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 احلمد هلل         اجلمهوريّة الّتونسّية     
 جملس املنافسة      

 ***امللف اإلستشارّي ***
 192730عــدد      

 حتت الّتسمّية األصلّية. استغاللاملوضوع: الّّتخيص يف إبرام عقد 
 ريعة.القطاع: األكالت السّ 

 
 

 192730الّرأي عدد 
  2019 أكتوبر 17الّصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 

 
 إّن جملس املنافسة،

جويلية   29جارة املرّسم بكتابة اجمللس بتاريخ وزير التّ الّسيد بعد االّطالع على مكتوب 
الّّتخيص  " Saveurs du dragon"طلب شركة ميف شأن  هواملتضّمن طلب رأي 2019

من القانون   6" طبقا ألحكام الفصل PITAYA"  الّتسمية األصلّية لعالمةاالستثنائي لالستغالل حتت 
واملتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار وذلك  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عدد

 ،األكالت السريعةيف قطاع 
املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

 ،إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار

املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
 ،وسري أعمال جملس املنافسة واملايل ياإلدار 
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بضبط   املتعّلق 2016أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016 لسنة 1204احلكومي عدد  ألمروعلى ا
 15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36ته تطبيقا ألحكام القانون عدد إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومدّ 

 ،ق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعاراملتعلّ  2015سبتمرب 

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

  ،أّكد من توفّر الّنصاب القانونّ وبعد التّ 

 ، الكتايب هيف تالوة تقرير  ذايب غامنيوبعد االستماع إىل املقّرر السّيد 

 ة جمللس املنافسة على ما يلي:   رأي اجللسة العامّ  وبعد املداولة استقرّ 
  االستشاري:تقدمي امللف  -أوال

 

  االستشارة:موضوع  -1
 

عن الّسيد وزير الّتجارة مكتوب يتعّلق إببداء الرّأي يف شأن   2019جويلية  29ورد بتاريخ 
حتت الّتسمية األصلّية   لالستغاللالّّتخيص االستثنائي  "  Saveurs du dragon"طلب شركة 

 15املؤرّخ يف  2015سنة ل 36 من القانون عدد 6طبقا ألحكام الفصل  " PITAYA" لعالمة
 .األكالت السريعةوذلك يف قطاع  ،واملتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015سبتمرب 

 :ابألساس ما يلين امللف تضمّ و 
 " PITAYA  شركة مربم بني كّل منة سمية األصليّ تّ عقد استغالل حتت النسخة من مشروع   ✓

DEVELOPPEMENT "  وشركة عالمة ل ل بصفتها مالكة "Saveurs du dragon   "  
   ة الفرنسية.ابلّلغ رحمرّ ، 2019ماي  29ممضى بتاريخ  ، ستغالللالبصفتها متلّقية 

   .القانون للشرّكة الطّالبة امللفّ  ✓

 .شغيللإلعفاء وآاثره على رفاه املستهلك والتّ  ةاالقتصاديّ تبيان املزااي  ✓
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   . االستثمارط خمطّ  ✓

  .واثئق ما قبل إبرام العقد ✓
 

 :   لالستشارةاإلطار العاّم  -2

املعروض على أنظار جملس املنافسة واملتعّلق بطلب احلصول على  االستشارييندرج امللف   
يف إطار أحكام الفصل "  PITAYA" الستغالل حتت الّتسمّية األصلّية لعالمة  استثنائي ترخيص 

واملتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة   2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  6
من نفس القانون   5ع ابإلعفاء من مبدأ املنع املنصوص عليه أبحكام الفصل واألسعار للّتمتّ 

" متنع األعمال املّتفق عليها والّتحالفات واالتّفاقّيات الّصرحية أو الّضمنّية  ه أنّ على  ي ينصّ ذّ وال
 فسة ..."  الّّت يكون موضوعها أو أثرها خماّل ابملنا

واملتعّلق مبنح   2010جويلية  28قرار وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة املؤرّخ يف  عتبار أنّ واب
من القانون املنظّم  6حتت الّتسمية األصلّية ترخيصا آلّيا على معىن الفصل  االستغاللبعض عقود 

 إلجراءات اإلعفاء خيضعهذا القطاع  فإنّ ، ريعةاألكالت السّ قطاع  نمل يتضمّ  للمنافسة واألسعار
 عالمة حتت الّتسمية األصلّية.   الستغاللق من الوزير املكّلف ابلّتجارة احلصول على الّتّخيص املسبّ و 

 : اإلطار القانوين والّّتتييب -3

ت املماثلة  ق ابملقاهي واحملاّل املتعلّ  1959نوفمرب  07املؤرخ يف  1959لسنة  47القانون عدد  •
  .2001مارس  08املؤرخ يف  2001لسنة  27ح ابلقانون عدد واملنقّ هلا 

ق ببيان شروط مباشرة  املتعلّ  1961أوت  30املؤرخ يف  1961لسنة  14املرسوم عدد  •
 16خ يف املؤرّ  1961لسنة  46جاري واملصادق عليه ابلقانون عدد شاط التّ بعض أنواع النّ 

  .1985أوت  11املؤرخ يف  1985لسنة  84م ابلقانون عدد ح واملتمّ واملنقّ  1961نوفمرب 

شريع  ق مبراجعة وتدوين التّ املتعلّ  1976جانفي  21خ يف املؤرّ  1976 لسنة 18القانون عدد  •
   . ةة والبلدان األجنبيّ م للعالقات بني البالد التونسيّ ة واملنظّ جارة اخلارجيّ رف والتّ اخلاص ابلصّ 
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نع ق حبماية عالمات الصّ علّ املت 2001أفريل  17خ يف ؤرّ امل 2001لسنة  36عدد القانون  •
 .جارة واخلدمات والتّ 

ق حبفز املبادرة  املتعلّ  2007ديسمرب  27خ يف املؤرّ  2007لسنة  69القانون عدد  •
 ة.االقتصاديّ 

 املتعّلق بتجارة الّتوزيع .   2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد  •

املتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة   2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  •
 واألسعار.

ق بضبط إجراءات تعلّ امل 1994جويلية  26ؤرخ يف امل 1994لسنة  1619األمر عدد  •
 . ت املماثلةمطالب رخص املقاهي و احملالّ 

نيا  روط الدّ بضبط الشّ  قاملتعلّ  2010جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501األمر عدد  •
نة ابلوثيقة  نيا املضمّ ة واملعطيات الدّ سمية األصليّ ها يف عقد االستغالل حتت التّ الواجب توفرّ 

 .املصاحبة للعقد

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

 .ق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعاراملتعلّ  2015سبتمرب  15يف 

مبنح بعض عقود  املتعّلق 2010جويلية  28ة املؤرّخ يف ناعات التقليديّ جارة والصّ قرار وزير التّ  •
 64من القانون عدد  6ا على معىن الفصل ة ترخيصا آليّ سمية األصليّ االستغالل حتت التّ 

 .ق ابملنافسة واألسعاراملتعلّ  1991جويلية  29خ يف املؤرّ  1991لسنة 

 14واملصادق عليه يف  1993ديسمرب  24ة ملدينة تونس املؤرخ يف يّ حّ اتيب الصّ قرار الّتّ  •

 . 1994جانفي 
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 دراسة الّسوق :   -اثنيا
 

 ابع العصريّ ريعة ذات الطّ ستشارة احلال يف سوق األكالت السّ اب ةاملعنيّ ة وق املرجعيّ ل السّ تتمثّ 
         أّن مطاعم يتبنّي  ،مةجوع إىل خصوصيات العالمة واألطعمة املقدّ ابلرّ و  ة. واحلاملة لعالمة أجنبيّ 

"PITAYA ّالسّ ة يف تقدمي األكالت " خمتص( ريعةstreet food ّحسب طريقة الط ) ّة  ايالنديّ بخ الت
ق تطويرها و جتربتها فيما يتعلّ  على معارف ومهارات تّ  ابالعتماد، وذلك بتقدمي أطباق يف وقت قصري

ية ومتابعة العالقة حّ ظم الصّ واحّتام النّ سويق ات البيع والتّ انت واملنتوجات وتقنيّ خصوصا ابختيار املكوّ 
 للعالمة وهتيئة املطعم وطريقة استغالله. ة ة البصريّ ابإلضافة إىل إعداد األطباق وحتديد اهلويّ  ،مع احلرفاء
  وردابقة جمللس املنافسة وما ة السّ نة يف خمتلف اآلراء االستشاريّ وبناء على املعطيات املضمّ  

