّ ا ألمساعد ي عنّي ف الذّ وهو ذات املوظّ  .2018 أكتوبر  5خة يف مؤرّ 
    .  2018اكتوبر  10بتاريخ  "  جينرال ميلز انك " 

هاجن داز "فني على اثر انتخاهبم لشغل مناصب بشركة شهادة يف تعيني موظّ  ✓
 ،   2018 أكتوبر 5خة يف مؤرّ  "انتارانسيوانل شوب انك 
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 "هاجن داز انتارانسيوانل شوب انك "لشركة  سرّ  أمنيشهادة يف تعيني مساعد  ✓
 ، 2018اكتوبر  10بتاريخ 

انتارانسيوانل شوب كومبان هاجن داز "سة ة ملؤسّ للموازنة العموميّ شهادة يف تصريح  ✓
 .  2018سبتمرب  19يف  ةخمؤرّ   2017ة بسنة خاصّ  "إنك 

جنرال ميلز شركة " من قبل  "هاجن داز"شهادة يف ترخيص الستغالل عالمة   ✓
ومن ، ابلعامل   "هاجن داز انتارانسيوانل شوب إنك شركة "  لفائدة  " ماركتينج إنك 

 بفرنسا .  وذلك لبيع اآليس كرمي املصنع 2018اكتوبر  16خة يف مؤرّ  ، بينها تونس

متضمن قائمة   "جنرال ميلز للشرق االوسط ومشال افريقيا" صادر عن شركة  إشعار ✓
ومشال  األوسطرق مبنطقة الشّ  "هاجن داز"ة لعالمة ة األصليّ سميّ ني حتت التّ للمستغلّ 

 سبة للمستغلّ ابلنّ  "سوليتار "نصيص على جمموعة ن للتّ واملتضمّ ، وتركيا  إفريقيا
 للعالمة بتونس . 

يف شان   ، ة بتونسناعيّ ة الصّ وامللكيّ للمواصفات  شهادة صادرة عن املعهد الوطينّ   ✓
صاحلة لغاية  " جينرال ميلز ماركتينغ"جتديد تسجيل عالمة هاجن داز لفائدة شركة 

 . 2024ماي  26

  . 2015بسنة  اخلاصّ  "جينرال ميلز إنك "بشركة  " نوي اخلاصقرير السّ التّ   ✓

ابلّنقائص الّّت مّتت  ق واملتعلّ ،  2019جويلية  17ادر عن جملس املنافسة بتاريخ الصّ  شعاروتبعا لإل
يف ذات املوضوع، قّدمت الطّالبة بياانت  2019أوت  27خ يف والتذكري املؤر  ،معاينتها يف شأن امللف 

 ومعطيات تكميلّية مرفقة بفاتورات لتهيئة وجتهيز نقطة البيع بقمرت. 
 

 

 :  اإلطار العام لإلستشارة  -2

ق بطلب احلصول  واملتعلّ ، املعروض على أنظار جملس املنافسة  يندرج امللف اإلستشاريّ   
وذلك  ، "  Häagen Dazs" ة لعالمة ة األصليّ سميّ الستغالل حتت التّ  ستثنائيّ إ ترخيص على 

ق واملتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36من القانون عدد  6حكام الفصل طبقا أل
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من خالل اإلعفاء من تفعيل مبدأ املنع املنصوص عليه أبحكام الفصل  ،إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار
ضمن املهام   ،سويق ..." مراقبة ...التّ  أوقة بتحديد ات املتعلّ فاقيّ اخلامس من نفس القانون " ...اإلتّ 

من القانون  5عفاء من تطبيق الفصل يف جمال إسناد تراخيص اإل ،ة املوكولة جمللس املنافسةاإلستشاريّ 
 . م للمنافسة واألسعار نظّ امل

)  ظر إلتماس إلعادة النّ طلب من  ،ةلب موضوع اإلستشارة احلاليّ تصويب الطّ  ويف هذا الّصدد يتعني
حتت   ةأجنبيّ ة إىل طلب احلصول على اإلعفاء الستغالل عالمة جتاريّ كيفما ورد عن طالب التخيص( ، 

سبتمرب  15        خ يفاملؤرّ  2015لسنة  36من القانون عدد  6الفصل  ة وأنّ ة ، خاصّ ة األصليّ سميّ التّ 
، إبعتبارها  لةة ذات الصّ طبيقيّ صوص التّ وخمتلف النّ  ،ق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعلّ  2015

لب يف ة دراسة الطّ على إمكانيّ  مل تنصّ  ة إلسناد اإلعفاء من عدمه، تيبيّ ة والتّ املراجع واألسس القانونيّ 
يكون  كر من القانون سالف الذّ  6عفاء على معىن الفصل إطلب  كلّ  ظر ، مبا يفيد أنّ إطار إعادة النّ 

 .من مطالب عما سبقه  مستقاّل 
أي عن الرّ  مستقلّ  رأي استشاريّ ا لطلب اهنة ، يعدّ موضوع اإلستشارة الرّ لب الطّ هذا  فإنّ  ،وعليه 
وارد عن يف شأن طلب ،  2018أكتوبر  25بتاريخ  182675عدد حتت  ادر عن جملس املنافسة الصّ 

 .  2018جويلية  24يف  مؤرخّ نفس اجلهة 
 

 تقعلّ تاحلال لب للطّ  ةاملرفق ةفاقيّ تّ اإل  وأنّ جوع إىل ملف احلال ، تبنّي ابلرّ ه فضال عن ذلك ، فإنّ و 
 ."Häagen Dazsة " األجنبيّ ة جاريّ ة للعالمة التّ ة األصليّ سميّ ستغالل حتت التّ شأن إيف استشارة طلب ب

 

   : املنظم لإلعفاءات   تيب والّتر   قانويناإلطار ال -3

نع ق حبماية عالمات الصّ يتعلّ  2001أفريل  17خ يف مؤرّ  2001لسنة  36عدد  القانون  •
 .   جارة واخلدمات والتّ 

 ق بتجارة التوزيع .واملتعلّ  2009 أوت 12خ يف املؤرّ  2009-69القانون عدد  •

تنظيم   إبعادةق واملتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36القانون عدد  •
 املنافسة واألسعار.
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روط ق بضبط الشّ علّ املت  2010جوان  21خ يف املؤرّ  2010لسنة  1501األمر عدد  •
نة  نيا املضمّ ة واملعطيات الدّ سمية األصليّ رها يف عقد االستغالل حتت التّ نيا الواجب توفّ الدّ 

 .ابلوثيقة املصاحبة للعقد

ق بضبط إجراءات  علّ املت 2016 أكتوبر 18يف  املؤرخّ  2016لسنة  1204احلكومي  األمر •
 15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36ته تطبيقا ألحكام القانون عدد تقدمي مطالب اإلعفاء ومدّ 

 .ق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعاراملتعلّ  2015سبتمرب 

ق مبنح بعض  علّ املت  2010جويلية  28خ يف ة املؤرّ قليديّ ناعات التّ والصّ  جارة قرار وزير التّ  •
من القانون عدد  6ا على معىن الفصل ة ترخيصا آليّ سمية األصليّ عقود االستغالل حتت التّ 

 .ق ابملنافسة واألسعاراملتعلّ  1991جويلية  29يف  املؤرخّ  1991لسنة  64

 وق :  دراسة السر  -اثنيا 
 

 ابلفضاءات املفتوحة للعموم  الصرناعية ابلترفصيل جات ثلر ملاتوزيع ة: وق املرجعير حتديد السر  -1
 

يتطلب حتديد السوق املرجعية موضوع اإلستشارة الراهنة ، التدقيق يف جمال مشروع اإلتفاقية موضوع  
 طلب اإلعفاء 

أهنا تعلقت إبحالة امتياز رئيسي إلستغالل متجر هاجن داز  ، تبنّي اإلتفاقيةوابإلطالع على حمتوى .
مة " هاجن داز " وفقا لنظام هاجن داز ،  مثلجات املصنعة من قبل الشركة املالكة للعاللتويج ابلتفصيل لل ل

 .للعمومبفضاءات مفتوحة وذلك 
مشروع االتفاقية، املعروض على اإلستشارة ، فقد مّت بصفة حصريّة،  وابلّرجوع إىل نّص وحمتوى 

  أون بكاملها منتجات تتكور " ة مبنح هذا االمتياز الرئّيسي،كالّتال:داز، املعنيّ -منتجات هاجنحتديد 
عة من قبل  دة املصنر غريها من احللوايت اجملمر  أوجة احللوى املثلر  أومن اآليس كرمي  بشكل أساسير 

 ."عاون مع العالماتهاجن داز او لصاحلها بغرض بيعها ابلتر 
     ملسند املرفق لالتفاقّية والوارد حتت عنواناملضّمن ابوابلعودة ملدلول " منتجات املتجر األساسّية " 

د " الّتعريفات "، فإنّه يستدل على منتجات املتجر األساسّية على أهّنا منتجات هاجن داز  " املستند 
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ومنتجات احللواّيت واملواد الّتابعة ) مبا يف ذلك املخاريط و الصلصات وطبقات الّتزيني العلوية( والّّت إّما مّت  
و تباع حتت عالمة واحدة او  تصنيعها من قبل هاجن داز ، او اآلخرين مبوجب ترخيص من هاجن داز ، أ 

اكثر من عالمات هاجن داز ، او مت ختصيصها والتخيص هلا من قبل هاجن داز لبيعها يف متاجر هاجن 
 داز، مبا يف ذلك مجيع املنتجات املماثلة من املوردين املعتمدين . 

