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احلمد                                                                 التونسية اجلمهورية
  املنافسة جملس   
  -استشاري  -  

  202740: امللف عدد
الرتخيص إلستغالل عالمة أجنبّية حتت التسمية  لطلب إبداء الرأي حو املوضوع:
  األصلية. التجارية 

  .األكالت واملثلجاتالقطاع:
 
  202740الرأي عدد 

  املنافسة  جملس   عن  صادرال
 2020ماي   18خ بتاري

  
  املنافســة، جملس  إنّ 

لس حتت عدد  املرّسم  اإلّطالع على مكتوب وزير التجارةبعد     بتاريخ   202740 بكتابة ا
حولوالذي    2020جانفي    21 الّرأي  إبداء  مبقتضاه  شركة    طلب   Alpha" " طلب 

Immo  " التجارية التسمية  ويف  كداريو  الرتخيص إلستغالل عالمة أجنبّية (إيطالية) حتت 
يف إطار عقد اإلستغالل حتت   "Dario # Caffé E Gelato Italiano"  إيطاليانو"  جيالتو

الفصل ألحكام  طبقا  األصلّية  عدد    6التسمية  القانون  يف  2015لسنة    36من  املؤرّخ 
املنافس   2015سبتمرب  15 تنظيم  عادة  و واألسعار  ةواملتعّلق  ملقتضيات  ،  مر األوفقا 
علق بضبط إجراءات  املت  2016أكتوبر    18املؤرّخ يف    2016  لسنة  1204  عدد كومي  احل

  .تهتقدمي مطالب اإلعفاء ومدّ 

القانون    وبعد على  يف    2015لسنة    36عدد اإلّطالع    2015سبتمرب    15املؤرخ 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار.  واملتعّلق 
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املتعّلق بضبط    2006فيفري    3املؤرّخ يف    2006لسنة    370وعلى األمر عدد  
لس املنافسة حول مشاريع النصوص الرتتيبّية،     إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

بضبط    2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477عدد    األمر  وعلى املتعّلق 

 ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلالتنظيم اإلداري 

ا أعضاء  استدعاء  يفيد  ما  اإلّطالع على  القانونّية جللسة وبعد  الصيغ  وفق  لس 

  . 2020ماي  18  يوم

 وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،

 الكتايب. ا تقريره تالوةاملقّررة السّيدة كوثر الشايب يف  إىل االستماع  وبعد

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

 
I–  :اإلطار التشريعي والرتتييب املنظّم للقطاع  
  واملتعّلق بتنظيم جتارة الّتوزيع.  2009 أوت  12  املؤرّخ يف  2009  لسنة 69القانون عدد  -
عدد    - يف    2015لسنة    36القانون  تنظيم    2015سبتمرب    15املؤرّخ  عادة  املتعّلق 

 املنافسة واألسعار.

الشروط    2010  جوان  21  املؤرّخ يف   2010لسنة    1501  األمر عدد   - واملتعلق بضبط 
الدنيا   واملعطيات  األصلّية  التسمية  حتت  اإلستغالل  عقد  يف  توّفرها  الواجب  الدنيا 

لوثيقة املصاحبة للعقد.   املضّمنة 
ق بضبط  علّ واملت  2016أكتوبر    18املؤرّخ يف    2016  لسنة  1204  عدد  احلكومي  األمر  -

ومدّ  اإلعفاء  مطالب  تقدمي  عدد  إجراءات  القانون  ألحكام  تطبيقا    2015لسنة    36ته 

عادة تنظيم املنافسة واألسعاراملتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ   .ق 

يف    - مؤرّخ  التقليدية  والصناعات  التجارة  وزير  مبنح   تعّلقوامل  2010  جويلية  28قرار 
الفصل   معىن  على  آلّيا  ترخيصا  األصلّية  التسمية  حتت  اإلستغالل  عقود  من   6بعض 

ملنافسة واألسعار.  1991جويلية29املؤرّخ يف   1991لسنة  64القانون عدد     املتعلق 
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II– لإلسشارة:احملتوى املادي  

ا من قبل  ئق املدىل    لطلب هذه االستشارة يف:مصاحل وزارة التجارة تتمّثل الو

 . "Alpha Immo"  مطلب ممضى من طرف وكيل شركة -

للغة الفرنسية.  - للغة اإلنقليزية وترمجته   نسخة من العقد 

 دراسة السوق.  -

ت املالية لشركة  -  . 2018و  2017و  2016لسنوات  " Alpha Immo"املواز

  خمطط اإلستثمار.  -
   . " Alpha Immo"  مضمون من السجل الوطين للمؤسسات يتعلق بشركة  -

 ". وثيقة وردت حتت عنوان "دراسة الّسوق  -
يف إطار    ستخدامهاإاليت سيتم    منتوجات واملدخالتديرات املالية والكمية للقالت -

 إستغالل العالمة.
لتزود بتجهيزات  -  للمحالت.نسخ من فواتري تتعلق 
ره على رفاه املستهلك  - مذّكرة حول تبيان املزا اإلقتصاديّة لطلب اإلعفاء، وآ

 . وعلى الّتشغيل
 تضّمن: ت"  Alpha Immoشركة "للعالمة من طرف املخّطط اإلستثماري  -

 ،وذلك للفرتة املرتاوحة بني   اإلستثمارات املربجمة للمشروع

 . 2023و  2019

  .الّتمويل 

  .اإلستغالل املتوّقع 

  7بتاريخ    شهادة صادرة عن املعهد الوطّين للمواصفات وامللكّية الّصناعّية بتونس -

ش2019نوفمرب   يف  عالمة  أ،  تسجيل    " Dario # Caffé E Gelato Italiano "ن 

 . 2019 مارس 21 بتاريخ  Happy time solutionsلفائدة شركة 
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 # Darioشهادة صادرة عن وزارة اإلقتصاد اإليطالية تثبت تسجيل ملكية عالمة   -

Caffé E Gelato Italiano"   لشركةHappy time solutions . 