ريعة سوق األكالت السّ  كيد على أنّ أالتّ ميكن  ،ةوق املرجعيّ من معطيات ودراسات خبصوص السّ  فيها
إىل جانب متّيزها من حيث   ،ة حرفائها هتا ومتوقعها ونوعيّ ة حماّل خبصوصيّ تتمّيز  ابع العصريذات الطّ 

 مة واألسعار املعتمدة. ة الوجبات واخلدمات املقدّ نوعيّ 
ة تنشط يف إطار تقدمي األكالت ة تتمّيز بوجود عالمات تونسيّ ونسيّ وق التّ كما أّن السّ 

ة األكالت املقّدمة وتنّوعها ن حيث نوعيّ وق ممات هذه السّ ر فيها مجيع مقوّ ة تتوفّ ريعة العصريّ السّ 
إىل جانب   ،يةحّ روط الصّ ت واألسعار املقّتحة واخلدمات املقّدمة وتوفّر الشّ واإلطار العام للمحاّل 
 ة.  اشطة يف إطار عقود استغالل حتت التسمية األصليّ ة النّ بعض العالمات الوطنيّ 
وزيع  ونسي يف جمال جتارة التّ شريع التّ الّت شهدها التّ الت حوّ ذكري أيضا أنّه تبعا للتّ كما جيدر التّ 

وزيع  ق بتجارة التّ املتعلّ  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69ة مع صدور القانون عدد وخاصّ 
 2010لسنة  1501ة واألمر عدد سمية األصليّ ق بعقود االستغالل حتت التّ والذي أدرج اباب يتعلّ 

نيا الواجب توفّرها يف عقد االستغالل حتت روط الدّ بضبط الشّ  قاملتعلّ  2010جوان  21املؤرّخ 
خيص تعّددت مطالب الّتّ فقد ة واملعطيات املضّمنة ابلوثيقة املصاحبة للعقد، سمية األصليّ التّ 

ريعة أو ما يعــرف "ابلفرانشيز الغذائي" من نوع ة يف قطاع األكالت السّ الستغالل عالمات أجنبيّ 
ريعة اشطة يف قطاع األكالت السّ ة النّ العديد من العالمات األجنبيّ  هرت وظ ،ريعةاألكالت السّ 
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   " PAPA JONES " و "  FAT BURGUERة "ة على غرار العالمات األمريكيّ ونسيّ وق التّ ابلسّ 
 ت وعالما" Buffao’s" و "KFCو " "pizza hut" و "johnny rocketsو" " chili’sو"
"Fréderic Cassel و ""POMME DE PAIN" "وHYPPOPOTAMUS"  ّوعالمة   ة الفرنسي

 "QUIK ّة.  " البلجيكي 
 

 

 :   االستشارةالعقد موضوع  -اثلثا
 :أطراف العقد -1
، وهي شركة  "PITAYA DEVELOPPEMENT" شركة : املالكة للعالمة الّتجاريّة رّكةالشّ  •

) à simplifiéesociété par actions خص الواحد طة ذات الشّ مبسّ  ات مسامه

)associé unique،  مقّرها  يورو،  500رأس ماهلا  ،للقانون الفرنسيشركة خاضعة
جاري جل التّ لة ابلسّ بوردو، مسجّ  33000 شارع كونداي، 6-4اإلجتماعّي كائن يف 

 سها شركة تّتأّ ، 2015أفريل  15منذ  810874461حتت عدد فرنسا  ـركات ببوردوللشّ 

"GK INVEST"  من رأس ماهلا  % 100الّت متتلك . 

اشطة يف إطار  سات النّ تكوين ومساندة املؤسّ و  PITAYAركة يف تطوير عالمة الشّ  وختتصّ 
) licences de العالمة  استغاللة أو رخص سمية األصليّ حتت التّ  االستغاللعقود 

marques) واالنتداب ،. 

منذ سنة   ةة مطاعم منوذجيّ للعالمة بدأ اعتمادها يف عدّ ة املعرفة املميزّ  وجتدر اإلشارة إىل أنّ 
حيث ت إمضاء   ،ة سمية األصليّ قبل بداية استغالهلا يف إطار عقود استغالل حتت التّ  2010

  " PITAYA"شبكة  . وتعدّ 2015ماي  2ة بتاريخ سمية األصليّ أول عقد استغالل حتت التّ 
حتت  عقد استغالل لأوّ  إمضاء وتّ  ،مطعما بفرنسا 34، إبرام العقدحسب وثيقة ما قبل 

   الستغالل مطعم مبدينة ملقا إبسبانيا.  2018يف نوفمرب  خارج فرنسا  ةالعالمة األصليّ 
،  ة حمدودةشركة ذات مسؤوليّ  ،"Saveurs du dragon "شركة  :طالبة اإلعفاءرّكة الشّ  •

  القاهرة نهجبكائن   االجتماعيمقرها  ، دينار  30.000 ماهلا  رأس خاضعة للقانون التونسي، 
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،وكيلها N1620391سات حتت عدد الوطين للمؤسّ جل ابلسّ لة مسجّ  ،8140 زاوية سوسة
  إىل: ها ة أسهموتعود ملكيّ ماخي، القانون السيد حممد الشّ 

   .من رأس املال( %60  ميتلك نسبة ) ة السيد حممد الشماخي، تونسي اجلنسيّ  ✓
 4029شركة غري مقيمة، كائن مقرها بشارع القاهرة  ، "texmed international"شركة  ✓

جل لة ابلسّ مسجّ  ،LAM0001019999تونس، معرفها اجلبائي عدد  -زاوية سوسة 
تلك مت) يد حممد الشماخي.وكيلها القاونوي السّ   B2761922007جاري حتت عددالتّ 

 من رأس املال(.   %  40  نسبة 

نشاطها   "، فإنّ Saveurs du dragon"شركة ان من العقد التأسيسي لوحسب الفصل الثّ 
 ل يف :  يتمثّ 
 )street food(ريعة األكالت السّ  ✓

ات ذات العالقة العمليّ  بصفة غري مباشرة، يف كلّ  الوسائل، مباشرة أو  املسامهة، بكلّ  ✓
 عة عنه.بنشاطها، املشاهبة له أو املتفرّ 

 موضوع العقد: -2

حّق  ،االستغالل الرّاهن مبنح املستغّل، حسب الّشروط املنصوص عليها يف العقديتعّلق عقد 
 قام واخلربة وطرق اإلنتاج الّّت املعرفة "، عن طريق استعمال PITAYAجنبّية "األعالمة الاستغالل 

 بتطويرها صاحب العالمة. 
ىل املستغل حتت إصاحب العالمة حييل  فإنّ  ،ق مبحتوى العقدل املتعلّ وحسب الفصل األوّ 

ة احلقوق والواجبات إلسداء اخلدمات وتوزيع املنتوجات حتت العالمة وطبقا للمعارف  العالمة األصليّ 
خيص يف استعمال العالمة.  ع مبعونة صاحب العالمة والّتّ متّ واملهارات، يف املطعم وانطالقا منه، مع التّ 

ة أبي حق حصري الستغالل مطعم حتت غل حتت العالمة األصليّ ع املستوطبقا لنفس الفصل ال يتمتّ 
االستغالل  فإنّ  ،(2-1ل )قطة الثانية من الفصل األوّ حسب النّ و  ة يف اجملال اجلغرايف.مة األصليّ العال

 الكائن  لاألوّ املطعم  هوو  ،من العقد 24د ابلفصل ة يشمل فقط املطعم احملدّ حتت العالمة األصليّ 
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وخيضع  .FC5 Mall Of Sousse – route PI- Sousse Kalaa Kebira :بـالعنوان التايل
 ة. سمية األصليّ فتح أي مطعم آخر لعقد جديد لالستغالل حتت التّ 

رفني وقع فق عليه بني الطّ متّ  طويربرانمج ت على نصيص( التّ 1-4-1 ضمن العقد )الفصل وتّ 
   ايل:كالتّ بفتح مطاعم حتت العالمة   قيتعلّ  2تضمينه ابمللحق عدد 