منتجات هاجن داز األساسّية ملتجر هاجن داز ، أبهّنا " آيس كرمي هاجن داز" كما يستدّل على 
 ، املروج ابلتفصيل على حالته ، والذي ميكن ميكن تقدميه يف أكواب ّصغرية، اوعصا اآليس كرمي، أوالباينت 

 سندويشات اآليس كرمي " ، .  أو
لرّئيسي ،الّتزود احلصري هلذه وعالوة على ذلك ، فقد أوجبت اإلتّفاقية على متلقي اإلمتياز ا

من  5من الفصل  5ديها املعتمدين ، وهو ما مّت تضمينه ابلبند من مورّ  أواملنتجات من الشركة املالكة 
مشروع االتفاقية ، من فرض ملتلقي اإلمتياز الرّئيسي ، بشراء منتجات املتجر األساسّية ) أي املثلجات 

 بعة هلا أو أّي مورد معتمد .املصنعة( من الّشركة أو شركاهتا التّا
املّقدمة ضمن الطلب، الّتنصيص على أّن املزّود الوحيد ملتلقي 1كما تضّمنت وثيقة دراسة الّسوق

 هو مانح اإلمتياز ، ومّت الّتأكيد عليه مرارا.  par les crèmes glacésاالمتياز يف شأن الكرمي املثلج 
املصّنعة من  " املثلجات وحيد وهو نتج ملق إاّل مل يتطرّ كامل حمتوى امللف  ابإلضافة إىل ذلك ، فإنّ 

توايت ق يف جمال مس لب مل يتطرّ انت الطّ م ضمن مكوّ ط اإلستثماري املقدّ . كما أن املخطّ "  قبل هاجن داز
                عة يف شكل كويرات ثلجات هاجن داز املوزّ مل إاّل األسعار املزمع تطبيقها من قبل متلقي اإلمتياز 

 (Boules de glaces) وعصائرمرطبات ومشروابت املنتجات املزمع تقدميها من بقية لتطرق  دومنا.  
العصائر ضمن جمال إشارة إىل إنضواء املرطبات واملشروابت و كل ّ كما خلت اإلتفاقية ومرفقاهتا من 

االتفاقّية موضوع االستشارة احلالية ، هي املثّلجات احلاملة أّن املنتجات املعنّية مبشروع مبا يفيد هذا اإلمتياز 

 
1 Les fournisseurs de la société seront :  

     -Un seul fournisseur étranger qui est le franchiseur pour la crème glacée. 

  Dans le cadre du contrat de franchise…le franchiseur est le seul fournisseur étranger qui 

approvisionne la société par les crèmes glacés. 
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عة من قبل شركة هاجن داز إبعتبارها املالكة هلا ، وذلك بصرف الّنظر عن تنوّع لعالمة هاجن داز ، واملصنّ 
 طرق عرضها وتقدميها . 

و تكميلّية ، فإّن  كما أنّه ، وابلّرجوع إىل مكّوانت امللف كيفما مّت تقدميه ، سواء بصفة أصلّية ، أ
منتجات املخابر املزمع إحداثها وإحلاقها بكّل حمّل جتاري من هذا املشروع ) مرطبات اجلنب السائل 

Fondant chees cake  الكرواسون ، والفطائر من كراب وقوفر ووافل(  ال تعّد منتجات أساسّية للمتجر ،
، طبقا ملضمون ونّص مشروع اإلتفاقية ، وغري مرتبطة بعالمة هاجن داز، وليست مكّوان من  " هاجن داز"

 تضّمنته الوثيقة الّتكميلية املقّدمة من قبل طالب، وذلك خالفا ملا مكّوانت اإلمتياز الرئيسي املمنوح 
من % 40ها تشكل إبعتبار جات : املثلّ عفاء، من خالل من تفريع املشروع إىل ثالث مكّوانت هي :  اإل

 .  % 30املشروابت والعصائر : ، % 30،  املرطّبات :  قيمة املشروع
وكذلك األمر ابلنسبة للمشروابت والعصائر، الّّت مل تدرج ضمن منتجات هاجن داز ومل متنح يف  

مبا يفضي إىل تصويب إمتداد مكّوانت املشروع  األصلّية أي إمتياز الستغالهلا، شأهنا صاحبة العالمة 
من إمجال املشروع ، وأّن  % 40ــل الّذي قّدم على أنّه  ميّثل املعروض على اإلستشارة، إىل مكّونه األوّ 

 امتياز استغالل عالمة هاجن داز .   إحالة  أوابستغالل   غري معنيةبقية املكّوانت 
منتجات استهالكية،  يف صناعة حّدد جماالت نشاط املخابر ، فإنّ صاحب املشروع وابإلضافة إىل ذلك 

فضال عن عدم اإلشارة إىل تسيريها  ، نة ملنتجات "هاجن داز" ري متضمّ وغ ، غري حاملة لعالمة هاجن داز 
 وإستغالهلا ضمن نظام هاجن داز . 

احلاملة ة ناعيّ الصّ  جات سوق ترويج املثلّ هي  ،ة موضوع االستشارةوق املرجعيّ السّ حدود  وعليه ، فإنّ 
 . للعموم املفتوحةهة لعموم املستهلكني ابلفضاءات املوجّ لعالمة هاجن داز و 

ة من احلليب دة معدّ حلوى جممّ بكوهنا ف تعرّ  جات املثلّ  اإلشارة إىل أنّ تتوّجب  ،على هذا املستوىو 
   اجلياليت. أوول ابسم اآليس كرمي وتعرف يف العديد من الدّ ، كر تضاف إليها الفاكهة والسّ 

كما  .سنة قبل امليالد  400 ومان والفرس منذحيث عرفها الرّ ،جات منذ عهود قدمية واترخييا عرفت املثلّ 
 د مع األرز.لحليب اجملمّ جات عبارة عن خليط لت املثلّ ن. وكاسنة قبل امليالد 200منذ ينييون الصّ عرفها 
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  إىل رق األقصى من الشّ  " ماركو بولو " الة عن طريق الرحّ  يف القرون الوسطى جات صناعة املثلّ انتقلت و 
 .(1600 سنة ) مث انقلتا  ،( 1553سنة  فرنسا)من  انتشرت بكلّ مث  ، (1295)  إيطاليا
 وكوالطة والفراولة.على غرار الشّ ، كهة مشلت ابألساس النّ ،العديد من اإلضافات جات املثلّ وقد عرفت  

عربة يد  على ة ل مرّ ألوّ جات بيعت املثلّ و  .1776سنة جات بنيويورك ة لبيع املثلّ سة جتاريّ مؤسّ  لأوّ افتتحت و 
 وانتشرت عرب العامل .مث  1903سنة  مت داخل رقيقة من البسكوت وقدّ 

حيث    ، ةناعات الغذائيّ فروع الصّ  كإحدىجات ف صناعة املثلّ تعرّ ف،  ناعير الصر ستوى امل أما على
 احلليب ومشتقاته .صناعة قطاع  تنضوي حتت 

   Unileversو اونيليفر ، من جهةة لعالمة انستلي املستغلّ   Nestléمن شركة نستلي  كلّ  يطرتس ا عامليّ  و 
مان يف حيث تتحكّ ، جات على صناعة املثلّ  ben& jerry, côte d'Or, magnum)املالكة لعالمات )

 10الـحصة بينما تتقاسم بعض العالمات األخرى ، ةوق العامليّ السّ  مجالّ إمن   %  90الـة تعادل ة سوقيّ حصّ 

 . "هاجن داز  عالمة "ة  من ذلك املتبقيّ  %
               أةاملعبّ جات ة للمثلّ وق العامليّ من السّ  % 73ر حبوال ة تقدّ ة سوقيّ وتسيطر هاجن داز على حصّ         
 ( Glaces en pot )2 .  

 2.4ني مبعدل تليها الصّ  ، مليار لت سنوايّ  6.1بــ اكرب منتجا عاملير أة حدة األمريكير الوالايت املتر  وتعدر 

 مليار لت .  0.5الكندا وإيطاليا حبجم  مثّ  ،مليار لت
من قبل منتجني  ،منذ القدمبتونس جات فقد عرفت صناعة املثلّ ،  ةوق احمللير على مستوى السر ا أمر 

 . ةخاصّ بصفة ة عرب األجيال عن طريق اجلاليات اإليطاليّ  هاأسرار تناقلوا   Glaces artisanalesحرفيني 

-GIPA-NESTLEهي عالمات  أربعة تنحصر يفف ،جات بتونس للمثلر ناعة احلديثة ابلصر ق ا فيما تعلّ أمّ  

GALAXIE UNIVERS-SAPAI  . ّة  شركة " العامّ ومها  ،وقسّ هذه الشركتني فحسب تسيطران على  غري أن
ة لعالمّت " اثجلة  واملستغلّ  1978 انطلقت منذ سنة والّّت ، ابعة جملمع بولينا التّ  GIPAة الغذائيّ لصناعة املواد 

Selja  و" أوال  "Ola " ، ّة ناعات الغذائيّ وشركة للصGIAS  ّاقتنت شركة نستلي والّّت ، ابعة جملمع سالمة الت 
 جات.دة للمثلّ ة وحدات مورّ ابإلضافة لعدّ هذا .  GIASو  Nestléوتستغل عالمّت نستلي ، تونس 

 
2 www.lsa-conso.fr/produits/haagen-dazs 
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، وفقا إلحصائيات صادرة عن  هة لإلستهالكجات املوجر نسق توريد املثلر  وما جتدر مالحظته أنر 
    ،  2015طن سنة  1935إىل حدود  طن  30.4 من  1999بني سنة قد ارتفع املعهد الوطين لإلحصاء ، 

 . 20173طن سنة  700الـ قرابة و  2016طن سنة  1134تراجع اىل مثّ 
جات بات على انتاج املثلّ ة وحمالت صناعة املرطّ تعمل العديد من الوحدات احلرفيّ  ، وإىل جانب ذلك 

 نتشرة عرب تراب البالد. امل Glaces artisanalesة احلرفيّ 
جات للمثلّ  أكرب مستهلك  نديلز املستهلك النيو  دّ عي،  4 العاملي إلستهالكابق فيما تعلر  اأمر 

 الكندي واألستال مبعدل سنويّ  مثّ ،  سنوايّ /لت  22.5بـ  األمريكياملستهلك يليه ،  سنوايلت /  27ل مبعدّ 
 .لت للفرد الواحد  17.8

             مبعدلوذلك ، فيعّد املستهلك اإلستون أكرب مستهلك للمثلجات على املستوى األوروبو 
 كلغ/ سنوايّ 5.7 والفرنسي كلغ / سنوايّ 7 واإلسبان سنوايّ  / كلغ8.4 ، واإليطال كلغ / سنوايّ  12.5

وذلك وفقا إلحصائيات  سنوايّ كلغ /  2.2وحيتّل املستهلك الّسويسري أقل مرتب مبعدل استهالك فردي 
 . 5جات للمثلّ  األوروبلإلستهالك  2019ة سن

سنة   ينطلق مع شهر أفريل من كلّ  ، اجات منتوجا مومسيّ املثلّ  فتعدّ ،على املستوى الوطيّن   أّما
لى وقد عرف اإلقبال عيف اإلقبال خالل املوسم الّصيفّي.   مع ذروة،  أكتوبرموىف  إىلليستمر استهالكه 

ع مسالك وتنوّ  ،ة من جهةرائيّ ن املقدرة الشّ نوات األخرية نتيجة حتسّ خالل السّ را ملحوظا تطوّ  املثّلجات 
 . ة الكربى جاريّ ة مع انتصاب املساحات التّ جات خاصّ عرض وبيع املثلّ 