العالمة   - لشركة  تقدمي صاحب  التجاري  السجل  من  نسخة   Happy timeمع 

solutions 
- " لشركة  املالية  ت    2017و   2016لسنوات    "Happy time solutionsاملواز

 . 2018و

III -:اإلجراءات  
   شركة  إىل  ّمت توجيه مكتوب" "Alpha Immo  يتعلق بطلب تقدمي معطيات تكميلية 

لس بتاريخ   . 2020فيفري   4 مرسم بكتابة ا

   لشركة العام  املدير  مع  املنافسة  جملس  مبقر  عمل  جلسة   Alpha" "عقد 

Immo  2020فيفري   18بتاريخ . 

   شركة  تذكريي إىل  ّمت توجيه مكتوب" "Alpha Immo  بتاريخ لس    مرسم بكتابة ا
 . 2020  مارس 10

IV - دراسة الّسوق املرجعّية :  
 حتديد الّسوق املرجعّية: -1

القهوة واألكالت احلاملة بسوق حمالت توزيع املثلجات و املرجعية  تتعلق السوق  
ي ومطاعم  شاي  قاعات  إطار  يف  أجنبية  للغرضلعالمة  إعدادها  سلسلة    قع  إطار  يف 

  حمالت. 
ملناطق  ا إضافة إىل متوقعها  وتتميز هذه السوق بتنوع املنتجات املعروضة وجود

املستهلكني  ،  الراقية من  أو صنف  نوعّية  من  خبصوصها  الطلب  أو    بابالش من  وينبع 
  املرتفع. فوق املتوسط و من ذوي مستوى الدخل  التالعائ

لالستهالكلووفقا   الوطين  على    إنّ ف  ،لمعهد  التونسي  املستهلك  إنفاق  حجم 
ويرجع ذلك إىل  من إمجايل النفقات الغذائية،    % 18 : 2016سنة    األكل خارج املنزل بلغ 
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األخريةتغّري   السنوات  للتونسي يف  االستهالكي  أّن    ،النمط  التونسيني    %   55ذلك  من 
  وجبة الغداء.لنسبة لمنهم   %44كذلك  يتناولون فطور الصباح خارج املنزل  و 

  
  العالمة  -2

من املثلجات إىل  متنوعة  يتمثل نشاط العالمة موضوع العقد أساسا يف تقدمي جمموعة  
واألكالت   القهوة  إىل    ،اإليطاليةجانب  ا  حمال يف  املقدمة  املنتجات  ثالثة  وتتفرع 

  أصناف:
مطعم: تقدمي أكالت إيطالية وخاصة منها املعجنات والبيتزا من طرف مهنيني  -

  . وفقا للتقاليد اإليطالية
ت ساخنة يف إطار خصوصية العالمة تعتمد على  - قاعة شاي:تقدمي مشرو

  . "Coffee lounge"توفري مشروب القهوة ذات جودة عالية 
املثلجات واملرطبات :ذات خصوصية تعتمد على طرق تقليدية ومواد طبيعية  -

ت     .وعدم إستعمال املواد احلافظة وامللو
  معدل األسعار: 

  أما معدل األسعار املقرتحة لكل صنف فهي كاآليت:  
  :املثلجات والقهوة واملرطبات كاآليت 

 Prix de vente moyenمعدل سعر البيع: 

  د 3,500  القهوة 
  6,000  املثلجات 

  6,000  اليوغرت

  6,000  املرطبات

  
 األكالت والبيتزا :Pan di Dario 

 Prix de vente moyenمعدل سعر البيع: 
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  30د و 10بني  Pastaاملعجنات 
  د 30د و 10 بني ciabattaالبيتزا/

  
  
  

  أهّم العالمات املنافسة-3
احلاملة   والقهوة واملطاعم  املثلجاتم  احملالت اليت تقدّ تنشط عديد املؤسسات يف جمال  

لسوق التونسية نذكر:  ،لعالمات أجنبية   ومن أهم العالمات املنافسة لعالمة داريو 
"ci Gusta "-  genie- gelato"    وعالمة franco gelato&caffè    "و "il gelato "  

واملرسى   املنزه  جهة  من  بكل  ل كايف  و املتمركزة  وكذلك    "Montréal Café "مور
  2لبحريةThe Gate -ملرسى  Tavernettaو   ملرسى  -Hangar   عالمات

 - Parad’Ice    -   Fragolina Ice-Cream -Gelato Stellina-Café Moi Mondoو
Restaurant Farmer’s Steakhouse 

 
أو فرنسية األصل إيطالية  العالمات  ت الكربى  وترتكّ   . وأغلب هذه  لوال ز أساسا 

ملساحات التجارية الكربى.    على غرار تونس وصفاقس وسوسة و
أشار   السوق  املمثّ ولقد  دراسة  وثيقة  يف  الرئيسي  للمستغل  القانوين  إختيار  ل  أّن 

األجنبية  العالمات  من  حمدود  عدد  لوجود  راجع  منوذجيني  حملني  لرتكيز  بل  مدينة 
اجلهة يف  لعالمة  وقّدم    ،املنافسة  املنافسة  العالمات  احملل   بنابل  "داريو"أهم  عتبارها 