عدد املطاعم احملدثة  الفّتة  
 خالل الفّتة داخل اجملال 

العدد اجلملي للمطاعم  
 ة يف هناية الفّتةاملستغلّ 

من اتريخ إمضاء العقد  :األوىلنة السّ 
 2019جويلية  31ىل غاية إ

1 1 

 :  نة الثانية السّ 
إىل غاية  01/08/2019 من
31/07/2020 

2 3 

خبصوص   طويربرانمج التّ نة اخلامسة من األطراف يتفاوضون خالل السّ  العقد على أنّ  وينصّ 
على هذا الربانمج للخمس   فاقاالتّ ، ويف صورة عدم  ية من العقداملتبقّ اخلمس  نوات برانمج السّ 
بداية من  برانمج التطوير أنّ فاقا على ذلك يعد اتّ  فإنّ  ،2023 ديسمرب 31حقة يف سنوات الالّ 

   .د ابمللحق الثانهو احملدّ  إىل هناية العقد    2024  جانفي
األطراف   على أنّ  (1-4-1)الذي خيتلف يف حمتواه عن الفصل  امللحق الثان وينصّ  
فّتة  ية من املتبقّ سبة للخمس سنوات ابلنّ  طويرانية من العقد حول برانمج التّ نة الثّ ن خالل السّ و يتفاوض

 أوت 1  فق عليه بداية مناملتّ  ، فإنّ 2020جويلية  31إىل غاية  فاقاالتّ لعقد، ويف صورة عدم ا
 ايل :  هو التّ   2025جويلية  31إىل غاية  2020

 . ة فتح مطعم كل سنةسمية األصليّ جيب على املستغل حتت التّ  -
سنة مساواي جملموع املطاعم  اجلملي للمطاعم احملدثة يف هناية كلّ  العدد جيب أن يكون  -

يف اجملال  نة املعنية والعدد اجلملي للمطاعم الّت كان حيب أن تستغلّ الواجب إحداثها خالل السّ 
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 فاق علىه يف حالة عدم االتّ نّ أعلى  2وكمثال على هذا نص امللحق ابقة.السّ نة اجلغرايف بعنوان السّ 
 خصوصي :  برانمج تطوير

 .3نة الثانية يساوي عدد املطاعم حتت االستغالل يف هناية السّ  -
 .1الثة يساوي نة الثّ عدد املطاعم الواجب إحداثها خالل السّ  -
 .6نة اخلامسة يساوي ة يف هناية السّ العدد اجلملي للمطاعم املستغلّ  -

  طوير افتتاح كل مطعم تنفيذا لربانمج التّ  ( على أنّ 2-4-1ل من العقد ) الفصل األوّ  وينصّ 
 جيب أن يكون مبقتضى عقد استغالل خاص. 

 : على ما يلي ة اليّ ق ابألحكام املاملتعلّ   8الفصل  فقد نصّ  ،سومسبة للرّ ا ابلنّ أمّ 

 القيمة املفهوم سومالرّ 

 رسم جزايف أساسي
redevance 
forfaitaires 

initiales 

االنتفاع مباشرة :  1-8الفصل
وجمهودات   استثماراتمن  

صاحب العالمة، الدخول يف 
 .الشبكة

) الفصل         سبة لكل مطعميورو ابلنّ   35000
27-1). 

سبة )ابلنّ   يف حالة إمضاء عقد حجز جمال جغرايف
 للمطعمني املزمع إحداثهم طبقا لربانمج التطوير(

 %50سم األساسي )هلذا الرّ   تضاف رسوم احلجز
 .سبة لكل مطعم(سم األساسي ابلنّ من الرّ 

 رسم العالمة
Redevance de 

marque 

 

مقابل :  1-2-8الفصل 
حالة حق استغالل العالمة إ

 .ة العقد خالل مدّ 

هري ملستغل العالمة من رقم املعامالت الشّ 2%
 .(1-2-27)الفصل 

 رسم املعارف و املهارات
Redevance de 

savoir-faire 

 

مقابل منح :2-2-8الفصل
خالل  راتهااملعارف و امل

 .ة العقد مدّ 
 

)   من رقم املعامالت الشهري ملستغل العالمة2%
 .(2-2-27الفصل 

 رسم املعونة
Redevance 

d’assistance 

: مقابل 3-2-8الفصل 
مة خالل فّتة املعونة املقدّ 

 .العقد 

)   هري ملستغل العالمةمن رقم املعامالت الشّ  1%
 .(2-2-27الفصل 



10 
 

اإلعالم و ( 3-27كوين )الفصل لك على أعباء التّ ذالعقد ك نصّ  ،مسو ابإلضافة إىل خمتلف هذه الرّ 
 .(4-27) الفصل   communication أو اإلشهار

 formation initialeكوين:  التّ 

 يورو  5000املستغل حتت العالمة:   -
 يورو  2000املسؤول عن املطعم:   -

 يورو  cuisiniers:  3000طهاة   2عدد  -

اإلعالم أو اإلشهار 
communication 

 يورو  8000رسوم االفتتاح:   -
هري ملستغل من رقم املعامالت الشّ   %2اإلشهار احمللي:   -

 العالمة
 يورو/شهر   500قمي:  اإلشهار الرّ   -

 :  االستشارة لعقد موضوع  اقييم ت -رابعا
  : املنافسة العقد موضوع االستشارة من منظور قانون   -1

من  14حتت الّتسمية األصلّية ضمن أحكام الفصل  االستغاللعقد  يعّرف املشرّع الّتونس 
عقد  " ... واملتعّلق بتجارة الّتوزيع أبنّه  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد 

ى  يسمّ  أو معنويّ  استغالهلا لشخص طبيعيّ  ة حقّ مينح مبقتضاه صاحب تسمية أو عالمة جتاريّ 
 ة قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مايلاألصليّ  الّتسمية  حتت املستغلّ 

واستغالل حقوق ية ة نقل اخلربات املكتسبة واملهارات الفنّ سمية األصليّ ويشمل حق استغالل التّ 
ة تعمل ت مستقلّ ة جمموع حماّل سمية األصليّ ويقصد بشبكة االستغالل حتت التّ . ة الفكريةّ امللكيّ 

سيري والعرض ت وطرق التّ ة هتيئة احملاّل دة خاصّ ة موحّ حتت عالمة واحدة ووفق أساليب جتاريّ 
  ."د زوّ سويق ومصادر التّ والتّ 

ة بني مؤّسسات غري منتمية لنفس احللقة، وتعّد ديّ العمو  فاقيات االتّ وينضوي هذا العقد ضمن 
من القانون  5مات املنافسة، وهي حمظورة طبقا ألحكام الفصل هذه املمارسات مبدئّيا خمّلة مبقوّ 

 املذكور أعاله.  2015لسنة  36عدد 
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سمية  عقد االستغالل حتت التّ  العمل االستشاري جمللس املنافسة على اعتبار أنّ  استقرّ و 
لشراء أو بيع منتوجات أو إسداء خدمات يربم بني   فاقا عموداي ة ال يعدو أن يكون اتّ األصليّ 

شركات غري متنافسة، غري أّن هذا االتفاق ميكن أن يكون موضوعه أو أثره خماّل ابملنافسة مىت 
تتعّلق مثال بواجب التزّود احلصري من صاحب العالمة أو بتحديد سعر البيع  ابنوداحتوى على 

 ايب احلصري أو بواجب عدم املنافسة .أو حبّق االستغالل الّتّ 
جارب على حليل االقتصادي والعديد من التّ رغم هذا املساس ابملنافسة، فقد أثبت التّ و 

ات على االقتصاد وعلى املستهلك، إجيابيّ  له ميكن أن تكون هذا وزيع لتّ ا منط ويل أنّ املستوى الدّ 
من املنع العام للممارسات   ه إجراءات إلعفاءى أبغلب قوانني املنافسة يف العامل إىل تبيّن ما أدّ  وهو
من  6الفصل من خالل تنصيص الفصل  ونسي هذا املنهجع التّ ى املشرّ ، وقد توخّ ة ابملنافسةاملخلّ 

تعفى من تطبيق أحكام على أنّه "ق بتنظيم املنافسة واألسعار املتعلّ  2015لسنة  36القانون 
 يثبت أو املمارسات أو أصناف من العقود الّّت  فاقات االتّ الفصل اخلامس من هذا القانون 