  مستوى         ارتفاعا من بتونس، لدى الفرد الواحد  جاتنوي الستهالك املثلر ل السر املعدر ل وقد سجّ 
( أي  2018ل سنة  ) معدّ لت /سنوايّ  2.7ليبلغ سقف الــ ،مانيات من القرن املاضي خالل الثّ سنوايّ  /لت 0.6

 مرات. 4.5 قرابت الــ مبضاعفة

 
 صادرة عن املعهد الوطين لإلحصاء.   2017إحصائيات أولية لسنة  3

4 http://www.topito.com/top-pays-bouffeurs-glace 
 
5.      https://fr.statista.com/infographie/14783/les-plus-gros-mangeurs-de-glace/ 

http://www.topito.com/top-pays-bouffeurs-glace
https://fr.statista.com/infographie/14783/les-plus-gros-mangeurs-de-glace/
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املصنع   أو املباشر وبدون وسيط بني املنتج عامل ابلتّ ز وتتميّ ،  وتتنورع مسالك توزيع املثلرجات
ة / مساحة  فصيل ) اتجر مواد غذائيّ منتجاهتم لدى ابعة التّ يون بتوفري ناعيّ حيث يقوم الصّ ، فصيل واتجر التّ 

 . ة ..(دة األجنحة/ اتجر فواكه جافّ ومتعدّ  أو ة كربى جتاريّ 
  .ات خزن وتربيدزة مبعدّ حافظة للربودة وجمهّ ، ة ات نقل خاصّ جات وتوزيعها عرب معدّ نقل املثلّ  ويتمّ  
 مصنع. ق كلّ فصيل وفتوزيع آالت حفظ وتربيد للباعة ابلتّ  كما يتمّ 

جات يف تطوير عرض وتوزيع املثلّ  دة األجنحةة الكربى ومتعدّ جاريّ إنتشار املساحات التّ وقد ساهم 
لتويج عالمة  أة دون أن يكون املسلك احلصريّ جات املعبّ ة املثلّ ه اقتصر على نوعيّ غري أنّ  ،لعموم املستهلكني

  أة واملعبّ ا املنتجة صناعيّ جات توزيع املثلّ لهذا املسلك يف ة واألكشاك ت بيع املواد الغذائيّ وتشارك حماّل  . نة معيّ 
 طة . وجبودة متوسّ  هاسمة يف أغلب احلاالت ابعتدال مستوايت أسعار واملتّ 

عرض   حيث يتمّ مسلكا لتويج املثلجات ، اي واملقاهي املطاعم وقاعات الشّ  قطاعل يتمثّ كما 
ع ويف أغلب احلاالت توزّ خمتلفة األحجام ، م يف أكواب تقدّ  الّّت ،ا املنتجة حرفيّ  أوة ناعيّ جات الصّ املثلّ 

 ابق . أبسعار مرتفعة مقارنة مع املسلك السّ 
غري معبأ  سم بعرض وتتّ  ،جات بات واملثلّ صة يف بيع املرطّ جات بنقاط بيع متخصّ كما تعرض املثلّ 

ع مستوايت أسعار بيع  ة. وتتنوّ أجنبيّ  أوة ة حمليّ مع ارتباطه بعالمة حصريّ   (En vrac  سائبجات )للمثلّ 
جات. مة من املثلّ دة واألصناف املقدّ ة املعتمجاريّ جات حبسب شهرة ومكانة العالمة التّ نف من املثلّ هذا الصّ 

 .هادتجدّ بو ع النكهات املعتمدة واملعروضة جات املعروضة ابجلودة وبتنوّ ز املثلّ تتميّ و 
  ز ميّ يت كما    . وان كان بنسق خمتلف بني الفصول  ،نةعلى مدار السّ  وميتاز هذا املسلك بتواصل نشاطه

جات نقاط بيع ترويج املثلّ  وتتمركز أهمّ  . ةأجنبيّ  أو ة حمليّ  أكانتسواء  ، فيما بينهاة بتنافس العالمات املستغلّ 
  على غرارة ياحيّ من تونس الكربى واملناطق السّ  ة بكلّ بنقاط بيع مفتوحة وحتت عالمات جتاريّ  للعموم

 . ..، صفاقس.امات ، سوسة احلمّ 
 :  ةوق املرجعير اشطة يف السر ة النر جارير العالمات التر  -2

 

غري جات صة يف بيع املثلّ ومتخصّ نقاط بيع مفتوحة للعموم جات تنشط يف سوق عرض وتسويق املثلّ 
   ة .جنبيّ األة و ليّ احملالمات الععديد من لل  ة أة حتت تسميات حصريّ املعبّ 
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فيعة وتنافسه العديد من جات ذات اجلودة الرّ مرجعا لتويج املثلّ  سامل "  " يعدّ  فعلى املستوى احمللير 
و "سامل "  Octave" و"   El AREMو "  "Gourmandise"العالمات املنتشرة داخل البالد من ذلك 

ت العديد من هذه العالمات تنشط يف إطار سلسلة من احملاّل  نّ أعلما و  ." Le petit salemغري الصّ 
 . Son caractère artisanal متتاز بطابعها احلريفّ  وة لنفس العالمة ة املستغلّ جاريّ التّ 

يف قطاع توزيع   ةسمية األصليّ حتت التّ ة ونسيّ وق التّ ابلسّ ة املستغلّ  ةق ابلعالمات األجنبير ا فيما تعلر أمر 
   "  Iceberg"و " las palmas" و" الس ابملاس  WICK"و "  IL GELATOمن ذلك " عديدة  افإهنّ  ،جات املثلّ 
 .   Parad’ iceو    "ci-gustaو " "   fragolinaو 

ة العالمات  أغلبيّ  أنّ ، ادرة يف اجملال عن جملس املنافسةة الصّ راء االستشاريّ ة لل حليليّ القراءة التّ نت وبيّ 
  ، ة سمية األصليّ استغالل حتت التّ  إطار جات يف يف قطاع توزيع املثلّ  اشطةوالنّ  ،ةونسيّ التّ   وقاملتواجدة ابلسّ 
ت سات حلوايّ ابستثناء  مؤسّ  ، جارةف ابلتّ من الوزير املكلّ حصول على تراخيص ة سابقيّ تنشط دون 

 امتياز رئيسيّ  ابعتبارها متلقيّ  ci-gustaة الستغالل عالمة ة وضعيّ  تقدمت بطلب تسويّ املصمودي الّّت 
جارة  وزارة التّ غم من إصدار وذلك ابلرّ   solutions times Happy  6شركة "  أيمن لدن مالك العالمة 

االستغالل حتت  إطاراشطة ضمن سات النّ بالغا دعت من خالله املؤسّ  2014ديسمرب  19بتاريخ 
الفصل  أحكام اإلجراءات املنصوص عليها ضمن   مل تستوفوالّّت  ة،أجنبيّ ة ات جتاريّ ة لعالمسمية األصليّ التّ 
جانفي  31غاية  إىللذلك  أجال إمهاهلا متّ و  ، من تدارك وضعيتها ،واألسعارم للمنافسة من القانون املنظّ  6

2015  . 
 
 

 

 ابلسروق املرجعيرة :للمثلجات مستوايت األسعار املتداولة  -3

تتنوع مستوايت أسعار بيع املثّلجات املرّوجة حتت عالمات جتاريّة عاملّية ، واملرّوجة مباشرة للعموم  
بفضاءات مفتوحة للعموم ، ومتتاز إبرتفاعها مقارنة مع نظرياهتا من املنتجات املروجة حتت عالمات حملية ، 

 وفقا ملا يبّينه اجلدول الّتال: 
 
 

 
 (،2015جوان  25بتاريخ    152553)رأي استشارير عدد  6
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 Boules 3كويرات   2Boules 3اتن كوير  1Bouleكويرة   العالمة

WICK 3.2 4.8 *** 
IL MAESTRO DEL GELLATO 2.7 3.9 5 

LAS PALMAS 3.5 6 8.5 
MANEKEN 2.2 4.9 5.3 
CI GUSTA 2.9 4.9 6.9 

FRAGOLINA 3 4.5 6 
TWIST 3.2 4.9 6.5 

PARAD ‘ICE 3.2 4.8 6.5 
SALEM … 3 3.5 

LE PETIT SALEM … 3 3.5 
TAKACIM 2.7 4.2 5.6 

BOURGEOISE ( SFAX) 2.5 5 7.5 
EL AREM (Sfax)  1.8 3.4 4.2 

Häagen dazs   ) 9.5 7 4.5 ) مقّتحات السعار بيع 
  

 

 ة :  وق احمللير هاجن داز ابلسر  ثلرجاتترويج م -4

،إنطالق   2019سبتمرب  11بداية من اتريخ ة، وق احملليّ ، ابلسّ فصيلوزيع ابلتّ مسالك التّ  شهدت 
 جتاوز  بسعر  مل 410سعة ، ة لعالمة " هاجن داز " سمية األصليّ أة واحلاملة للتّ جات املعبّ ترويج املثلّ  عملّية

 ابملرسى . املساحة الّتجاريّة الكربى الّناشطة حتت عالمة " كارفور "   بفضاءالعلبة ، وذلك  /د31.5ـالـــــ
،عن تروجيها ملنتجات 7، أعلنت هاجن داز تونس 2019وحبلول العشرية الثالثة من شهر سبتمرب   

  ،  ونقاط البيع وأكشاك عصرية، ابلعديد من احملالت التجارية ة ، وذلك ونسيّ وق التّ ابلسّ هاجن داز 
صر النّ  حيّ البحرية ، املنازه ، سكرة ،  -عني زغوان-قرطاج-املرسى -رت ) قمّ بكل من تونس الكربى 

سوسة ، مساكن ،  ) وسوسة (امات مّ امات واحل) انبل ، ايمسني احلمّ وانبل مال( ومنطقة العمران الشّ 
أة واحلاملة لعالمة جات املعبّ جة هبذه الفضاءات ابملثلّ جات املروّ ق املثلّ وتتعلّ . شاطئ مرمي وزاخلزامة(

ئيسي املعروض على موضوع اإلمتياز الرّ وتعّد هذه املنتجات جزءا من املنتجات . "هاجن داز"

 
7 https://www.facebook.com/HaagenDazsTunisia 
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حيث اقتصرت على  " ،هاجن داز"جات مثلّ من صنف  فاقية مل تقص أيّ اإلتّ  اإلستشارة ، خاّصة وأنّ 
 وعلى مكان عرضها بفضاءات مفتوحة للعموم. -فصيلابلتّ  –وزيع حتديد مرحلة التّ 

 

 : موضوع اإلستشارة : إتفاقية إمتياز رئيسي إلستغالل متاجر هاجن داز  -اثلثا
 

 

 :  شروع إترفاقيرة إمتياز رئيسير ملتجر "هاجن داز" ة ملبيعة القانونير الطر  -1

 

ريفا هلذه الرّابطة  تضّمنت مقّدمة مشروع اإلتّفاقّية املعروضة على جملس املنافسة إلبداء الرّأي ، تع   
إلستغالل عالمة هاجن داز العاملّية ، ممنوحة من قبل شركة " هاجن داز   امتياز رئيسير أبهّنا إتّفاقّية  الّتعاقديّة 

 انتارانسيوانل شوب كومبان إنك"  لفائدة شركة " سوليتار فود سرفيس" . 
    