  النموذجي كما يلي: 
اإلختصاص   العالمة 

ريخ بداية  و
  النشاط

  السلبيات   اإلجيابيات  األسعار

Mango Glace موقع جاذب   -  د  8د إىل   4من   2012 املثلجات  
جذب هام لشرحية -

  السياح 

ال وجود ألماكن -
  لتناول املثلجات 

طول مدة إنتظار   -
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  احلرفاء 
Fray Resto   Café 2016   

  القهوة واملرطبات
  7د إىل    2.5القهوة من  -
د إىل 4.5املرطبات من  -

  د18
د إىل   5األكالت من -

  د25

خمتلف  جذب 
 الشرائح العمرية 

  الديكور  

MC  café   القهوة
  2015واملرطبات

  8د إىل    2.5القهوة من  -
د إىل 4.5املرطبات من  -

  د20
د   5من  )saléاألكالت (-

  د25إىل  

املوقع  -  

جذب العائالت -  

 

 

طول مدة إنتظار   -

  .احلرفاء

تراجع جودة -

  اخلدمات 

V-  العقد:معطيات حول طريف 

   Happy time solutions : شركةاإليطالية صاحب العالمة -

كائن   اإلجتماعي   Viale Antonio Allegri,71-42121 REGGIOـبمقرها 

EMILIA (Reggio Emilia),Italy  

يتمثل    نشاطها األصلي  أورو  10.000  ,00ذات مسؤولية حمدودة قيمة رأمساهلا  شركة  
واملعجنات.  واملرطبات  والقهوة  املثلجات  بصنع  تتعلق  منتوجات  جلملة  البيع    يف 

وهو عضو يف جملس إدارة    Dr Rabboni   Darioميلك أسهم الشركة مساهم وحيد:  
نشاطاليت   Pre Gel1شركة   بصنع   هايتمثل  تتعلق  مصنعة  نصف  منتوجات  بيع  يف 

وا جلملة  واملرطبات  والقهوة  شركة  لتفصيل  املثلجات  عالمة    HTSومتلك 
Gelato TtalianoEffé aC#Dario  عالمة تسّوق    2Ci Gusta  وكذلك  واليت 

 
1 -Le fondateur de Happy time solutions ,le Dr Dario Rabboni est le fils du Dr Luciano 
Rabboni qui a fondé en 1967 la société Pre Gel à laquelle Happy time Solutions reste 
étroitement liée. 
Pre Gel est l’abréviation de “préparati per gelato” c’est à dire “ingredients pets à 
l’emploi pour glaces”. 

شركة  عن طريق مستغل العالمة بتونس  Ci Gustaالعالمة كذلك    Happy time solutionsتسوق شركة - 2
ت     .املصمودي التجارية  حلو
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شركة   طرف  من  األصلية  التسمية  حتت  إستغالل  عقد  إطار  يف  ت  بتونس  "حلو
التجارية" الرتخيص    .املصمودي  خبصوص  رأيه  لس  ا أصدر  توقد  حلو   لشركة 
  25بتاريخ    152553يف إستغالل هذه العالمة مبقتضى رأيه عدد    املصمودي التجارية

  . 2015جوان 
تسويق   مت  العالمة    Ci Gusta  عالمةكما  طرف صاحب  و من  بلدان  يطاليا  بعدة 

غرارأخرى   وغا   على  وفرنسا  وديب  والصني  والكمرون  والبنني  وأنغوال  أفغانستان 
  واهلند وقطر والسينيغال.  

 
  Dario#Caffé E Gelato Ttaliano :العالمة 

  
  
  

 من طرف صاحب العالمة  Dario#Caffé E Gelato Ttaliano  عالمة:  مت تسجيل

ت املتحدة  2019مارس   31بتاريخ   األمريكية   لصني،وإسبانيا واملغرب وتونس والوال
  . 43و   32و  30و   29 ضمن األقسام

العالمة  وتتمّيز   هلذه  احلاملة  والبيتزا  املنتوجات  واملثلجات  القهوة  جند  إذ  لتنوّع 
 3واملعّجنات. 

  " Alpha Immo"   شركة الشركة املستغّلة للعالمة بتونس  -

 
3 - café de haute qualité,gelato,pizza,et focaccia entièrement naturels fraichement prepares chaque jour. 
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رأمساهلا  شركة   قيمة  حمدودة  مسؤولية  العقارات   10.000ذات  جتارة  األصلي  نشاطها 
 . 2016  أكتوبر 28والنشاط الثانوي :املطاعم بدأت نشاطها بتاريخ 

  وكيل الشركة سامي احلبيب الكنيايل. 
عالمة   تسجيل  القسم  DARIO مت  وامللكية   43ضمن  للمواصفات  الوطين  ملعهد 

  . 2019مارس  21الصناعية بتاريخ  
  احها بتونس خالل مدة العقد:تالت املربمج إفتتوزيع احمل
  . عدد احملالت املربمج إفتتاحها بتونسيتعلق بتاريخ و العقد ملحقا (جدول) تضّمن 

تطابق عدم  وجود  يتبّني  به  الواردة  املعطيات  يف  لتمّعن  أنّه  إفتتاح    إالّ  ريخ  بني 
سنوات) وفقا   5أي ست سنوات) ومدة العقد (  2024إىل غاية    2019احملالت (من  

العقد  5للفصل   بسنة    .4من  حمالت  إفتتاح  على  التنصيص  إدراج  أّن    2019كما 

لتايل يتجه تغيري امللحق برمته إضافة إىل عدم دقة عدد احملالت  أضحى غري ممكن و
فتتاحها    كما يلي: واليت جاءت  اليت مت التعهد 