 : أصحاهبا
  أو اقتصاديّ  م تقينّ ة لضمان تقدّ هنا ضروريّ أّ   -
 على املستعملني قسطا عادال من فوائدها،   ا تدرّ وأهنّ  -

 : شريطة أالّ تؤدي إىل
 لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف، فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروريّ  -
 ..."وق املعنية أو يف جزء هام منهاام للمنافسة يف السّ اإلقصاء التّ  -

الفصل ع على ضمان املنافسة يف إطار هذه العقود من خالل تنصيص ى حرص املشرّ ويتجلّ 
املتعّلق بضبط الّشروط الّدنيا   2010جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501األمر عدد من  4

حتت الّتسمية األصلّية واملعطيات الّدنيا املضّمنة ابلوثيقة املصاحبة   االستغاللرها يف عقد الواجب توفّ 
حتت الّتسمية األصّلية شروطا منافية حلريّة   االستغاللعلى أنّه " جيب أاّل تتضّمن عقود  ،للعقد

 ق بـ: املنافسة تتعلّ 
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 فرض أسعار إعادة البيع أو إسداء اخلدمة. ✓

 حتديد رقم معامالت أدىن" . ✓

ته  ، ويف إطار مهمّ االقتصاديللواقع  االعتباروأخذا بعني  ،شريعيهذا اإلطار التّ  ويف ظلّ 
 استقرّ  ،لشروط اإلعفاء ةاألصليّ سمية حتت التّ  االستغالللتقييم مدى استجابة عقود  ةستشاريّ اال

 يعتمد متشّ  كر وذلك ضمن على املعايري سابقة الذّ  االرتكازعلى  لس املنافسةالعمل االستشاري جمل
واملنفعة األكيدة الّت نة ابلعقد املضمّ ضييقات جراء التّ  بة لواقع املنافسةلبّية املّتتّ املوازنة بني اآلاثر السّ 

 جينيها االقتصاد من تقّدم تقين ورفاه للمستهلك.
 لسنة 1204 عدد احلكومي  ألمرل طبقا مةويبدي اجمللس رأيه ابالستناد إىل الواثئق املقدّ  

ته تطبيقا ق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومدّ علّ واملت 2016أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016
ق إبعادة تنظيم املنافسة  املتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36ألحكام القانون عدد 

 . والّت تعّد أساسية لدراسة امللف  واألسعار
 مدى استجابة العقد لشروط اإلعفاء  -2

   : الشكلمن حيث  2-1

من  15إىل أحكام الفصل يف هذا اجلانب الرّاهنة خيضع عقد االستغالل موضوع االستشارة 
 1501وزيع واألمر عدد ق بتجارة التّ واملتعلّ  2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69القانون عدد

ها يف عقد  نيا الواجب توفرّ روط الدّ بضبط الشّ  قاملتعلّ  2010جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة 
 .نة ابلوثيقة املصاحبة للعقدنيا املضمّ ة واملعطيات الدّ سمية األصليّ االستغالل حتت التّ 

يتبنّي أنّه احتوى   ،دقيق يف خمتلف فصولهاالستشارة ، وبعد التّ  حملّ وابالطالع على العقد 
اجلغرايف احلصري نصيص على حتديد اجملال ه يالحظ غياب التّ أنّ  إالّ  ،روط الدنياالشّ  على أهمّ 

 ة. سمية األصليّ الستغالل العالمة أو التّ 
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تقدمي   ه تّ  أنّ نتها يتبنّي ن يف البياانت الّت تضمّ معّ وابلتّ  ،سبة للوثيقة املصاحبة للعقدا ابلنّ أمّ  
ما يفيد محاية العالمة   دون تضمينهجل الوطين للعالمات بفرنسا معطيات حول ترسيم العالمة ابلسّ 

 سي. اب التونابلّتّ 
 2016لسنة  1204ف طبقا ألحكام األمر احلكومي عدد نة للملّ لواثئق املكوّ وخبصوص ا

امللف  ورد فقد ته، ق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومدّ املتعلّ  2016أكتوبر  18خ يف املؤرّ 
متت مراسلة مصاحل  قد و  ،وق الّت تنشط فيها املؤسسةمنقوصا من دراسة حول القطاع وهيكلة السّ 

 نفس املعطياتتضّمن د الرّ  ، غري أنّ الستكمال هذه املعطيات لدعوة طالب اإلعفاء وزارة التجارة 
الّسوق الّت أدرجها صاحب العالمة يف وثيقة  الواردة ابمللف واملتعلقة ابملعطيات العامة حولاألصلّية 
 قاملتعلّ  2010جوان  21ؤرّخ يف امل 2010لسنة  1501العقد طبقا ألحكام األمر  إبرام ما قبل

نيا ة واملعطيات الدّ سمية األصليّ ها يف عقد االستغالل حتت التّ نيا الواجب توفرّ روط الدّ بضبط الشّ 
اعتبار هذه املعطيات العاّمة دراسة سوق على معىن حبال وال ميكن  .نة ابلوثيقة املصاحبة للعقداملضمّ 

 .املذكور  1204األمر عدد 
ر  على أساس ما توفّ  نبىناقييم احلايل للمشروع من وجهة نظر جملس املنافسة فإن التّ  ،ايلوابلتّ 

طبقا  خيصللّتّ البة طّ السة لمؤسّ ليعود إثبات شروط اإلعفاء ة وأن عبئ خاصّ  ،من معطيات ابمللفّ 
   من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 6للفصل 

 
 
 
 

 :األصــــلمن حيث :  2-2

 : على املنافسة  ضييقاتة التّ مدى مقبوليّ   :2-2-1
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   ضييقات املوصوفة مييز بني التّ التّ  علىاالستشاري جمللس املنافسة  العمل استقرّ 
(Restrictions caractérisées) الّت ميكن ضييقات والتّ  ،ينتج عنها رفض اإلعفاء والّت

  ها بشروط:ؤ إعفا
 : البنود اليت ال ميكن أن تكون موضوع إعفاء -أ

ة ابستثناء العروض الّتوجييّ ) فرض أسعار إعادة البيع أو إسداء اخلدمةل هذه البنود يف تتمثّ 
ة  ابستثناء إمكانيّ معامالت أدىن )وحتديد رقم  (،من واألسعار القصوى املقّتحةاحملدودة يف الزّ 

جوع إىل العقد . وابلرّ (شريطة أن يكون هذا اهلدف قابل للتحقيق ، نصيص على حجم شراءات دنياالتّ 
 . ضييقات املوصوفةمن هذه التّ  أيّ ن ه مل يتضمّ نّ أ اهنة يتبنّي موضوع االستشارة الرّ 

 بشروط: البنود اليت ميكن أن تكون موضوع إعفاء -ب

العمل االستشاري جمللس املنافسة على دراسة بعض البنود ذات العالقة املباشرة   استقرّ 
 .د احلصري وعدم املنافسةالتزوّ و  ايب احلصرياالستغالل الّتّ و   ةقة ابملدّ ة البنود املتعلّ ابملنافسة وخاصّ 

 :ةاملدّ  ✓

غري  ،26د يف الفصل اريخ احملدّ نفيذ ابلتّ ز التّ يدخل حيّ  على أنّه العقدمن  1-2الفصل  ينصّ 
ة العقد بعشرة سنوات بداية  مدّ  1-2د الفصل تنصيص )فراغ(. وحدّ  ن أيّ هذا الفصل ال يتضمّ  أنّ 
ل ة املنقضية بني هذا التاريخ واتريخ افتتاح أوّ تضاف إليها املدّ  ،نفيذز التّ العقد حيّ دخول  اتريخ من

 .مطعم
 18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204عدد احلكومي  األمرة مع أحكام وتتعارض هذه املدّ 

ته تطبيقا ألحكام القانون عدد ق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومدّ علّ املت 2016أكتوبر 
  حيث نصّ  ،ق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعاراملتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36

مع ضرورة تقدمي املعين مطلبا  ،جديدأقصاها مخسة سنوات قابلة للتّ ة على مدّ  4هذا األمر يف فصله 
وذلك يف أجل ثالثة أشهر قبل اتريخ هناية مدة   نة للملفّ ن حتيينا للمعطيات املكوّ جديد يتضمّ يف التّ 
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 قبل صدور األمر  ضمن آراء جملس املنافسة حىّت  اخلمس سنوات ة مدّ  تكريس قد تّ و هذا  اإلعفاء.
 املذكور. 