ق واملتعلّ  2009أوت  12يف  املؤرخّ  2009-69من القانون عدد  14جوع إىل أحكام الفصل ابلرّ و 
عقد مينح مبقتضاه صاحب   " ... ه ة أبنّ سمية األصليّ ف عقد اإلستغالل حتت التّ رّ وزيع ، يعرة التّ بتجا

ة سمير حتت التر  ى املستغلر يسمر  أو معنوير  استغالهلا لشخص طبيعير  ة حقر تسمية أو عالمة جتارير 
هذا العقد   علما وأنّ " . ة قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مايلاألصلير 
   .ةة الفكريّ ة واستغالل حقوق امللكيّ نقل اخلربات املكتسبة واملهارات الفنيّ يشمل 

سالف   2009-69من القانون عدد  14من الفصل  2الفقرة ضمن أحكام  ع املشرّ كما نّص 
 هي  اإلستغالل والّّت ل يف شبكة واملتمثّ  ، ةسمية األصليّ ة تنفيذ االستغالل حتت التّ آليّ البيان ، على 

ة هتيئة دة خاصر ة موحر ة تعمل حتت عالمة واحدة ووفق أساليب جتارير جمموع حمالت مستقلر "...عبارة عن 
   ."   دور سويق ومصادر التزر سيري والعرض والتر ت وطرق التر احملالر 

وتنضوي هذه اإلتّفاقّية موضوع اإلستشارة ضمن اإلتّفاقيات العموديّة بني مؤّسسات غري منتمية  
لنفس احللقة، وترمي إىل الّسيطرة على مواقع الّتسويق من جهة ، وحتّد من دخول مؤّسسات أخرى 

 للّسوق وفق قواعد املنافسة احلرّة من جهة أخرى.  
من القانون عدد   5املنافسة وهي حمظورة طبقا ألحكام الفصل  وتعّد هذه املمارسات خمّلة مبقّومات 

من القانون عدد  6غري أّن املشرّع الّتونسي ، ومبقتضى أحكام الفصل املذكور أعاله،  36-2015
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ات من تطبيق أحكام الفصل اخلامس من نفس سالف البيان، أجاز إعفاء هذه اإلتّفاقيّ  36-2015
 إثبات أصحاهبا أهّنا : القانون، وذلك  شريطة 

 اقتصادّي.   أوضروريّة لضمان تقّدم تقيّن  ✓

ا  و                  أّنر

 تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها .  ✓

 

ر منافع حال توفّ إلستحقاق الّتمتع ابالعفاء  وأضاف املشرّع شرطني إضافّيني ضمن نفس الفصل
 املمارسات أو األصناف من العقود  إىل :  أوط أن ال تؤّدي هذه االتّفاقّيات اشت ، أبن  اإلتفاقات من هذه 

 فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضرورّي لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف .  ✓

   اإلقصاء الّتام للمنافسة يف الّسوق املعنّية او يف جزء هاّم منها . ✓
القانون االتفاقات أو الممارسات أو  ـ تعفى من تطبيق أحكام الفصل الخامس من هذا  6لفصل ا

على  ها تدرّ وأنّ  أو اقتصاديّ  م تقنيّ ة لضمان تقدّ ها ضروريّ ي يثبت أصحابها أنّ أصناف من العقود التّ 
  :المستعملين قسطا عادال من فوائدها، شريطة أاّل تؤدي إلى

 لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف،  ـ فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروريّ 
 .اإلقصاء التام للمنافسة في السوق المعنية أو في جزء هام منهاـ 
 
  بني مانح االستغالل أيّ  ةعموديّ  ت افاقاتّ  ، ةة أجنبيّ فاقيات الستغالل عالمة جتاريّ االتّ وتعّد  

فه اإلطار  ة،  كيفما عرّ ل على هذا اإلمتياز من جهة اثنيّ ة من جهة، واملتحصّ صاحب العالمة األصليّ 
من القانون عدد   6روط الواردة أبحكام  الفصل خيضع للشّ ،وهو تييب املشار إليه أعاله والتّ  القانونّ 

 من نفس القانون.  5من تطبيق احكام الفصل  اإلعفاء بتوفرها ميكن أن مينح ، الّّت  36-2015
  " اترفاقيرة امتياز رئيسير املعروض على اإلستشارة أبنّه " هذا الّصنف من العقود، مشروع  توصيف متّ وقد 

والّتدقيق يف غري أنّه ابإلّطالع ، مشروع اإلتّفاقّيةهاجن داز " وذلك ابإلعتماد على مضمون عنونة "ملتجر 
    تباعد العنوان مع املضمون.تبنّي ، تّفاقّية مضمون نفس اإل
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املوصوف  اإلمتياز هذا ي متلقّ ، أبهّنا إتّفاقيات متّكن 8الرّئيسيّ  اإلمتياز إتّفاقّيات تعّرف عقود عموما و  
يف رقعة وذلك   "local Franchiséإىل مستغّل حملّي "  العالمة املعنّية ،من إحالة مهّمة تطوير ، لرّئيسّي اب

 وذلك مبقتضى إحالة لإلمتياز . جغرافّية حمّددة مسبقا،
ة  املستغّل الرّئيسّي للعالمة األصلّية من تطويع العالمة األصلّية مع خصوصيّ ، ا متّكن هذه االتّفاقّية كمّ    

من إحداث شبكة ، ما متّكن هذه اإلمتيازات الرّئيسّية متلقي االمتياز الرّئيسّي ك ة بتنفيذ العقد .اجلهة املعنيّ 
 الّسوق احمللّية.ة ومتطّلبات توزيع يشرف عليها مع تطويعها وفق خصوصيّ 

ي اإلمتياز الرّئيسّي دور ومسؤولّية املالك األصلّي للعالمة يف عالقته مع  يؤّمن متلقّ وإىل جانب ذلك ، 
وذلك ، locaux Franchisésمستغّلي بقّية نقاط الّتوزيع الّذين يطلق عليهم تسمّية املستغّلني احملّليني 

للّتدريب والّتكوين  ابملناطق اجلغرافّية احملّددة هلم . ويتّتب عن ذلك ما يتّتب على املالك األصلّي من أتمني
 الّضروريني ملستغّلي العالمة .

عالمة حتت الّتسمية األصلّية  منحها للمستغّل الّرئيسّي لل  اإلمتيازات الررئيسيرة هذهومن خصوصيات 
(Master franchisé ) تقاسم عائدات إستغالل العالمة األصلّية مع مالكها األصليّ إمكانّية                

 (initial Franchiseur Le.) 
: 9ن مها اوعليه، فإّن املستغّل حتت الّتسمية األصلّية لعالمة أجنبّية وفق عقد إمتياز رئيسّي يؤّمن دور     

ي اإلمتياز يف عالقته  دور متلقّ ، من جهة ، و  دور املالك األصلّي للعالمة يف عالقته مع املستغّلني احملّليني
 . ، من جهة أخرىمع اجلهة املالكة األصلّية للعالمة 

من األمر احلكومي عدد  2ويف ذات السياق ، يتوّجب الّتذكري أبّن الفقرة األخرية من الفصل 
بضبط الّشروط الّدنيا الواجب توفّرها يف عقد  املتعّلق 2010جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501

 

8  
"La master-franchise  consiste à céder à un partenaire local le droit de développer une enseigne sur un 

territoire déterminé par contrat, en laissant au master la possibilité d'adapter le concept aux spécificités du pays. " 
 

 

 

9  

Le Master acquiert la gestion des tâches de la responsabilité du franchiseur en tant que « Master » : la 

recherche, la formation et l’assistance du franchisé. 

Le Master est à la fois un franchiseur et franchisé : à l’égard de ses franchisés nationaux et régionaux, il 

est franchiseur, au contraire à l’égard de « l’enseigne mère », c’est-à-dire le franchiseur, il est franchisé. 
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اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية واملعطيات الّدنيا املضّمنة ابلوثيقة املصاحبة للعقد ، أجازت ملتلقي 
إمتياز استغالل عالمة حتت الّتسمية األصلّية، إمكانّية إعادة إبرام عقود إستغالل من قبله ، لفائدة  

كّل منطقة جغرافّية يف حال تعّلق العقد إبستغالل إستئثارّي يغطي كامل تراب آخرين ابلّنسبة إىل 
 اجلمهوريّة " . 

مشروع هذه اإلتفاقية ، يتجّلى الغموض وعدم الّدقة يف شأن طبيعة هذا   مضمونوابلعودة إىل 
 يلي :   الّتضييقات املدرجة يف نطاق هذا اإلمتياز املمنوح ، وذلك كما عناإلمتياز املمنوح ، فضال 

 ملتجر هاجن داز. ة إمتياز رئيسير إتفاقير فيما تعّلق ابلعنونة : ✓

ركة بعدم فتح متاجر هاجن داز او  د الشر تتعهر :  2الفقرة ب من البند األّول من الفصل ✓
ا كامال ذاته طاملا إلتزم متلقي االمتياز التزام ة ويف اإلقليم خيص لآلخرين بذلك خالل املدر الّتر 

مبا يفضي إىل منح استغالل حصرّي على املستوى اجلغرايّف ملتلقي بشروط هذه االتّفاقّية، 
 االمتياز.  

 ذلك يتناقض مع ما مّت إدراجه ابلفصول الّتالّية:  غري أنّ 

 : تناقض العنوان مع املضمون :   3-2الفصل✓

 : عدم الّسماح ابلتّخيص من الباطن والّتنازل والّتفويض .العنوان *

: يقّر متلقي اإلمتياز ويوافق على أّن له احلّق يف منح اإلمتياز من الباطن  احملتوى*
لتشغيل املتجر او الّتنازل عنه أبّي صورة أخرى أو الّتفويض أبّي من حقوقه أو  

 10إلتزاماته. 