  عدد احملالت   السنة
  اإلستغالل املباشر 

  املربمج إفتتاحها  احملالت 
املباشر أو عن طريق   فتتاحاإل

  املستغلني احملليني 

  العدد اجلملي 

  2  إفتتاح مباشر  2  2019
  4  أو إفتتاح مباشر   مستغل حملي   2  2020
  5  أو إفتتاح مباشر   مستغل حملي   2  2021

  6  أو إفتتاح مباشر   مستغل حملي   2  2022

  8  أو إفتتاح مباشر   مستغل حملي   2  2023

  10  إفتتاح مباشر أو    مستغل حملي   2  2024

ملحق   : املصدر                                                                 
  العقد 

 
4 -La durée du droit de développement prend effet à la signature du present contrat et est conclude pour 
une durée determine de cinq (5) ans. 
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علما أّن العقد ينص على أّن احملالت اليت يتم بعثها عن طريق اإلستغالل املباشر من  
  .  2م 40جيب أّن تتجاوز مساحتها طرف املستغل الرئيسي 

  

أعاله  ويستنتج   املبّني  اجلدول  بصحته من  موثوق  مجلي  بعدد  اإلقرار  إمكانية   عدم 
أعاله املبّينة  الصيغة  على  إفتتاحها  املربمج  املمثل    ،للمحالت  صراحة  أقّره  ما  وهو 
إطار ملحق اجلدول يف  بتغيري  وتعّهد  للشركة  واملصادقة عليه من     avenantالقانوين 

  طريف العقد. 
  عدد اليد العاملة املربمج تشغيلها:

أنّه من املربمج   مللف  ئق املضمنة  تشغيل عدد من اإلطارات واألعوان يف تفيد الو
  كاآليت:  DARIOإطار كل حمل حامل لعالمة 

  
عدد اإلطارات واألعوان  

  القارين
عدد اإلطارات  
  واألعوان املومسيني

  اجلملة

11  14 25  

  

العلم   مللف تشري إىل   أنّ مع  ئق املضمنة  مشرفة على شبكة   إطارات  6تشغيل    الو
  العالمة. 

VI- العقود حتت التسمية األصلّية:  
عدد  القانون  مبقتضى  تونس  مّرة يف  العقود ألّول  تنظيم هذه    2009لسنة    69ّمت 

منه عقد   14الفصل  واملتعّلق بتنظيم جتارة الّتوزيع والذي عّرف    2009أوت    12املؤرّخ يف  
: نّه  األصلّية  الّتسمية  أو عالمة    "اإلستغالل حتت  تسمية  مينح مبقتضاه صاحب  عقد 

األصلّية  الّتسمية  املستغّل حتت  يسّمى  معنوي  أو  طبيعي  لشخص  إستغالهلا  جتاريّة حّق 
لقاء مقابل مايل. ويشمل حّق إستغالل   أو إسداء خدمات  قصد قيامه بتوزيع منتجات 

األصليّ  امللكّية  الّتسمية  حقوق  وإستغالل  الفنّية  واملهارات  املكتسبة  اخلربات  نقل  ة 
الفكريّة. ويقصد بشبكة اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية جمموع حمّالت مستقّلة تعمل 
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الّتسيري   وطرق  احملّالت  بتهيئة  خاّصة  موّحدة  جتاريّة  أساليب  ووفق  واحدة  عالمة  حتت 
  " والعرض والّتسويق ومصادر الّتزّود.

اإلسم   أو  العالمة  صاحب  ترخيص  حتت  اإلستغالل  بعقد  التعامل  تنامى  وقد 
وسائل   أهّم  من  اإلستغالل  عقد  ويعّد   . العاملي  املستوى  على  األصلي  نقل التجاري 

وتروجيها   املنتجات  لتصنيع  األم  التكنولوجيا  السوق  عن  بعيدة  أسواق  هلذه  يف 
دةويساهم يف تطّور اإلقتصاد وذلك    التكنولوجيا. يد  وتشغيل الاالستثمار    من خالل ز

ل من خال   العالمة  . وختدم هذه العقود مصلحة صاحبةالسوق الداخليوحتريك  عاملة  ال
للعالمة ملكّيته  من  مادي  عائد  على  هلا    حصوله  املكفولة  احلماية  أجل  إنقضاء  قبل 

ا من استعمال العالمة من شأنه أن يزيد   ◌ّ أنكما   ، قانو   .التجارية مسعتها وشهر
  ويوّفر هذا الّصنف من العقود مزا أكيدة لطرفيه. 

للعالمة األصلّيةفمن جهة   الّتجارّي ويف   املستغّل  ستقالل تصّرفه  فهو حيتفظ 
لعالمة أو تقنية التسويق املعر  وفة. كما أنّه  املقابل يستفيد من األثر اجلاذب الذي يّتصل 

شر نشاطا مستحد فإنّه يضمن لنفسه اإلستفادة من الّتجربة اليت إّتصلت مبزاولته   مىت 
واإلرشاد   والّنصح  الفنّية  املعونة  تلّقي  حّقه يف  ذلك  إىل  يضاف  تراب جغرايف آخر،  يف 

ا. لعالمة اليت يرتبط    ومواكبة آخر التطّورات املّتصلة 
فإّن   ذلك  مقابل  مزا    العالمة  صاحبويف  العقود  من  الّصنف  هذا  يف  يلقى 