 :  تغالل الّتايب احلصرياالس ✓

عاقدي واإلحالة  نصيص على اجملال اجلغرايف التّ ص لتعريف املفاهيم التّ ضمن العنصر املخصّ  تّ 
املركز التجاري   –اجملال اجلغرايف يتمثل يف  أنّ هذا امللحق على  ده. وينصّ الذي حيدّ  1إىل امللحق عدد

 .1ز التجاري بصفاقسكسوسة القلعة الكربى ، املركز التجاري بتونس، املر  –بسوسة 
  حصري الستغالل  حقّ  ع أبيّ املستغل حتت العالمة ال يتمتّ  على أنّ  2-1الفصل  ينصّ و 

-1) قطة الثالثة يف النّ  لاألوّ الفصل  ىل ذلك نصّ إابإلضافة  2اجملال اجلغرايف. يفحتت العالمة  مطعم

ة ة يلتزم ابحّتام اجملاالت اجلغرافيّ املستغل حتت العالمة األصليّ  شاط على أنّ ق مبجال النّ املتعلّ ( 3
يف جماالت  لنفسهفظ هبا ت حية الّّت املسندة من قبل صاحب العالمة للغري وكذلك احلقوق احلصريّ 

 3جغرافية أخرى. 
 21املؤرخ يف  2010لسنة  1501 األمرويتعارض هذا الفصل من العقد مع مقتضيات 

  ة األصليّ سمية رها يف عقد االستغالل حتت التّ روط الدنيا الواجب توفّ واملتعلق بضبط الشّ  2010جوان 
ن  على ضرورة أن يتضمّ  2يف فصله  ي ينصّ والذّ نة ابلوثيقة املصاحبة للعقد، نيا املضمّ واملعطيات الدّ 

ومنها ابخلصوص "حتديد اجملال   ، ةسمية األصليّ التّ  عقد االستغالل حقوق وواجبات مالك ومستغلّ 
 ة ". سمية التجاريّ اجلغرايف احلصري الستغالل العالمة أو التّ 

  ابالستغاللع داخله مستغل العالمة ابإلضافة إىل عدم حتديد جمال جغرايف حصري يتمتّ و 
وكذلك احلق  للغري يف املستقبل إسنادهاجملال اجلغرايف املنتظر  احّتامة سؤوليّ مله العقد محّ  فإنّ  ،احلصري

 
1 Le territoire correspond à Mall of sousse- sousse kalaa kebira, Mall of …- Tunis, Mall of ….- Sfax. 
2 « Aucune exclusivité n’est consentie au franchisé pour exploiter un restaurant sous l’enseigne sur le 
territoire »  
3  « 1-3 territoire de l’activité : le franchisé s’engage à respecter les territoires concédés par le franchiseurs a 
tous tiers, ainsi que l’exclusivité que le franchiseur s’est réservée sur les autres territoires. A ce titre il n’y 
développera pas de campagne de ventes actives ( par example , sans que cette liste ne soit exhaustive, le 
publipostage, l’envoi de courriels non sollicités, ou les visites domiciliaires, les annonces publicitaires à la radio , 
à la télévision , dans la presse ou sur le réseau internet visant une cible géographique déterminée). 
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متييز بني   نطوي على، وهو ما يدةة غري حمدّ الذي يّتكه صاحب العالمة الستغالهلا يف جماالت جغرافيّ 
حساب املستغل  ني يف املستقبل علىة للمستغلّ ويعطي أفضليّ  ةبكخمتلف املستغلني داخل نفس الشّ 

  .((concurrence intra-marqueا يساهم يف اإلخالل ابملنافسة ضمن نفس العالمة ممّ  ،لوّ األ

نه  ميكّ  حتت العالمة من استغالل مشروعه ضمن جمال جغرايف حمميّ  حرمان املستغلّ  لىهذا عالوة ع
 من حسن تطوير استثماره. 

 د احلصري : . شرط التزوّ  ✓

ات  من املنتجات أو املعدّ  د احلصريّ العالمة ابلتزوّ  التزام مستغلّ يف  احلصريّ د ل شرط التزوّ يتمثّ 
دين الذين يوافق عليهم شريطة أن يكون اهلدف هو  رها صاحب العالمة أو املزوّ  يوفّ الّّت  ةالضروريّ 

 . بكة انت الشّ ناسق بني خمتلف مكوّ م والتّ العالمة وضمان جودة املنتوج املقدّ  مسعة احلفاظ على 

الّتضييقات ذات الّصلة ابلّتزّود احلصرّي ابملنتج   واستقر العمل االستشاري للمجلس على قبول
، فضال عن فرض الّتزّود االستغاللاألصلّي أو ابملنتج احلامل للعالمة األصلّية على امتداد فّتة 

الستغالل حتت  املشروع الرتباطها جبوهر وأساس ا احلصرّي ابملعّدات الّضروريّة واألساسّية لتسيري
الّتسمية األصلّية دون أن تشمل هذه الّتضييقات املعّدات غري الّضروريّة والّّت جياز يف شأهنا ملتلقي 

  االمتياز الّتزّود هبا من الغري.

           انت تعريف املكوّ  تّ  ،ق بتحديد املفاهيمجزءه املتعلّ يف مشروع العقد  نصّ  إىلجوع ابلرّ و 
 كالتايل :  ،ة ة منها و غري احلصريّ املنتوجات احلصريّ و 

 
 
  4ingrédients املكوانت

انت املستعملة لصناعة املنتوجات طبقا  املكوّ 
د هبا  زوّ يلتزم مستغل العالمة ابلتّ ة : احلصريّ 
عني  املوزّ  أو من صاحب العالمة حصرايّ 

 
4 Les familles d’ingrédients : légumes, fruits, épices, plantes/herbes, condiments et sauces, produits 
laitiers/crèmerie, viandes, volaille, poissons, féculents, œufs, corps gras, yaourts et desserts, épicerie sucrée, 
farines (blé, sarrasin…), pain. 
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للوصفات يف املطعم أو انطالقا منه طبقا  
  .ليل العمليابلدّ  ةدة احملدّ للمرجعيّ 

 . املعتمدين
  ابقتنائها يلتزم مستغل العالمة ة: غري احلصريّ 
   .من العقد 2-6طبقا للفصل 

 produits 5 املنتوجات
املنتوجات املصنوعة طبقا للوصفات ابستعمال  

انت و/أو املنتوجات الّت يعاد بيعها على املكوّ 
ة  انطالقا منه حسب املرجعيّ  أوحالتها يف املطعم 

و طبقا للخصائص أليل العملي و/دة ابلدّ احملدّ 
    .دها صاحب العالمةالّت حيدّ 

د هبا  زوّ يلتزم مستغل العالمة ابلتّ   احلصرية:
عني  املوزّ  أو من صاحب العالمة حصرايّ 

 . املعتمدين
  ابقتنائها يلتزم مستغل العالمة ة: احلصريّ غري 

 .من العقد 2-6طبقا للفصل 

من عقد االستغالل حتت (  1-2-6 ادس )السّ  ابلفصل د احلصريّ زوّ شرط التّ  وردوقد 
 Manuelليل العملي  د ضمن الدّ صاحب العالمة حدّ   أنّ وينص هذا الفصل على    . ةسمية األصليّ التّ 

Opératoire ة  ضروريّ و  ة دنيايات نوعيّ ة تستجيب خلاصّ احلصريّ انت واملكوّ يف املنتجات  قائمة
بكة. وهو ما يستوجب اشّتاط  العالمة وللوصفات ولضمان وحدة املنتوجات داخل الشّ  مسعةالحّتام 
ة من صاحب العالمة الذي  انت احلصريّ ة ابملنتوجات واملكوّ د املستغل حتت العالمة األصليّ أن يتزوّ 

ة  أو من املزودين املعتمدين من طرف صاحب العالمة الذي ينشط بصفة مركزيّ  ، ة شراءكزيّ ينشط كمر 
د  زوّ ة التّ حتت العالمة األصليّ  . كما ميكن للمستغلّ (centrale de référencement)اعتماد 