 

10  
2.3 Sub-franchising,Assignment and Delegation not Permitted : 

 Franchisee acknowledges and agrees that it has right to grant a sub-franchise to operate the shop 

or otherwise assign or delegate any of its rights or obligations.  

 )مضمون البند كما ورد بالصياغة باللغة االنقليزية (.
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الفصل وحمتواه،  وتفرز عملية املقارنة بني الّصياغة ابلّلغتني االنقليزيّة والعربّية، وجود تناقض بني عنونة 
حيث مّت الّتنصيص بعنوان الفصل على منع الّتخيص من الباطن ضمن العنوان، والّذي يعّد من مكّوانت  

 االمتياز الرّئيسّي  مقابل اإلقرار هبذا احلّق ضمن حمتوى نفس الفصل.
جن : يوافق متلقّي االمتياز على أّن كامل احلّق وامللكّية واملصلحة يف نظام ها   2-8الفصل ✓

داز وعالماهتا تبقى حصراّي إىل هاجن داز، وأّن أّي استخدام هلا من قبل متلّقي اإلمتياز يؤول  
للمنفعة احلصريّة هلاجن داز . ويتخّلى متلّقي اإلمتياز مبوجب اإلمتياز املمنوح له ، ملّدة هذه  

معة احلسنة اإلتّفاقّية عن اّي حّق او مصلحة يف نظام هاجن داز وعالمات هاجن داز، و والسّ 
املستقاة منها . ويوافق متلّقي اإلمتياز .....عن الّتخيص للخرين إلستخدامها . مبا يفضي 

 إىل إفراغ الّصفة الرّئيسّية هلذا اإلمتياز ، وإعتباره امتيازا عاداّي ال غري. 
 

مينح  ه ة على أنر جارير يف رخصة العالمة التر  نصر  ال جيوز تفسري أير : "  أ -3-8 فصلال✓
ي اإلمتياز يف  متلقر  ل أو منح ترخيص من الباطن بشأن حقر ق لن ي اإلمتياز احلقر متلقر 

، وال جيوز له القيام بذلك دون احلصول على موافقة خطّية  استخدام عالمات هاجن داز 
 مسبقة من الّشركة .

ه احلاصل  : " ال جيوز ملتلقي اإلمتياز أن ينقل هذه اإلتّفاقّية او يرّخص حقوق ب  9الفصل  ✓
عليها مبوجب هذه اإلتّفاقّية بشكل كلّي او جزئّي ألّي طرف اثلث دون إذن خطّي مسبق من 
الّشركة . ويعّد أّي نقل مزعوم دون موافقة مسبقة مماثلة ابطال ويعطي الّشركة احلّق إلهناء  

وط على ر اإلتّفاقّية من خالل إشعار خطّي ، وجيوز للّشركة تبعا لتقديرها املنطقّي وضع الشّ 
قد أفرغ  ، كيفما مت تقدميه،مبا يفيد أّن مضمون مشروع اإلتّفاقّيةموافقتها على الّتحويل "، 

يف الّتعامل مع متلقي االمتياز ، ، إبعتماد مبدأ املنع االمتياز الرّئيسّي املمنوح من كّل مضمون 
 و ربطه إبرادة وموافقة الشرّكة املاحنة . 

ا  تسري جغرافيّ  هذه األخرية ة على أنّ فاقيّ من ملحق مشروع اإلتّ  كلّ  عالوة على ذلك ، فقد نصّ 
 .   "تونس . ومّت تعريف اإلقليم أبنه"نصيص على : اإلقليم على كامل تراب البالد من خالل التّ 
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متياز رخصة  كة ملتلقي اإلي جاء به " متنح الشّر أ و ب : الذّ  -1-2 فصلنه الإىل جانب ما تضمّ 
ة ة ومدّ ة األوليّ ة لتطوير متجر يف اإلقليم خالل املدّ جاريّ ن داز وعالمات هاجن داز التّ الستخدام نظام هاج

 جتديدها يف حال تطبيقها. 
ة ويف خرين بذلك خالل املدّ خيص للالتّ  أو، كة بعدم فتح متاجر هاجن داز د الشّر كما تتعهّ 

اإلقليم. مبا يفيد أّن هذه اإلستغالل يتضّمن إقرارا من الّشركة املاحنة الستئثار متلّقي اإلمتياز ابستغالل نظام 
وعالمة هاجن داز على كامل تراب البالد ، وهو ما خيّول له إمكانّية إعادة إبرام عقود استغالل خالفا 

عدد   األمر من    2من الفصل  األخريةالفقرة  ألحكامذلك طبقا ة كيفما سبق بيانه ، و فاقيّ ن ابالتّ للمنع املضمّ 
 املذكور آنفا.  2010لسنة  1501
 :  مشروع اإلترفاقيرة تقدمي أطراف  -2

 

 أبرم مشروع هذه االتّفاقّية المتياز رئيسّي  ملتجر هاجن داز بني كّل من:
الشرركة املالكة للعالمة الترجارية " شركة " هاجن داز انّتانسيوانل شوب كومباين إنك" وهي  (1

  ، 1961وهي شركة خاضعة لقوانني الوالايت املّتحدة األمريكّية ، مّت إحداثها سنة  هاجن داز"
الوالايت املّتحدة   MN55426جنرال ميلز ، منابوليس  1مقّرها اإلجتماعي كائن يف جادة 

، وهي   1976نوفمرب  15األمريكّية .افتتحت أّول نقاط بيع هلا مبنطقة بروكلني مّث بنيويورك يف 
  3خمتصة يف صناعة املثّلجات واملرطّبات املثّلجة والياغرت اجملّمد. انطلقت يف بداايهتا ابعتماد 

 نكهات هي الفانيليا والّشكوالطة والقهوة . 

  %  60 دولة .وتعدّ  43،منتشرة يف قرابة الــمتجر ابلعامل  1000ما يفوق حاليا الشركة  تستغلّ  
خارج الوالايت املّتحدة األمريكّية.  ة سمية األصليّ ة حتت التّ من عائداهتا من احملالت املستغلّ 

ة شركة  على اثر شراء حصّ  2001ومبقتضى عقد شراكة مع شركة " جينرال ميلز " سنة 
ة لعالمة صبحت شركة " هاجن داز انتانسيول كامبان إنك " مالكة ومستغلّ ، أ نستلي 

 ة وكندا . حدة األمريكيّ من الوالايت املتّ  هاجن داز بكلّ 
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املتلقية إلمتياز رئيسير  ركة الشر : "Solitaire food servicesشركة "سوليتار فود سرفيس   (2
ذات مسؤولّية حمدودة أحدثت يف   شركةوهي ابلّسوق الّتونسّية :" هاجن داز " الستغالل متجر 

  1053هنج حبرية دي كوم ضفاف البحرية  5، مقّرها االجتماعي كائن بعدد  2011نوفمرب  30
الف دينار    1608، رأمساهلا الّتجاري  B31209112011املرسى تونس،  سجّلها التجاري 

النشاط  أّما"  ةنشاطها األصلّي " أصناف أخرى من جتارة اجلملة : بيع ابجلملة ملواد خمتلف
املطاعم " ، وكيلتها القانونية السيدة مرمي بدوي ووكيلها الثّان الّسيد حامت بسباس   فهو الثّانوي " 

حتت الّتسمية األصلّية  ثالث تراخيص إلستغالل على  ومتحّصلةتنشط يف قطاع املطاعم 
sBuffalo’ ،  وبيفالو كايف  2013أوت  29" وذلك منذ   Fatburger"  فات بورغر ات لعالم

café    و سينابون " CINNABON وهي مجيعا عالمات مستغّلة يف قطاع املطاعم ". 

 

 :  إمتياز رئيسير  ةفاقير إتر مشروع  جمال -3
 

شركة " هاجن داز انتارانسيوانل شوب كومبان مبنح  ،اإلستشارةة املعروضة على فاقيّ تّ ق مشروع اإليتعلّ 
"  هاجن داز "ستخدام نظام خيص هلا الالتّ و  ،ئيسيلإلمتياز الرّ إنك " لفائدة شركة " سوليتار فود سرفيس " 

 جات املثلّ ترويج لغاية  ،لتطوير وتشغيل متاجر يف تونس ، وذلك ة جاريّ التّ  "هاجن داز"وعالمات 
ويشمل هذا .هة للعمومصة وموجّ متخصّ فصيل ابلتّ بيع مبتاجر ، لعالمة " هاجن داز "احلاملة  ،ةناعيّ الصّ 

 ة. ونسيّ امل تراب البالد التّ ك  ئيسيّ اإلمتياز الرّ 
مة املدرج يف مقدّ ،ل نه امللحق األوّ وفقا ملا تضمّ ه مين إلرساء املشروع ، فإنّ درج الزّ ق ابلتّ ا فيما تعلّ أمّ 

" سوليتار  شركة  ئيسي أيّ ة لإلمتياز الرّ كة املتلقيّ الشّر  فإنّ اهنة ، الرّ وضوع اإلستشارة ة مفاقيّ اإلتّ مشروع 
"    عة حتت عالمةعة واملوزّ جات املصنّ لتويج املثلّ ، متاجر جديدة  6 عدد ملتزمة بفتح، فود سرفيس "
  ، وقد متّ ، أي اخلمس سنوات األوىل ة فاقيّ هذه اإلتّ الل الفتة األوىل من سراين  خوذلك ، هاجن داز " 

 تفصيل تركيز هذه احملالت تباعا كما يلي :  
 5العام املايل ر  4 العام املايلر  3 العام املايلر  2 العام املايلر  1 العام املايلر  العام املايلر 

 1 1 1 1 2 املتاجر عدد 
 تعريف املتاجر اجلديدة   3  فحة عددلالتفاقية ص   1صدر : امللحق  امل
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ن  منتجات تتكور " ا ، فإهنّ ئيسيّ ة اإلمتياز الرّ فاقيّ إتّ  املعنّية هبذه "هاجن داز"ق مبنتجات ا فيما تعلّ أمّ 
دة  جة أو غريها من احللوايت اجملمر من اآليس كرمي أو احللوى املثلر  بكاملها أو بشكل أساسير 

 . 11"عاون مع العالمات بغرض البيع ابلتر واملصنعة من قبل هاجن داز أو لصاحلها 
آيس كرمي هاجن داز املباع يف بكوهنا "  ،أة مسبقا" املنتجات املعبّ فت اإلتفاقّية الرّاهنة عرّ  كما
غرية وعصا اآليس كرمي  مثل األكواب الصر  ،جزئة عبئة للبيع ابلتر مسبقة التر ) اي أحجام( حجوم 

  متّ  تقتصر على ما هذه اإلتفاقّيةاملنتجات موضوع  مبا يفيد أنّ  . والباينت وسندوبشات اآليس كرمي
 كة املاحنة حتت نفس العالمة جة من قبل الشّر إبعتبارها ذات املنتجات املروّ  ، من املنتجات تعداده حصرايّ 

بنظام  ، ال صلة هلا منتجات أخرى  زها لتضمّ و تتجاأن  ، كة املاحنة يف ملف احلال ال ميكن للشّر والّّت 
 هاجن داز او عالمات هاجن داز . 