له   تتيح  ا  ّ أ أقّلها  ليس  تكفل  إمكانّية  نفقات ضئيلة  لقاء  أكيدة،  واسعة  شبكة  إنشاء 
ا متّكنه من الّسيطرة على جانب   ّ مزيد توسيع قاعدة حرفاء العالمة الّراجعة إليه. كما أ

حفاظ على عالمته وتدعيم مسعتها من خماطر املنافسة مع اإلحتفاظ بصالحّيات هاّمة لل
ينقطع ألغراض أخرى   فإنّه  له ذلك، حبّد أدىن من اجلهد واألعباء،  ّيأ  الّتجاريّة. ومىت 
الّتسويق وإستكشاف  آلّيات  أو  لتطوير اإلنتاج  الّدراسات  أكثر دقّة وأّمهية مثل إعداد 

درا مع  الّنموذجّية  العقود  وتطوير  الّشبكة  ودعم  اجلديدة  إليه  األسواق  أفضى  ما  سة 
  تطبيق العقود الّسابقة من إشكالّيات قانونّية ومالّية وجبائّية وغريها.

  

VI- :دراسة العقد   
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  طبيعة وموضوع العقد   -1
اتّفاقّية امتياز رئيسي نّه  العقد املعروض على اإلستشارة  إلعتماد   متّيز مشروع  وذلك 

   .العقدمن  2ونقطة  1نقطة   2الفصل على 
"-Le Franchiseur accorde au Master Franchisé le droit exclusif d’utiliser et de 

concéder sous licence l’utilisation du système, des services et des marques 
commerciales afin de faciliter l’ouverture des franchises Dario#Caffé E Gelato Ttaliano 
dans les limites de la zone de développement selon les conditions énoncées ci-
dessous » 
-Le Master Franchisé peut concéder des sous-licences à d’autres pour l’exploitation 
du système sous les marques déposées afin d’exploiter une franchise Dario#Caffé E 
Gelato Ttaliano dans la zone de développement ». 

 
مهّمة    إحالة  الّرئيسّي من  اإلمتياز  متلقي  متّكن  ا  ّ الّرئيسّية  اإلمتيازات  عقود  وتعّرف 

  " حملّي  مستغّل  إىل  العالمة  هذه  جغرافّية  وذلك     "local Franchiséتطوير  رقعة  يف 
تطويع   من  األصلّية  للعالمة  الّرئيسّي  املستغّل  االتّفاقّية  هذه  متّكن  مسبقا.كما  حمّددة 

  .5األصلّية مع خصوصية اجلهة املعنية بتنفيذ العقد  العالمة

  

خصوصيات   الّرئيسّية    هذهومن  حتت اإلمتيازات  العالمة  اّلرئيسّي  للمستغّل  منحها 
تقاسم عائدات إستغالل العالمة األصلّية  إمكانّية  )  Master franchiséالّتسمية األصلّية (

  مع مالكها األصلّي.
توزيع     شبكة  إحداث  من  الّرئيسّي  االمتياز  متلقي  الّرئيسّية  اإلمتيازات  هذه  متّكن  كما 

إلضافة إىل ذلك   الّسوق احمللّية.  يشرف عليها مع تطويعها وفق خصوصية ومتطّلبات 
مع  عالقته  يف  للعالمة  األصلّي  املالك  ومسؤولّية  دور  الّرئيسّي  اإلمتياز  متلقي  يؤّمن 

نق بقّية  احملّليني  مستغّلي  املستغّلني  تسمّية  عليهم  يطلق  الّذين  الّتوزيع  Franchisés اط 

locaux   ملناطق اجلغرافّية احملّددة هلم . ويرتّتب عن ذلك ما يرتّتب على املالك وذلك 
مني للّتدريب والّتكوين الّضروريني ملستغّلي العالمة.    األصلّي من 

 
5- La master-franchise qui 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. " 
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الّتسمية األصلّية لعالمة أجنبّية وفق عقد إمتياز رئيسّي يؤّمن وعليه، فإّن املستغّل حتت  
متلقي  ودور  احملّليني  املستغّلني  مع  عالقته  يف  للعالمة  األصلّي  املالك  دور  مها:  دورين 

  .6اإلمتياز يف عالقته مع اجلهة املالكة األصلّية للعالمة
يف كام تتمثل  العالمة  إستغالل  منطقة  أّن  إىل  اإلشارة  اجلمهورية وجتدر  تراب  ل 

لعقد. وفقا ملا متّ التونسية    التنصيص عليه 
  
  
 
لطريف   -2 الراهن  األصلّية  التسمية  حتت  اإلستغالل  عقد  يوّفرها  اليت  املزا 

  العقد(املرّخص واملرّخص له).
  لنسبة لصاحب التسمية األصلّية - 

يوّفر   الراهن  األصلّية  التسمية  حتت  اإلستغالل  عقد  لصاحب إّن  مزا  عّدة 
شركة" يف  واملتمّثل  مبلغ  "  Happy time solutionsالعالمة  على  حصوله  حيث  من 

ألف أورو كل سنة    18مقّسمة على مخس سنوات مبعّدل    ألف أورو   90مايل قّدر بـ  
ن العقد.    إنطالقا من بداية مدة سر

العقد كل ثالثة أشهر من طرف  يتحصل طيلة مدة  العالمة  أّن صاحب  كما 
نسبة   على  الرئيسي  طرف   %  40املستغل  من  تشغيله  يتم  حمل  عائدات كل  من 

 : le franchisé localاملستغل احمللي

 التجاريّة   رة عالمتهأّن استعمال العالمة من شأنه أن يزيد من مسعته وشهكما  
واسعة شبكة  تركيز  يف    ،مع  احلرفاء  من  هاّمة  قاعدة  لتايل كسب  ما   ، تونسو وهو 

  يسعى له صاحب العالمة موضوع اإلستشارة الراهنة وذلك عرب تركيز عالمته بتونس 

 
6  - 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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القصري   2016بداية من سنة  بعد أن رّكزها   لنشرها يف املدى  لعراق مع إسرتاتيجية 
  لدوحة والكويت وفرنسا.   2019منذ سنة 

   لنسبة ملستغل التسمية األصلّية -
  اإلستفادة من املعرفة واملهارات املكتسبة لصاحب العالمة واستخدام اإلسم التجاري:

"Dario # Caffé E Gelato Italiano" .  