حتت العالمة  د املستغلّ بكة.ويتزوّ ابعني للشّ ني التّ ة املستغلّ ة لدى بقيّ انت احلصريّ ابملنتوجات واملكوّ 
ة للبيع وابألسعار املنطبقة من طرف  واخلاصّ ة روط العامّ ة وفقا للشّ انت احلصريّ ابملنتوجات واملكوّ 

 ة.دين املعتمدين يف اتريخ الطلبيّ صاحب العالمة أو املزوّ 
على ضرورة    (2-2-6) 6الفصل  نصّ  دفق ،ةانت غري احلصريّ سبة للمنتوجات واملكوّ ا ابلنّ أمّ 

بنفس  % 75دين املعتمدين وذلك بنسبة املزوّ  أو العالمة لدى صاحب العالمة  د هبا مستغلّ أن يتزوّ 

 
5 Les produits :  
-Produits fabriqués conformément aux recettes et mettant en œuvre les ingrédients : snacks, produits 
transformés, plats, desserts, boissons fraiches, boissons chaudes 
-Produits revendus en l’Etat : desserts, boissons fraiches, boissons alcoolisées, snacks 
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  ية سبة املتبقّ نّ ال صوصة. وخبانت احلصريّ روط املنصوص عليها خبصوص املنتوجات واملكوّ الشّ 
شريطة أن حتّتم هذه املنتوجات د خيتاره د هبا لدى كل مزوّ العالمة التزوّ  (ـ، ميكن ملستغلّ 25%)

وأن   ،ليل العمليدة من طرف صاحب العالمة ضمن الدّ يات احملدّ ة اخلاصّ انت غري احلصريّ واملكوّ 
د.  قة من طرف صاحب العالمة مثلها مثل املزوّ انت معتمدة بصفة مسبّ تكون هذه املنتوجات واملكوّ 

  أو املعلومات خبصوص املنتوجات  حتت العالمة لصاحب العالمة كلّ  م املستغلّ وهلذا الغرض يقدّ 
 لة االعتماد من عدمه.أن صاحب العالمة من حتديد مس د ليتمكّ انت املزمع اقتناءها و املزوّ املكوّ 

ع من قبل صاحب  ة اعتماد موزّ عمليّ  خبصوص االعتماد، أنّ ( 3-6) 6الفصل  نفس ونصّ 
       . (واخلدمات  ت سعار املنتوجاأبيع، الالعالمة )شروطه  املوزع ملستغلّ  ،األخريالعالمة تعين تقدمي هذا 

ع ومستغل رفني )املوزّ ته ربط العالقة بني الطّ وينشط صاحب العالمة يف هذه احلالة كوسيط مهمّ 
 العالمة( مقابل احلصول على عمولة.  

مشروع العقد  نصّ  ،ب ة ابعتماد موقع واوخاصّ على مستوى تنمية املبيعات واخلدمات و 
 ة مستغلّ يضع على ذمّ  أنصاحب العالمة ميكن  أنّ ( على 7-2-5احلايل يف الفصل اخلامس )
  املوقع  إنشاء  إنشاء موقع واب لتقدمي اخلدمات. ويتمّ  وميكن للمستغلّ  ،العالمة موقع الواب احملدث 

عن   إنشاء املوقع  يتمّ دة من قبل صاحب العالمة ، ويفرض مشروع العقد أن يات حمدّ طبقا خلاصّ 
 .طريق مسدي خدمات واب معتمد 

ان من  ا ليست مكوّ ( ، ورغم أهنّ livraison à domicileوصيل)سبة خلدمات التّ ابلنّ 
العقد  ، فإنّ  6( 2 -28)قة ابلعالمة حسب ما ينص عليه الفصل انت املعارف و املهارات املتعلّ مكوّ 

 عاقد فقط مع مسديي اخلدمات املعتمدين. العالمة التّ  يفرض على مستغلّ 
           انت جمال ملستغل العالمة القتناء املكوّ  صاحب العالمة مل يّتك أيّ  أنّ  ممّا سبق، ويتبنّي 

من  % 75ة وانت واملنتوجات احلصريّ املكوّ  رورية الستغالل املطعم من الغري ) كلّ واملنتوجات الضّ 
     ة يف حدود انت واملنتوجات غري احلصريّ سبة للمكوّ  ابلنّ وحىّت  ،ة(احلصريّ انت واملنتوجات غري املكوّ 

 
6 « … la livraison à domicile ne faisant pas partie du savoir –faire du franchiseur … » 
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مزود   د هبا لدى كلّ زوّ ية التّ العالمة حرّ  اهر ملستغلّ فإن صاحب العالمة أعطى يف الظّ ، يةاملتبقّ  % 25
ة ري احلصريّ انت غة مشروطة بضرورة احّتام هذه املنتوجات واملكوّ حريّ  يف احلقيقة والواقع هاخيتاره، لكنّ 

وأن تكون هذه املنتوجات   ،ليل العمليدة من طرف صاحب العالمة ضمن الدّ يات احملدّ خاصّ لل 
ومل يّتك صاحب   قة من طرف صاحب العالمة مثلها مثل املزود.انت معتمدة بصفة مسبّ واملكوّ 

ية اختيار  حرّ ال ية اختيار مسدي اخلدمات إلنشاء موقع الواب و العالمة كذلك حرّ  العالمة ملستغلّ 
فضال   ،وصيل رغم عدم ارتباط هذه اخلدمات ابملعارف واملهارات املرتبطة ابلعالمةمسدي خدمات التّ 

ناسق بني خمتلف  م والتّ العالمة وضمان جودة املنتوج املقدّ  مسعةة للحفاظ على ليست ضروريّ عن أهّنا 
 . بكة انت الشّ مكوّ 

انت املكوّ د احلصري من زوّ العالمة ابلتّ  مستغلّ لزم أ ، ولئنمشروع العقد أنّ ايل ابلتّ  ويتبنّي 
دين الذين  رها صاحب العالمة أو املزوّ الّت يوفّ ة لتسيري املشروع واألساسيّ ة روريّ ات الضّ املعدّ و املنتجات و 

ة لتسيري  ضروريّ  انت الّت ال تعدّ تدقيق قائمة واضحة يف املنتوجات واملكوّ  ه مل يتمّ نّ فإ ،يوافق عليهم
د  ىل اعتماد الغموض على هذا املستوى لتوسيع جمال انطباق بند التزوّ إ ه العقد اجتّ  بل ،املشروع

 ة. احلصري ليشمل حىت املنتوجات غري الضروريّ 
حسب العقد على خدمات الواب وخدمات  د احلصريّ ىل ذلك ينطبق شرط التزوّ إابإلضافة  

وميكن  ،وصيل الّت ال عالقة هلا ابملعارف واملهارات املرتبطة ابلعالمة وليست أساسية لتسيري املشروعالتّ 
ن ابلعقد يتجاوز اهلدف  د احلصري املضمّ زوّ يل فإن شرط التّ وابلتاّ  ية.حرّ  ايل التزود هبا بكلّ ابلتّ 

ناسق بني خمتلف  م والتّ ملقدّ احلفاظ على صورة العالمة وضمان جودة املنتوج ا األساسي املرجو منه وهو 
من  انت واملنتوجات واخلدمات لعديد من املكوّ الّتزّود اب من ي االمتياز متلقّ  وحيرم  بكةانت الشّ مكوّ 

  الغري.