 

 :"هاجن دازالستغالل عالمة ر متياز رئيسي إة فاقير قييم القانوين ملشروع إتر التر  -رابعا
 

 
 

I -  كلمن حيث الشر   : 
 

 

 2016اكتوبر  18خ يف ؤرّ امل 2016لسنة  1204ان من األمر احلكومي عدد حكام الفصل الثّ أ تضبط
املؤرخ  2010لسنة  1501األمر احلكومي عدد أحكام  و، إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاءق بضبط تعلّ امل

ة  سمية األصليّ رها يف عقد اإلستغالل حتت التّ نيا الواجب توفّ روط الدّ ق بضبط الشّ تعلّ امل 2010جوان  21يف 
 .نة ابلوثيقة املصاحبة للعقدنيا املضمّ واملعطيات الدّ 

 

تائج  النّ  ،تييب سالف البيان واإلطار التّ لب ،ابلطّ  قّدمتة كيفما فاقيّ اإلتّ حمتوى وقد أفرزت املقاربة بني 
     ة : اليّ التّ 

ويتعلق ة سمية األصليّ يف عقد استغالل حتت التّ  املستوجبة نيا البياانت الدّ  جانب توفّر عدم  ✓
 اجملال بـ: 

o   (.أعمال التدقيق واملراقبة)اخلدمات املسداة من قبل مانح اإلمتياز رسوم...   

 
 ندرج حتت عنوان " التعرريفات " املستند " د " امللحق لإلترفاقيرة وامل 11
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o  ّسمية  التّ  ة إعادة إبرام عقود إستغالل من قبل مستغلّ إمكانيّ نصيص على عدم الت
ة وأن اإلمتياز املمنوح ، خاصّ ة منطقة جغرافيّ  سبة إىل كلّ ة لفائدة آخرين ابلنّ األصليّ 

استئثاري يغطي كامل مبا يفيد منحه املتلقي إلستغالل حصري ،ئيسي " وصف بـ" الرّ 
   ..ة تراب اجلمهوريّ 

o  على إمكانية حتمل متلقي اإلمتياز لكامل مصاريف الدعاية سواء  نصيص التّ عدم
ركة املالكة يف استخدام رسوم الشّ  أمام اإلمكانّيةحة إاتاحمللية من خالل  أواملركزية منها 

ة مبا يف ذلك حتديدها ملصاريف رسوم  حريّ  ي اإلمتياز بكلّ متلقّ مة من طوير املتسلّ التّ 
  ،ول للعالمةويج الدّ ركة للتّ دهتا الشّ  تكبّ فقات الّّت نّ التكاليف و التطوير العالمة لتعويض 

مبدأ تقاسم مصاريف   إلفراغمالك العالمة  أماموهو ما يفضي إىل فسح اجملال 
    اإلشهار.  

 ق اجملال بـ:البياانت الدنيا املستوجبة لوثيقة املرافقة للعقد ، ويتعلّ ر جانب من عدم توفّ  ✓
o  ّتتواجد هبا العالمة ويف تونسر القطاع يف املناطق الّّت معطيات حول فرص تطو . 

o  ّجاريةسمية التّ ة للعالمة أو التّ طبيعة ومبلغ املصاريف واالستثمارات اخلصوصي.   
أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد  15الفقرة األخرية من الفصل ألحكام وابلعودة  

لسنة    1501عدم توفر إحدى البياانت املستوجبة كيفما ذكرها األمر عدد  متعّلق بتجارة الّتوزيع ،فإنّ  2009
 سالف البيان ، تستوجب بطالن العقد املعين هبا.   2010

II -   من حيث األصل : 
 :   يتبنّي ابلّتأّمل يف حمتوى اإلتّفاقّيةأّوال ، 

وجود إختالف بني طبيعة األنشطة املصرّح هبا من قبل الّشركة الطّالبة لإلعفاء، مقارنة مع طبيعة   (1
القطاع موضوع طلب اإلعفاء، حيث تعّلقت األنشطة املصرّح هبا ابلّتجارة ابجلملة للمواد  

م ، يف حني تعّلق موضوع مشروع اإلتفاقية إلمتياز رئيسي الغذائية ومواد خمتلف وبقطاع املطاع
 .بقطاع املثلجات واملرطبات املثّلجة فحسب 
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من مضموهنا وخصوصّيتها إبعتبارها تتعلق ،مّت إفراغ اإلتّفاقّية موضوع اإلستشارة كيفما قّدمت (2
إقتصر الّتوصيف الرّئيسي لإلمتياز على العنوان فحسب، دومنا تطابق مع   إذ ابإلمتياز الرّئيسي، 

مضامني وفصول اإلتّفاقّية ، عالوة على حجب كامل احلقوق واإلمتيازات املستوجبة ملتلقي  
 امتياز رئيسي . 

 

   مبشروع اإلتفاقيرة : نة ضييقات املضمر التر خبصوص   (1
 

لقبول  سالف البيان ،  2015لسنة  36من القانون عدد  6ضمن أحكام الفصل ع املشرّ  أوجب
ة من املشروع ، وأال تؤدي  تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق األهداف املرجوّ اّل ضييقات املاسة ابملنافسة ،أالتّ 

 وق املعنية.  اجلزئي للمنافسة ابلسّ  أوي إىل اإلقصاء الكلّ 
 لتحقيق أهدافها :   فاقيرة ملا هو ضرورير ق مبدى جتاوز الترضييقات املدرجة ابإلتر فيما تعلر  -أ

 Haagenة منح امتياز رئيسي لتشغيل متجر" هاجن داز ضييقات املدرجة مبشروع إتفاقيّ متحورت التّ 

–Dazs   اإلمتياز ، حول ما يلي : " واملفروضة على متلقي هذا 

ركة املالكة  من الشّ   "  Haagen –Dazs زود احلصري مبنتجات أساسية ملتجر "هاجن دازالتر  .1
 (.3-6ب( و ) الفصل-5-5فصلاملوردين املعتمدين منها.)  أو ابعة هلا ركات التّ الشّ  أوللعالمة 

دن موّرد واحد معتمد     هبا من ل، تكون متزّود الترزود احلصري مبواد معيرنة وعرضها يف املتجر .2
شريطة موافقة الشرّكة بصفة مسبقة ، وتتمّتع الّشركة املاحنة ابحلرّية املطلقة يف املوافقة أو أكثر، و 

 د( -5-5عدم ذلك.) الفصل  أو

) البند ، فقرة   د معتمد من الشرركةمن مورر  EPOSالترزود حصراير بنظام نقاط البيع اإللكّتوين   .3
وتسجيل املعلومات لكتونية معتمدة للبيع والقبض (. علما وأّن هذه الّنقاط اال5 من الفصل 10

  5املالّية من الّنوع الّذي حتّدده الّشركة لتسجيل كامل بياانت املبيعات ) املستند " د" صفحة
 منه( . 

"    Haagen –Dazs زالترزود حصراير ابملعدات الررئيسيرة لتشغيل احمللر وفقا لنظام "هاجن دا .4
 (.3-6املوّردين املعتمدين من قبلها ) ف  أوالّشركات الّتابعة هلا  أومن الّشركة املاحنة لإلمتياز،  
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س على تثمني منتج  ه يؤسّ ة، فإنّ سمية األصليّ عقد اإلستغالل حتت التّ  لفلسفة وماهّيةوابلعودة 
للحفاظ على وحدة تسيري وعمل،  وتشغيل ة ة ، إىل جانب سعي مالك العالمة األصليّ العالمة األصليّ 

 د ابملواصفات املعتمدة . قيّ د من اجلودة،  والتّ عالمته وضمان مستوى موحّ 

حملافظة على مكانة العالمة ومسعتها يف خمتلف األسواق، و على وترمي جممل هذه األهداف إىل ا
 . ةليّ سمية األصتها لدى طاليب احلصول على امتياز االستغالل حتت التّ مرجعيّ 

وفقه  12أّما فيما تعّلق إبشتاط الّتزود احلصرّي ابملعّدات الرّئيسّية للعالمة األصلّية، فقد مّيز الفقه
بني املعّدات الّضروريّة واألساسّية لتسيري مشروع استغالل حتت الّتسمية األصلّية،    ،  13القضاء املقارنني

فرضها على متلقي اإلمتياز، ليضمن تواصل وتناغم املعرفة وكيفّية األصلّية والّّت أجيز يف شأهنا ملالك العالمة 
  االستغالل لدى متلّقي االمتياز، عن غريها من  املعّدات الّّت ميكن ملتلّقي االمتياز الّتزود هبا من الغري.

ابملنتج  أو  ابملنتج األصليّ  زود احلصريّ لة ابلتّ ضييقات ذات الصّ إىل قبول التّ  ويفضي مجيع ذلك 
ات ابملعدّ فضال عن فرض التزود احلصّري ، على امتداد فتة االستغالل ، وذلك  ةاحلامل للعالمة األصليّ 

ساس  أالرتباطها جبوهر و  ،ةسمية األصليّ ة لتسيري املشروع يف إطار استغالل حتت التّ رورية واألساسيّ الضّ 
 جياز يف ة والّّت روريّ ات غري الضّ ييقات املعدّ ضدون أن تشمل هذه التّ  ،ةة األصليّ سميّ االستغالل حتت التّ 

 زود هبا من الغري  . شأهنا ملتلقي االمتياز التّ 

 ة: ضييقات اإلضافير التر  -ب

 
12 La jurisprudence apprécie la validité d’une obligation d’approvisionnement exclusive au regard de deux critères, qui 
semblent cumulatifs. L’exclusivité doit, d’une part, porter sur des produits qui sont en lien avec le savoir-faire1046. A 
ce titre, la Cour de cassation, dans l’affaire Phildar du 10 janvier 1995, a considéré que la clause d’approvisionnement 
ne peut être licite que si, elle est« indispensable pour préserver l’identité et la réputation du réseau de franchise » 
1047 . Elle doit, d’autre part, être justifiée par la spécificité des produits, objets de la franchise. Elle ne peut, ainsi, être 
valable que si les franchisés sont dans l’impossibilité de se procurer des produits identiques, ou tout du moins 
équivalents, auprès d’autres fournisseurs1048: Regards sur le contrat de franchise Amandine Bouvier page 362 . 
 