الرئيسي   املستغل  يتمّتع  املستغل   %  4بنسبة  كما  حيققها  اليت  الشهرية  العائدات  من 
  احمللي.  

  بنود العقد-3
  وملحق.  فصال  29حيتوي العقد على 

إتّفاقا خمالفا للفصل اخلامس من قانون  - عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية يشكل 
  :املنافسة واألسعارإعادة تنظيم 

عقد   يف   إّن  األصلي  التجاري  اإلسم  أو  العالمة  صاحب  ترخيص  حتت  اإلستغالل 
قطاع   فيها  مبا  القطاعات  واملثلجات  خمتلف  عمودّ  املطاعم  إتّفاقا  يكون  أن  يعدو  ال 

بني   يربم  خدمات  وإسداء  منتوجات  بيع  أو  متنافسةلشراء  هذا  شركات غري  أّن  ، غري 
ملنافسة مىت إحتوى على بنود تتعّلق مثال   اإلتّفاق ميكن أن يكون موضوعه أو أثره خمالّ 

  بواجب التزّود احلصري من صاحب العالمة،  حّق اإلستغالل الرتايب احلصري...   
لذلك   اخلامس   ،وتبعا  الفصل  خمالفا ألحكام  إتّفاقا  يشّكل  العقد  هذا  قانون    فإّن  من 

أنّهتنظيم  إعادة   على  تنّص  اليت  واألسعار،  عليها    ":املنافسة  املتفق  األعمال  متنع 
و و  الضمنيةالتحالفات  أو  الصرحية  خمال   االتفاقيات  أثرها  أو  موضوعها  يكون  اليت 

  : ملنافسة واليت تؤول إىل
  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،   -1
  سات أخرى للسوق أو احلد من املنافسة احلرة فيها، احلد من دخول مؤس -2
  أو التسويق أو االستثمار أو التقدم التقين،  اإلنتاجحتديد أو مراقبة  -3
  . تقاسم األسواق أو مراكز التموين- 4
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لفصل  حية أّن هذا العقد يشّكل إتّفاقا صرحيا خيّل  وتربز هذه املخالفة من 
  ؤّدي إىل احلدّ ياخلامس من قانون املنافسة واألسعار آنف الذّكر، ذلك أّن موضوعه  

مؤس دخول  للسوق ◌ّ من  أخرى  موزّع   سات  على  التنصيص  تضّمن  خاصة كلما 
وهو ما يؤّدي إىل احلّد    ،اري معّني وحيد لبضاعة معّينة ذات عالمة معّينة أو إسم جت

وبني   العالمات  بني  املنافسة  من  خاصة  لتقليص  وذلك  فيها  احلّرة  املنافسة  من 
  املوّزعني للعالمة الواحدة. 

كما أّن منح الشركة توزيع هذه البضاعة بصفة حصريّة على الرتاب التونسي يفضي إىل     
إعادة تنظيم  من الفصل اخلامس من قانون  تقاسم الّسوق وهو ما خيالف النقطة الرابعة  

  . املنافسة واألسعار آنف الذكر
أو    العالمة  ترخيص صاحب  اإلستغالل حتت  عقد  ممّيزات  فإّن من  املقابل  أنّه يف  إالّ 

أو أطراف   إتّفاقا عمودّ بني شركات  يشّكل  أنه  التجاري األصلي  متنافسة اإلسم    غري 
ة داخل حلقة إنتاج أو توزيع نظرا للتعاون بني طريف  يهدف إىل تنمية النجاعة اإلقتصاديّ 

هام   تقين  وتقّدم  إقتصاديّة  نتائج  حتقيق  إىل  يؤّدي  ممّا  العالمة  املستغل وصاحب  العقد: 
للمستعملني وهو  نتائج عادلة  الكلفة وتنمية اإلستثمارات واملبيعات وحتقيق  كاحلّد من 

لفصل     انون املنافسة واألسعار. من ق 6ما حييلنا إىل اإلستثناء الوارد 
VII- موعة التضييقات املضّمنة بعقد اإلستغالل حتت التسمية التحليل القانوين 

  األصلّية
إتّفاقا  الراهنة  اإلستشارة  موضوع  األصلّية  التسمية  حتت  اإلستغالل  عقد  ميّثل 

مث    "Dario # Caffé E Gelato Italiano"حمل منوذجي بنابل حيمل عالمة  يتعّلق برتكيز  
أخرى مبناطق  حمالت  اخلدمات:األكالت وتتوىل    ،الحقا  من  أصناف  ثالث  تقدمي 

نيا قاعة شاي تقدم القهوة واملثلجات.  واملعجناتاإليطالية أساسا البيتزا    و
 :اإلستغالل احلصري للعالمة بكامل تراب اجلمهورية التونسية  