 :. شرط عدم املنافسة  ✓

العالمة  مستغلّ  أن ميتنع علىة سمية األصليّ من عقد االستغالل حتت التّ  13 الفصلنّص 
عن اإلحداث أو املشاركة أو   ،ني أو أزواجهم احملتملنيني أو الواقعيّ القانونيّ يهم مسريّ  ريك أوشّ وال
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، ويبقى هذا االلتزام ساري ة مباشرة أو بطريقة غري مباشرةنشاط استغالل ملطاعم آسيويّ  االهتمام أبيّ 
ين  لألشخاص الذمع إضافة األصول والفروع  انقضائه  خالل سنة من اتريخة العقد و املفعول طيلة مدّ 

 . خالل سنة من هناية العقد  عدم املنافسةيشملهم 
بند عدم املنافسة من حيث طبيعة  ل مشروع العقد اعتمد مفهوما واسعا ا أنّ ضح جليّ ويتّ 

ابستغالل مطعم عقد الق شاط وكذلك من حيث األشخاص املنطبق عليهم. حيث ولئن تعلّ النّ 
عدم املنافسة جتاوز  فإنّ  ،ةاملرتبطة ابلعالمة املستغلّ ة طبقا للمهارات واملعارف أكالت اتيالنديّ 

          ة )على اختالفها ريعة املرتبطة ابلعالمة وجتاوز كذلك نشاط املطاعم التايالنديّ األكالت السّ 
       ويكون هبذه احلالة غري مقتصر على هدف محاية املهارات  .ةاملطاعم اآلسيويّ  عها( ليشمل كلّ وتنوّ 

كذلك األمر ،  منه ر هبا مما جيعله تضييقا يتجاوز اهلدف املرجوّ وغري مربّ لعالمة صلة ابواملعارف املتّ 
ة أو شروع العقد وال عالقة جتاريّ وهم أشخاص ال عالقة هلم مب ،سبة لألشخاص املنطبق عليهمابلنّ 

عالقة قرابة ) أزواج ،  ا مشلهم بند عدم املنافسة لوجود وإمنّ  ،حتت العالمة ة تربطهم ابملستغلّ قانونيّ 
نه أن مينع هؤالء األشخاص من أناعة من شجارة والصّ ية التّ وهو خرق ملبدأ حرّ  ،أصول أو فروع(

 هم أصال.  العقد ال يهمّ  وق رغم أنّ دخول السّ 
 
 
 ة على االقتصاد و املستهلك:ر اآلاثر االجيابيّ : مدى توفّ  2-2-2

  ةاالقتصاديّ مة لتبيان املزااي وإىل الوثيقة املقدّ  ابمللفّ ن جوع إىل برانمج االستثمار املضمّ ابلرّ 
من خالل حجم  ينق بتثمني املنتوج الوطتعلّ ت مت معطيات البة لإلعفاء قدّ كة الطّ الشّر  فإنّ  ،للمشروع

من حجم االستثمار يف شكل   % 80شاط )زمة للنّ انت الاّل د ابملنتوجات واملكوّ االستثمارات والتزوّ 
معظم  حيث اعتربت أنّ ، (% 85ة بنسبة د مبنتوجات تونسيّ زوّ ونسي والتّ اب التّ شراءات داخل الّتّ 

 يا.اقتناءها حملّ  ة  الستغالل املطعم سيتمّ روريّ املنتوجات الضّ 
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        ة ديّ وثيقة تبيان املزااي االقتصابعارض بني املعطيات الواردة وجود تا ضح جليّ تّ غري أنّه ا
حليل نة ابلتّ )املبيّ  ةة األصليّ من جهة وبني أحكام عقد االستغالل حتت التسميّ  ط االستثماروخمطّ 

واخلدمات من صاحب  ت انت واملنتجازود أبغلب املكوّ العالمة التّ   تفرض على مستغلّ والّّت  أعاله(
 .دين معتمدينالعالمة أو مزوّ 

ة حتقيق ما ورد مبخطط االستثمار ووثيقة  عدم إمكانيّ  ،من معطيات   يستخلص مّما ورد ابمللفّ و 
 تبيان املزااي االقتصادية يف اجلوانب املتعّلقة بتثمني املنتوج الوطيّن وذلك لالعتبارات الّتالية :  

 تواجد صاحب العالمة ابلّّتاب الفرنسي -
 اقتصار شبكة املستغّلني للعالمة على الّّتاب الفرنسي -
 لّتنصيص أو تقدمي أي إثبات على وجود مزّودين معتمدين داخل الّّتاب التونسيعدم ا -
اعتماد شرط تزّود حصرّي شامل وموّسع ال يّتك حرّية ملستغّل العالمة الختيار املزّودين وإمّنا   -

لتزّود  ممّا يرّجح منطقّيا أن يكون ا  ،يفرض عليه التزّود حصراّي من مستغّل العالمة أو مزّودين معتمدين
ما ينفي على املشروع أثره اإلجيايّب على االقتصاد      وهو ، أبغلب املنتوجات واملكّوانت عرب الّتوريد

وخاصة فيما يتعّلق بتثمني املنتوج الوطيّن )خالفا ملا قدمه طالب اإلعفاء ضمن وثيقة تبيان املزااي  
 االقتصادية(.

البة لإلعفاء ركة الطّ الشّ طلب معطيات دقيقة من  بغاية  7مصاحل وزارة التجارة ت مراسلة متّ قد و 
ط االستثمار ولاللتزامات املدرجة بعقد االستغالل حتت نفيذ الفعلي لألهداف الواردة مبخطّ حول التّ 

 ة:  شاط وخاصّ زمة للنّ انت الاّل د ابملنتوجات واملكوّ ة خبصوص التزوّ سمية األصليّ التّ 

شاط )مع تبيان تفصيلي للمنتوجات زمة للنّ انت الاّل املنتوجات واملكوّ  قائمة شاملة لكلّ  ✓
 ة و نسبتها(. انت غري احلصريّ ة ونسبتها واملنتوجات واملكوّ انت احلصريّ واملكوّ 

ة  ونسبتها وتوضيح  وق التونسيّ د هبا من السّ زوّ التّ  انت الّت سيتمّ قائمة يف املنتوجات واملكوّ  ✓
   ...( زويددين ، عقود التّ الغرض )املزوّ ة املزمع اعتمادها هلذا اإلسّتاتيجيّ 

 
   مراسلة عدد 648 بتاريخ 08 أوت 2019  و تذكير بمقتضى مراسلة عدد 782 بتاريخ 30 سبتمبر 2019.   7 
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دين د هبا من صاحب العالمة أو املزوّ زوّ  سيتم التّ انت الّّت قائمة يف املنتوجات واملكوّ  ✓
 زويد...(. دين املزمع التعامل معهم، عقود التّ املعتمدين من طرفه )املزوّ 

أكتوبر   11خ ي بتاريوتلّقى جملس املنافسة الّرد مبقتضى مراسلة رمّست مبكتب الّضبط املركز 
انت واملنتوجات  قائمة يف بعض املكوّ خاّصة التكميلي  ن امللفّ وتضمّ  .675حتت عدد  2019

ة ابلعالمة ومصدر  اخلاصّ   انت واملنتوجات يف األطباق( مع تبيان نسبة هذه املكوّ 8)قائمة غري كاملة
 ايل :  د هبا كالتّ التزوّ 

 املصدر  النسبة  الصنف
 حمّلي   % 30 خضر و غالل 

 حمّلي   % 5 أعشاب و توابل 
 حمّلي % 20 أمساك/حلوم/دجاج 

denrées 30 %  حصري/صاحب العالمة 
sauces 15 %  حصري/صاحب العالمة 

انت املذكورة )دون احتساب  سبة للمنتوجات واملكوّ ه ابلنّ  من هذه املعطيات أنّ ويتبنّي 
منها على األقّل سيتم  %  45فإّن نسبة  ، بيعها على حاهلا والّت مل ترد ضمن القائمة( املنتوجات الّت يتمّ 

تكون أرفع إذا ما ّت احتساب املنتوجات الّّت يتّم بيعها  سوهي نسبة  ،التزّود هبا من صاحب العالمة
معطيات وهو ما يتعارض ما مع ورد من  ،على حاهلا والّت مل تقّدم الطّالبة أيّة معطيات خبصوصها

على األقل من املنتوجات ستكون   % 85 وتبيان املزااي االقتصادية من أنّ  االستثمارضمن خمطط 
     منتوجات تونسية  و يتأّكد ابلّتايل أنّه سيتّم االعتماد على الّتوريد بنسبة عالية.