13 CA Paris, 3 avr. 2013, JurisData n° 2013-006467 : « une clause d'approvisionnement exclusif, doit, pour être licite au regard du 

droit de la concurrence, être indispensable à la mise en oeuvre d'un accord de franchise, c'est-à-dire organiser le contrôle 

indispensable à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau qui est symbolisé par l'enseigne (...) ; qu’ainsi, dans le 

cadre d'un réseau de franchise, la sauvegarde de l'identité du réseau ainsi que la protection du savoir-faire du franchiseur justifient 

l'exercice par ce dernier d'un certain contrôle sur la politique commerciale des franchisés, qui ne saurait excéder ce qui est 

strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs. ». 
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تضييقات إضافّية على عمليات الّتزود احلصري  تضمن مشروع اإلتفاقية موضوع اإلستشارة ،  
لعائدات وختفيضات  ، إمكانية جين 14مالك العالمة اإلمتياز الرّئيسي ، من خالل منحملتلقي 

 . دين املعتمدين نظري شراءات متلقي اإلمتياز وإمتيازات من املورّ 
 يفتض  قّوض مقّومات حرّية تعامل متلقي االمتياز مع مزّوده ، والّّت ومن شأن هذه التضييقات أن ت

 الّتمييز يف تطبيق الّشروط العاّمة للبيع والّشراء .أن تؤّسس على حريّة العرض والطّلب ، و على عدم 
 

 .  وق او جزء هام منهانافسة يف السر للمقصاء ن اإلتفاقية إلضمر تدى ق مبفيما تعلر  -ت

 

ي  دم املنافسة يف جانب متلقّ فرض شرط عاحلالية ،  ة موضوع االستشارة فاقيّ ن مشروع االتّ تضمّ 
حقة  نة الاّل ة لعالمة هاجن داز " وخالل السّ سمية األصليّ اإلستغالل حتت التّ ة عقد وذلك طيلة مدّ  ،االمتياز
 .  وذلك مبقتضى الفصل الّسابع إهناء العقد  أولنهاية 

هذا الّشرط ، طاملا ارتبط مبقّومات محاية حقوق   قبولقد دأب فقه قضاء جملس املنافسة على و 
 مالك العالمة األصلّية.

  

ب الفكري البتكار العالمة، فضال عن اجلانب الّصناعي والّتجاري  وتشمل هذه احلقوق، اجلان
إلستغالهلا ، فضال عّما  يتضّمنه من خصوصّيات ومهارات لصناعة وخزن وحفظ املثّلجات مبختلف  

 وصفاهتا ونكهاهتا، طاملا اقتصرت على مّدة العقد والّسنة التالية الهناء العمل به. 
والّذي يفتض   -املوصوف ابلرّئيسي –خصوصية هذا اإلمتياز غري أنه يتوّجب اإلشارة إىل أّن 

أحقّية متلقيه يف إحالته إىل مستغلي امتياز حمليني ، وهو ما يفتض إحالة املهارات وخصوصيات استغالل 
 علما وأن ذلك يعدّ  ، قد مت حجبه عن متلقي االمتياز الرئيسي بصفة كاملة.العالمة ونظامها ومنتجاهتا 

 سالف البيان.  2010لسنة  1501من األمر عدد  2خرقا ملقتضيات الفقرة األخرية من الفصل 
 

 :   ة للترضييقات احملظورةن اإلتفاقير ق مبدى تضمر تعلر  فيما  -ث
 

 
ه: يقّر متلقي اإلمتياز أن جيوز للشركة وشركاهتا التابعة ان جتين من املوردين املعتمدين عائدات وختفيضات وامتيازات  -5-5فصل  14

 متلقي اإلمتياز أم ال ..." أخرى وأن تستلمها وحتتفظ هبا سواء كان ذلك على اساس املنتجات واخلدمات املشتاة من قبل 
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جيب أالر تتضمرن عقود " ه أنّ  سالف البيان، على 2010لسنة 1501من األمر  4لفصل نّص ا
 اإلستغالل حتت الترسمية األصلرية شروطا منافية حلررية املنافسة تتعلرق بـ:ـ

o .فرض أسعار إعادة البيع أو إسداء اخلدمة 

o . "حتديد رقم معامالت أدىن 
 

 :   أسعار إعادة البيعخبصوص  (1
 

والواردة حتت  املعروضة على االستشارة ، ة فاقيّ مشروع اإلتّ من   6من الفصل  2ورد أبحكام الفقرة 
 " أسعار إعادة البيع " تكريسها حلريّة متلّقي االمتياز يف حتديد سعر إعادة بيعه ملنتجات هاجن داز. 

غري أّن نفس األحكام ألزمت متلّقي اإلمتياز عند الطّلب، بتزويد الشرّكة املاحنة لإلمتياز أبسعار  
اإلعالم، ومدى أتثريه يف الّتغيريات الّّت جتريها  املواد املباعة يف املتاجر او منها، دون إفصاح عن مآل هذا
 الّشركة املاحنة وبكّل حريّة ألسعار بيعها ولقائمات أسعارها.

 

 :   أدن حتديد رقم معامالت  خبصوص (2
 

 

مشروع اإلتّفاقّية املعروضة على اإلستشارة الرّاهنة ، وخاّصة ما ورد أبحكام  فصول يف جممل  أّملابلتّ 
بات األداء متطلّ  عدم حتقيق نصيص على أنّ مت التّ ،تعّلق مبتطلبات األداء األدىن وامل15 ب-6-2الفصل 

 . وتعيني متلقي امتياز جديد أو أكثر من واحد  ،احلصرية عنها  إهناء  إلغاء اإلتفاقية أواألدىن يفضي إىل 
من أّي متجر خالل أيّة سنة مالّية من أهداف رئيسّيا هدفا  يعدّ  ،رقم املعامالت  أنّ  من الثّابتو 

هذا التنصيص كيفما ورد ابحكام مشروع فإّن  ،جهة ، وموان من مكوانت األدىن األدىن من جهة اثنية 
 حقيق من قبل متلقي اإلمتياز.مستوايت دنيا ألرقام معامالت واجبة التّ إىل  -ضمنّياوإن -حييل ،  اإلتفاقية

 سالف الذكر.   2010لسنة  1501من األمر عدد  4وهو ذات الشرط احملظور طبقا ألحكام الفصل 
 

 : يف املشروع املعروض على اإلستشارة ر مزااي  توفر   خبصوص (2
 

 
  -مبطلق حرريتها  -يف حال اخفاق متلقي االمتياز يف استيفاء هدف املتجر اجلديد اعاله يف اير عام مايلر ، فيكون للشرركة احلقر يف اإللغاء الفوري" ...  15

 .  آخر أو اكثر من واحد"او عزل احلصريرة عن هذه اإلترفاقيرة وتعيني متلقي إمتياز    12من الفصل    2وفقا للفقرة  
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 : قين او اإلقتصادي يف مضمون املشروع م التر قدر ر التر توفر ق مبدى فيما تعلر  -أ

 

 إثبات صاحب االتفاقية على املذكور أعاله،   2015لسنة  36من القانون عدد  6الفصل  أوجب
من نفس  5من تطبيق الفصل  إعفاءللحصول على وذلك تقدم تقين او اقتصادي ، تضمن املشروع ل

 . أو مضمونه  اإلقتصادي" أوقين م التّ قدّ املشرع مل يعرف مفهوم هذا " التّ  . غري أنّ القانون 
وإستنادا إىل ما قّدمه الفقه يف شان مفهوم التقدم التقين أو اإلقتصادي شريعي ، وأمام هذا الفراغ التّ 

ة من علميّ الة و ناعيّ صّ البتكارات االطويرات و تّ الجديدات و تّ ال نيتضمّ ع سّ مفهوم مو  من خالل إنتهاج"  16
 .فقه قضاء جملس املنافسة ، وهو ما دأب على تبنيه زويدوزيع والتّ شأهنا إعادة تنظيم التّ 

اإلقتصادي ،   أووابلّرجوع إىل امللف املعروض على اإلستشارة احلالّية ، فإّن مفهوم الّتقدم الّتقين 
احتواء املشروع املعروض على اإلستشارة للقيمة املضافة ، وذلك  أو من مدى تقدمي  ميكن أن يستشفّ 

، أو ، أو ما يوفره من نقلة نوعية لفائدة العملة به  أي قطاع صناعة املثّلجات  ،ابلّنسبة للقطاع املعين به
 .لمستهلكني لهعلى مستوى توزيعه ابلتفصيل وعرضه ل

قدم التقين او اإلقتصادي ، حيث  حتوائه ملا يفيد التّ ن إثبااتت إله مل يتضمّ جوع إىل امللف ، فإنّ وابلرّ 
املشروع يف حتسني  إثبااتت ملسامهة،  "هاجن داز"م طالب احلصول على إعفاء الستغالل عالمة مل يقدّ 

ي يعتمد يف أو ما يفيد تثمينه ملنتج حملّ خدمات عرض وترويج املثّلجات املصّنعة لفائدة عموم املستهلكني ، 
  .م على حالتها للمستهلك صنيع وتقدّ د منتهية التّ ا تورّ أهنّ  إذجات ، وصفة إعداد هذه املثلّ  أوتركيبة 

املصّنعة من قبلها واملرّوجة  "هاجن داز"ذكري إبنطالق عرض مثلجات ب التّ ويف هذا اإلطار يتوجّ 
للعموم على حالتها بفضاءات املساحات التجارية الكربى والعديد من األكشاك العصرية ونقاط بيع 

ترفق مبقّومات  ومستلزمات إحالة إمتياز إلستغالل عالمة أصلية) استحقاق رسوم ،   أناملرطبات ، دون 
 (.  إحالة معرفة ومهارات خاصة ابلعالمة ... إلزامية

 
16 Le progrès technique doit être entendu ici au sens large, c’est-à-dire qu'il englobe non seulement les innovations et 

les applications industrielles des inventions scientifiques mais encore la diffusion, dans l'ensemble de l'économie, de 

techniques déjà connues, leur perfectionnement ainsi que la mise en oeuvre de méthodes nouvelles se rapportant à 

l'organisation de la production, aux sources d'approvisionnement, aux débouchés et finalement toute combinaison 

nouvelle de facteurs de production : André Marchal : Progrès technique et concurrence dans la Communauté 

Economique Européenne. In: Revue économique, volume 12, n°6, 1961. pp. 849-875; 
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وخاّصة املعتمدين للعمل مبخابر املشروع مل يتضمن ما يفيد متكني العملة  وعالوة على ذلك فإنّ  
ناعية احلاملة لعالمة هاجن داز إبعتبارها الصّ جات من إملام مبهارات صناعة املثلّ ملحقة بنقاط البيع ، 
 موضوع طلب اإلعفاء.