احلصري   اإلستغالل  حبق  املتعّلقة  التضييقات  بعض  على  اإلتّفاق  هذا  حيتوي 
عنها  للعالمة   واملعّرب  اجلمهورية  تراب  التنمية:  بكامل   la zone deمبنطقة 
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développement    وذلك ملدة مخس   2الفصلمن طرف املستغل الرئيسي طبقا ألحكام
  من العقد. 5الفصل سنوات وفقا ألحكام 

العقد  ذلك   صراحة  أّن  شركة  نّص  منح  اإلستغالل  "  " Alpha Immo على 
التجارية   للعالمة  التنمية    "Dario # Caffé E Gelato Italiano" احلصري  منطقة  يف 

  كما يلي: كامل تراب اجلمهورية  واملتمثلة يف  
Le Franchiseur accorde au Master Franchisé le droit exclusif d’utiliser et de 
concéder sous licence l’utilisation du système, des services et des marques 
commerciales afin de faciliter l’ouverture des franchises Dario#Caffé E Gelato 
Ttaliano dans les limites de la zone de développement selon les conditions énoncées 
ci-dessous  

لفقرة الرابعة   ، إىل تقاسم الّسوق يفضي  وهو ما    وهي مسألة تتعارض مع ما ورد 
  املنافسة واألسعار.إعادة تنظيم  من الفصل اخلامس من قانون 

  واجب التزّود احلصري من صاحب العالمة  

على   التنصيص  الراهنة  اإلستشارة  موضوع  العقد  من تضّمن  احلصري  التزّود  واجب 
  وفقا ملا يلي:  1.8الفصلضمن  ملنتوجاتصاحب العالمة فيما يتعّلق 

Afin de maintenir l’identité et la réputation commune de l’entreprise et de 
maintenir des normes élevées et uniformes ,le Master Franchisé doit : 

-acheter des produits destinés à être utilisés et vendus au détail dans les points 

de vente "Dario # Caffé E Gelato Italiano"y compris les matières premières, les 

produits finis et semis finis utilisés pour la préparation de glaces et autes aliments 
uniquement auprès du franchiseur » 

العقد   نّص  من  على     همن   4.8الفصلضمن  كما  احلصري  التزّود  املزّودين واجب 
لتجهيزاتطرف صاحب العالمة احملّددين من      .فيما يتعّلق 

 

لذلك ألحكام    ،وتبعا  خمالفا  إتّفاقا  يشّكل  العقد  هذا  قانون   5الفصل  فإّن  إعادة    من 
    املنافسة واألسعار. تنظيم

عقد تضّمن  يف  املخالفة  هذه  التسمية    وتربز  حتت  الراهناإلستغالل   األصلّية 
صرحيا   لفصل  إتّفاقا  قانون    5خيّل  تنظيم من  الذكر  إعادة  آنف  واألسعار    ، املنافسة 

وهو ما يؤدي إىل احلّد من   ،ممّثل وحيد للعالمة بتونسعتبار أنّه تضّمن تنصيصا على  
    دخول مؤّسسات أخرى إىل السوق ومن املنافسة احلّرة فيها. 
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التزّود بصفة حصريّة من منتوجاته حيّد   العالمة وجوب  أّن إشرتاط صاحب  كما 
للمستغل   التجاريّة  للعالمةمن احلريّة  احمللي    ،الرئيسي  للمستغل  لنسبة  وميّكن وكذلك 

صاحب العالمة من التحّكم يف جمال التسويق األمر الذي جيعل هذه املقتضيات خمالفة 
  من قانون املنافسة واألسعار.  5 فصلألحكام الفقرة الثالثة من ال

VIII-    النظر يف إمكانّية منح إعفاء لإلتّفاق موضوع اإلستشارة الراهنة على معىن
  املنافسة واألسعار:إعادة تنظيم  من قانون  6الفصل 

  إىل   أّن قانون املنافسة ال يهدف إىل ضمان توازن العقد بل   7يعترب بعض الفقهاء
الّسوق  يشملها    .توازن  اليت  البنود  لتحديد  مباشرة  غري  بصفة  القانون  هذا  ويتدّخل 

اإلعفاء والبنود األخرى اليت ال يشملها هذا اإلعفاء حّىت يساهم تعديل العقد يف ضمان  
ال أّن عدم  عتبار  التوازن بني طرفيه  التوازن  نوع من  يؤثّر على  العقد  توازن بني أطراف 

  العام للسوق املعنّية.   
أقّر   قانون  6  الفصلوقد  تنظيم    من  نّه:إعادة  تعترب "  املنافسة واألسعار  ال 

ا ضروريّة لضمان تقّدم   ّ ا أ ملنافسة اإلتّفاقات أو املمارسات اليت يثبت أصحا خملة 
ا تدّر على   تقين أو ّ   ."املستعملني قسطا عادال من فوائدهاإقتصادي وأ

ذا العقد   ،وتطبيقا هلذه األحكام فإنّه يتعّني التثّبت من ضرورة وجود فوائد إقتصاديّة 
لنفع على املستهلك.    تعود 

  إلستغالل الرتايب احلصري: الفصل     1نقطة 2خبصوص البند املتعّلق 
البند     هذا  الرئيسي  ميّكن  الاملستغل  إستغالل  فرديّة  من  بصفة  األصلّية  يف  تسمية 

احملليني   املستغلني  بل كمنطقة منوذجية مث عن طريق  املباشر يف  اإلستغالل  يف  إطار 
تراب  املتمثّ و  (la zone de développement)حمّدد    ةترابيمنطقة   كامل  يف  لة 