من خالل استعمال املدخالت  عدم ثبوت عنصر تثمني املنتوج الوطنّ وابإلضافة إىل 
العالمة  مستغلّ  ( على أنّ 4-2وطئة )انية من التّ قطة الثّ النّ تنص ّ ، شهرة العالمةسبة لابلنّ و ، الوطنية

هو  و  9 نسبة مفّتضة لشهرة العالمة علىالعقد مل يننب  ايل فإنّ وابلتّ  ،ة شهرة العالمةعلى علم مبحدوديّ 
م  قدّ اوية لضمان التّ حجر الزّ  عدّ ي هذا العنصر ة وأنّ خاصّ  ،العالمةة شهرة مبحدوديّ  صريح  إقرار

 
 (  desserts, boissons fraiches, boissons alcoolisées, snacks)لم تتضمن القائمة المنتوجات التي تتم إعادة بيعها على حالها   8

9 «  Le franchisé et l’associé reconnaissent que la notoriété de la marque peut être limitée et déclarent 
d’ailleurs qu’ils n’ont pas contracté en raison d’un taux supposé de la notoriété de la marque, qu’elle soit 
spontanée ou assistée. » 
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زة للعالمة بدأ اعتمادها يف مطاعم املعرفة املميّ  أنّ هذا عالوة على  ورفاه املستهلك. واالقتصاديقين التّ 
سمية  قبل بداية استغالهلا يف إطار عقود استغالل حتت التّ  2010سنة فقط بداية من ة منوذجيّ 
وهو ما يدعم عدم شهرة العالمة وقصر جتربة املعارف واملهارات   ،2015بداية من سنة  ةاألصليّ 

 .  املرتبطة هبا 
كة  الشّر  أنّ على  ةاالقتصاديّ قة بتبيان املزااي ت الوثيقة املتعلّ فقد نصّ  ،شغيلسبة للتّ ا ابلنّ أمّ 

الث )سوسة ،  شخصا بنقاط البيع الثّ  24 يمبا يساو  ،نقطة بيع  أشخاص بكلّ  8ستقوم بتشغيل 
  فإنّ  ،(2-1ل )انية من الفصل األوّ قطة الثّ ه وكما سبق بيانه، وحسب النّ  أنّ إاّل تونس ، صفاقس(. 

ضع فتح والكائن بسوسة. وخي 24د ابلفصل عقد موضوع االستشارة يشمل فقط املطعم احملدّ المشروع 
مشروع العقد احلايل  ايل فإنّ ة. وابلتّ سمية األصليّ أي مطعم آخر لعقد جديد لالستغالل حتت التّ 

فاق على إحداثها  وعلى فرض االتّ  ،ة املطاعمبقيّ  أشخاص فقط ابعتبار أنّ  8سيساهم يف تشغيل 
 فسوف تكون موضوع عقود استغالل أخرى.  ،الحقا

 أنّ تنّص على ة وثيقة تبيان املزااي االقتصاديّ  فإنّ  آاثر املشروع على املستعملني، ا خبصوصأمّ 
ونسي منتوجا جديدا وطعما  ر للمستهلك التّ وهو ما يوفّ  ،ازجة الطّ  بخ املعتمد يرتكز على املوادّ الطّ 

البة لإلعفاء  كما أشارت الشركة الطّ   ، ةت قيمة غذائية هامّ جديدا عن طريق أطباق سريعة اإلعداد وذا
دون )ة على هجرة الّشباب الّتكميلي إىل األثر اإلحيايّب لوجود العالمة يف الّسوق التونسيّ  امللفّ ضمن 

  يدرّ سهذا املشروع  عناصر ال ميكن من خالهلا اإلقرار أبنّ كّلها وهي   ، واضحة( عالقة سبيبّية جّدية 
خاصة يف ظل غياب أّي تنصيص على األسعار املزمع   ، على املستعملني قسطا عادال من فوائده

ة على املستعملني يف ظل عدم ثبوت ة اإلقرار بوجود آاثر إجيابيّ هذا عالوة على عدم إمكانيّ  .تطبيقها
 .قين أو االقتصاديّ م التّ قدّ عنصر التّ 

الراهنــة علــى  االستشــارة للعقــد موضــوع  إعفــاءمــن   إمكانيــةخبصــو   االســتنتاجات 2-3
 املنافسة واألسعار:إعادة تنظيم من قانون  6معىن الفصل 



24 
 

 ضــييقات ن مجلــة مــن التّ مشــروع العقــد موضــوع االستشــارة تضــمّ  أنّ  جممــل مــا تقــّدم مــن يتبــنّي 
وق السّـ  احلـّد مـن املنافسـة يف إىلاملختلفة من حيث األثر واملوضوع الّت مـن شـأهنا أن تفضـي ة العموديّ 

 ســتغاللحبــّق االو  ةابملــدّ  املتعّلقــة  احلــاالت  خصوصــا يف ضــييقات جممــل التّ  ت متحــور و  شــاط.املعنيــّة ابلنّ 
 .بعدم املنافسة لتزاماحلصري وبواجب التزّود احلصري وابالاجلغرايف 

لتحقيق ما ترمي  تجاوز ما هو ضروريّ ي أغلبها  أنّ تبنّي  ،ضييقات الواردة ابلعقدالتّ  وبتحليل
.  ة أو يف جزء هام منهاوق املعنيّ ام للمنافسة يف السّ اإلقصاء التّ وميكن أن تساهم يف  إليه من أهداف،

 كالتايل:   ة جممل الّتضييقات وميكن حوصل 
 . الّتتييب ابإلطارة تتجاوز ما هو منصوص عليه  نصيص على مدّ لتّ ا ✓
احلصري مع  ابالستغاللع داخله مستغل العالمة يتمتّ  حصريّ  عدم حتديد جمال جغرايفّ  ✓

ي وكذلك احلق الذّ  ،للغري يف املستقبل إسنادهة عن اجملال اجلغرايف املنتظر حتميله املسؤوليّ 
 .دةة غري حمدّ يّتكه صاحب العالمة الستغالهلا يف جماالت جغرافيّ 

ة  مات غري الضروريّ  املنتوجات واخلدد احلصري ليشمل حىّت زوّ توسيع جمال انطباق بند التّ  ✓
لتسيري املشروع والّت ال عالقة هلا ابملعارف واملهارات املرتبطة ابلعالمة، ليتجاوز بذلك  

احلفاظ على صورة العالمة  وهو ، د احلصري اهلدف األساسي املرجو منهزوّ شرط التّ 
 . بكةانت الشّ ناسق بني خمتلف مكوّ م والتّ وضمان جودة املنتوج املقدّ 

وكذلك من حيث  ،بند عدم املنافسة من حيث طبيعة النشاطل سعاعتماد مفهوم وا ✓
 األشخاص املنطبق عليهم مبا يف ذلك من جتاوز للهدف املرجو من هذا البند. 

قين م التّ قدّ رط األساسي لإلعفاء وهو شرط التّ لشّ الّتام لنتفاء اال يتبنّي  واستنادا ملا سبق بيانه،
وهو ما يكفي يف حد ذاته لإلقرار ابنتفاء   ،الفوائد للمستعملنيواالقتصادي وتوفري قسط عادل من 

 ة إعفاء العقد احلايل. إمكانيّ 
وما متتاز به من تنوّع   ، ، وابلّنظر إىل وضعّية سوق األكالت الّسريعة يف تونس حالّيا عليهو 

املطاعم إىل جانب تعّدد وتنوّع  ، وتواجد للعديد من العالمات األجنبّية ذات الّشهرة العاملّية
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 لقسط عادحتقيق  توفّر عنصر تّقّدم تّقين أو اقتصادّي أو ه مل يثبت للمجلسواألكالت الوطنّية، فإنّ 
  ، على املستعملني كافيا لتربير قبول خمتلف الّتضييقات العموديّة الواردة مبشروع العقد فوائدالمن 

تتجاوز ما   ابعتبارهار قبوهلا روط الّت ميكن أن تربّ ب للشّ يتستج الخاصة وأّن أغلب هذه الّتضييقات 
افسة يف ام للمنىل اإلقصاء التّ إي تؤدّ  أنميكن بل  ،هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف

 ة أو يف جزء هام منها. وق املعنيّ السّ 
اجمللس يرى أّن املطلب املعروض على الّنظر ال يستجيب لشروط اإلعفاء وال حيّقق  ، فإنّ ولذا

    .املوازنة املنشودة بني اآلاثر اإلجيابّية املمكنة واإلخالالت الّت ميكن أن تلحق ابملنافسة يف الّسوق
برائسة    2019 أكتوبر 17وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة جمللس املنافسة بتاريخ 

وسامل  أكرم الباروين السّيد رضا بن حممود وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي واخلّموسي بوعبيدي و 
د املقّرر العام الّسيد حّممحبضور ، و ومعز العبيدي ابلّسعود وخالد الّساّلمي وحمّمد شكري رجب

 اجللسة السّيد نبيل الّسمايت. وكاتب شيخ روحه 

 الـّرئيس                                                               
  

 