  تكميلي ال هلفمب، "هاجن داز"طالب احلصول على ترخيص الستغالل عالمة ق بتضمني ا فيما تعلّ أمّ 
جاري لغاية إستغالله ، وجتهيزه مبستلزمات الّتزويق تّ ال  حمللّ اهتيئة حملّية إلجناز دمات إستعانته خب يفيد ملا

ماال مستوجبة  فإّن ذلك، تعّد أعواإلضافة والّتكييف وخمتلف جماالت الّتهيئة ،من لدن مزّودين حملينّي ، 
 لكّل حمّل جتاري ، بصرف الّنظر عن نوعّية ومكانة العالمة املزمع استغالهلا . 

أبنواع من املنتجات الفالحية الطازجة على غرار ماديت  كما أّن  تقدمي الطّالب ملا يفيد تزوده 
بيفالو  "  و  " رغر" فاتبو  الّت يستغلها والناشطة حتت عالمات املطاعم القارص والنعناع ، وذلك لفائدة 

 .  املعروض على اإلستشارةاق اإلمتياز فإّن ذلك ال يندرج ضمن نط .   سينابون " "و   " كايف
 يوفرها استغالل عالمة هاجن  ضمن املزااي االقتصادية الّّت  إدراج ما سبق بيانه ال ميكن  وعليه ، فإنّه 

 . داز يف قطاع 
تكون مقّوما لتثمني منتج   أنابإلضافة إىل أّن تقدمي املشروابت الّساخنة من قهوة وشاي ، ال ميكنها 

 حملي إبعتبار توريد الشاي والقهوة.
 

ة مضمون وحمتوى مشروع اتفاقير ويف حدود نطاق ، تقدميه  ما تر  نر ، فإإستنادا ملا سلف بسطهو 
ة إبحالة اإلمتياز القطاع واملكورانت املعنير  حدودويف ،  "هاجن داز"ستغالل متجر رئيسي النح امتياز م

 ثلجات املصنعة لعموم املستهلكني.إثبات لتضمنه ابتكارا يف قطاع عرض وبيع املمن  قد خال ،  الررئيسي
هاجن "مدخالت منتجات متجر  أو انت يف مكور ، للمنتوج احمللي  هتثمين كما إفتقد ملا يفيد   

جة واملرور  "هاجن داز "أي املثلجات املصنعة وفق نظام ، "هاجن داز"ملتجر  األساسيرةاو املنتجات  "داز
   ا. كيفما سبق بيانه تفصيلير ،   عالمتهحتت 

 :   بقسط عادل من الفوائد عملنياملست خبصوص إنتفاع  -ب
 

عفاء من أن يدّر موضوع طلب اإل ،الذكرسالف  2015-36من القانون عدد  6الفصل اشتط 
   من الفوائد على املستعملني . عادالقسطا القانون نفس تطبيق الفصل اخلامس من 
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رأى جانب من الفقه مشوليتها لكل  لذلك ،  يف صيغة العموموحيث وردت عبارة " املستعملني " 
 .  والعاملني ابملشروع ابعتبارهم يد عاملة حتدث إبحداث املشروع من املستهلكني ،

سها القانون املنظم  كرّ املبادئ الّّت من أهم ّ  يعّد حتقيق الرّفاه للمستهلك ، سبة لعموم املستهلكني ابلنر 
 املستعملني.ن الفوائد تعود على إفراز املشروع موضوع طلب اإلعفاء ، لقسط عادل م فضال عن ،للمنافسة
مدى  و األسعار املعروضة للمستهلك ،  أيمن الثّ  عنصر نّ فإ، ت رفاه املستهلك كوانّ وابلعودة مل 
توفري املنتج   أنّ  ذلك انت حتقيق رفاه املستهلك ، مكوّ  من أهمّ  دّ يع ،رائية للمستهلك لمقدرة الشّ مراعاهتا ل

  من خالل توفري منتوجات أبسعار تنافسية  ، هلك رفاه املستإستهداف حتقيق على  دليال يعدّ  ،األسعار أبقلّ 
 كلفة .  ة حاجياته أبقلّ ن املستهلك من تلبيّ متكّ مات اجلودة ، و تراعى فيها مقوّ 

هاجن "مستوايت أسعار بيع مثلجات  فإنّ وابلعودة إىل مضمون امللف املطروح على اإلستشارة ، 
جات، ختلف مستوايت أسعار بيع املثلّ قف األقصى ملالسّ اوزت جت، املربمج عرضها وبيعها للعموم ، "داز

م من املقدّ االستثماري ط املخطّ  و وق سّ دراسة الى ذلك من يتجلّ و ة. ناعيّ نصف الصّ  أوة منها قليديّ سواء التّ 
 . اإلعفاءطالب 

 

 3Boulesكويرات  2Boules 3  كويرات  1Boule 2 كويرة واحدة 
 8.5إىل  3.5من  6إىل  3من  3.5إىل  1.8من  ونسية وق التر جات خمتلف العالمات املتواجدة ابلسر مثلر 

 9.5 7 4.5 زجات هاجن دامثلر 
 الوحدة حبساب الدينار.

 إذ، 17مة  ة املقدّ كميليّ ضمن املذكرة التّ ، هبا طالب اإلعفاء  تيجة أقرّ ذات النّ أّن وما جتدر مالحظته،
 جةمقارنة مع نظرياهتا املروّ  ،ق إىل إرتفاع مستوايت أسعار املثلجات الصناعية املصنعة من هاجن داز تطرّ 

   ابملساحات التجارية الكربى.
املنتج   ة وأنّ مات رفاه املستهلك هو احملافظة على مقدرته الشرائية ،خاصّ مقوّ  أهمّ من  وحيث أنّ 

طة من املستهلكني سواء على املستوى  ه إىل شرحية متوسّ ه موجّ اجلودة ، فإنّ ن مقومات وإن تضمّ  ،املعروض

 
وهي تتميز عن صناعة املثلجات واملرطبات الصناعية املتوفرة "... هاجن داز خمتصة يف صناعة املثلجات واملرطبات ذات اجلودة العالية ... 17

  ...على مستوى األسعار املعتمدة اليت تفوق بكثري أسعار املثلجات واملرطبات الصناعية" . ابملساحات الكربى

 .   2صفحة  تكميليرةرة مذكر                                                                                                          
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مات املشروع كيفما  مقوّ  غري أنّ خل(، طة الدّ املعيشي ) عائالت متوسّ سنة( أو  35و  15العمري ) بني 
 املستهلك . حتقيق رفاه استهدافه  أو  راعاتهم إثبات من  قييمي ، قد خالالتّ هبذا العنصر  وفيما تعّلققدم ، 

 

امللف معلومات متضاربة وغري واضحة   نتضمّ  فقداين من املستعملني نف الثر ق ابلصر ا فيما تعلر أمر 
 يف شأن عددهم .

خيص يف شأن تشغيل اليد  لب على تقديرات طالب التّ رة تقدمي املشروع املدرجة ابلطّ ذكّ وجاء مب
تدريبهم من بينهم عاملني مسؤولني بعد ، لكّل نقطة بيععامل  12أو  10توظيف ما بني  أنّه سيتمّ ،العاملة 

عدد األشخاص الذين سيتم توظيفهم بعد إكتمال املشروع   أنّ  وهو ما يعين. لاألوّ  سبة للمحلّ ومدير ابلنّ 
 شخصا. 72و  60يكون بني 

 Häagen-dazs Businessوثيقة املخطط االستثماري هلاجن داز  قت طرّ ت وخالفا لذلك ، فقد       

plan   مديرين.   4نة لعددعامل مبختلف نقاط البيع مع تركيز إدارة متضمّ  170لعدد  املشروعذات توظيف  إىل 
مدير  و  ( 18عامال ) مثانية عشر   استشراف توظيف متّ معطيات مغايرة ، إذ يف ذات الوقت نت كما تضمّ 

استشراف توظيف املشروع يف إمجاله  إىل مبا يفضي  ، ربعة مديرينتضّم أمركزية  إدارة فضال عن ، نقطة بيع  بكلّ 
 . 4 =118( +X6(1+18) ) إمجاالموظف  118لعدد 

، إعفاءمة من طرف طالب احلصول على كميلية املقدّ نت الوثيقة التّ فقد تضمّ  ،ويف ذات السياق   
 .  مبخّطط املشروع بّينة املعامل بنقاط البيع  27من بينهم تشغيل أربعة ومخسون عامال استشراف املشروع 

إىل سابقّية تقدمي نفس اجلهة الطّالبة لبياانت متضاربة يف شأن حجم  يف هذا الّشأنو جيدر الّتذكري، 
ة  خرقها لشرط عدم املنافسة طيلة مدّ  اليد العاملة املزمع تشغيلها إلستغالل عالمة " بيفالو " ، فضال عن

 . العقد املدرجة ابإلعفاء املمنوح إلستغالل عالمة  " فات بورغر " الّت تقاطعت مع فتة استغالل " بيفالو 
الواثئق  بعد أن تبني له أّن ،  18رفض منح اإلعفاء  لنفس الطالب املنافسة لس ه سبق جملعلما وأنّ 

ة من املشروع إبعتبارها حجز األساس لتطبيق  ة املرجوّ ابلوقوف على الفائدة اإلقتصاديّ مة مل تسمح املقدّ 
         من القانون املنظم للمنافسة واألسعار. 6الفصل 

 
 

 
 . 2014سبتمبر  11بتاريخ  142515الّرأي االستشاري عدد  18
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متتيع الشرركة الطرالبة من اإلعفاء على معىن رفض  رى ي، فإنر اجمللس  وابلنرظر ملا سبق بيانه ولذا، 
املتعلرق إبعادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤررخ يف   2015لسنة  36من القانون عدد  6الفصل 

 واألسعار.
برائسة السيرد   2019أكتوبر  17أي عن اجللسة العامرة جمللس املنافسة بتاريخ وصدر هذا الرر 

خالد و  حممد شكري رجبو اخلموسي بوعبيدي و  ادي ادة حممد العير وعضويرة السر رضا بن حممود 
 هيد حممد شيخ روح السر  ر العامر املقرر حبضور و  ،أكرم الباروينو  السرالمي ومعز العبيدي وسامل ابلسرعود

 مايت. ّر السيرد نبيل السكاتب اجللسة و 

 ئيس الـرر 

   رضا بن حممود                                                                                              
 
 

 