حريصا على ميزة تنافسّية جتعله  للمستغل الرئيسي  مينح  هو ما  و   ،اجلمهورية التونسية
تطوير خدماته وحتسينها عرب اإللتزام بتطبيق كّل ما ينّص عليه دليل التشغيل وما تفرزه 

 
7-“ … certains déséquilibres sont tels , qu’il influent sur le marché , dés lors 

,indirectement le droit de la concurrence va permettre la régulation du contrat , pour 
protéger le marché ». Traité des contrats : les contrats de la distribution-édition 
1999P93 LGDJ. 
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كما يفرض العقد على املرّخص له انتداب عملة   .جتربة صاحب العالمة من حتسينات
ينعكس بصفة مباشرة ،  وموظّفني خمّتصني وتكوينهم وتدريبهم بصفة مستمّرة وهو ما 

كما أّن هلذا البند خصوصّية يف هذا   دمات املقّدمة للحرفاء.على مستوى جودة اخل
عتباره يشمل كامل تراب اجلمهورية فهو ال يتعّلق مبحل وحيد بل مبجموعة   ،العقد 

تركيزها   يبدأ  احملالت  منوذجيةمن  بيع  من   بنابل كنقطة  أخرى  مناطق  يف  تتوّسع  مث 
اجلمهوريّة ت  عروس، سوسة،  وال بن  نة  أر تونس،  جندوبة :  قفصة،  توزر،  مدنني، 

مللف   . وفقا للمخطط اإلستثماري املضّمن 
 لتزود احلصري من صاحب العالمة ضمن   8الفصل    :خبصوص البند املتعلق 

 1 النقطة

النقطة    8الفصل  ينّص         من   شرط   على صراحة  منه    1ضمن  احلصري  التزود 
 . صاحب العالمة

العقد الراهن ميّكن من جهة احلفاظ على متّيز وجودة  إّن شرط التزّود احلصري يف      
املزّود يقّدمها  اليت  منها   ،املنتوجات  وخاّصة  الراهن  العقد  األولية يف  املواد  أّن  ذلك 
والقهوة   ملثلجات  متثّ املتعلقة  اليت  و واملعجنات  العالمة  خصوصية  جبودة  ل  تتميز 

للمستهلك من جهة أخرى  ،  عالية توّفر منتوجات ذات جودة عالية  وهو ما يضمن 
وهو ما يعين كذلك  ،  تربّر السعر املرتفع مقارنة ببقية احملالت العادية أو حىت املنافسة

التونسيلنسبة   لإلختيار    توفري   للمستهلك  أكرب  العرض  مبفرص  تنويع  إىل  يؤدي  ا 
راقية خبدمات  تتمّيز  أجنبّية  عالمة  م  ،بوجود  عالية  بتقنيات  للتمّتع  اجلودة  إضافة  ن 

خلدمات املقّدمة.    على مستوى املواد األولّية املستعملة وكذلك فيما يتعّلق 
حلفاظ على مسعة عالمته التجاريّة وإشعاعها من مطالب كما أّن صاحب العالمة      

  صورة موّحدة للعالمة خالل توفري منتوجات ذات جودة عالية وضمان احملافظة على  
تناسق وجتانس شبكة ا العقد يف عّدة فصول على    ،ملزّودلضمان  ينّص عليه  وهو ما 

  . 7 .2 نقطة 6و 5.1نقطة  6و  4.1نقطة   6و  3.1نقطة  6  الفصول:غرار 
للحد من شرط      العالمة  ملستغل  املتاحة  اإلمكانية  إىل  اإلطار  هذا  اإلشارة يف  وجتدر 

املنتوجات   من  مبجموعة  يتعّلق  ما  يف  احلصري  بشرط   التزّود  ختل  ال  اليت  والتجهيزات 
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لتزّود من    رتخيص احملافظة على جودة ونكهة املنتوجات املقدمة وذلك ب صاحب العالمة 
 : 2.8 طبقا للفصلمن مزّودين فيما يتعّلق مبجموعة من املنتوجات واملعّدات وذلك 

 
 “L’achat et la vente d’autres produits doivent etre autorisés par le franchiseur” 

 
احلصري      التزّود  من شرط  احلد  بضرورة  يقضي  الذي  املبدأ  مع  يتماشى  ما  وهو 

ملنتوجات والتجهيزات   . غري املنافسة للعالمةفيما يتعّلق 

املنتوجات  يف  قائمة  قّدم  الرئيسي  للمستغل  القانوين  املمثل  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
ت احمللية وقيمتها   ا من تونسواملكو واليت تبّني أّن نسبتها  ،  املالية اليت سيتم التزود 

  . %85,33تقّدر بـ  
يوفّ      اليت  اإلجيابيات  جلملة  ونظرا  لتايل  عقود  و يف  احلصري  التزود  شرط  رها 

االستغالل حتت التسمية األصلّية سواء لقطاع جتارة التوزيع أو للمستهلك، فإّن هذا  
من قانون املنافسة واألسعار   6البند ميكن أن يكون موضوع إعفاء على معىن الفصل  

عتبار أن هذا الشرط مت احلد   ر احملتملة هلذا التضييق تعترب حمدودة  خاّصة وأّن اآل
بتمكني مستغل   ملنتوجات والتجهيزات غري املنافسة للعالمة  المنه  التزّود  عالمة من 

  وفقا ملا يلي: بعد احلصول على موافقة صاحب العالمة مبزودين من تونس 
  

ا من صاحب العالمة أو املزّودين  التجهيزات و نتوجات و امل ت الّيت سيتم الّتزّود  املكّو

   :املعتمدين من طرفه

يئة احملالت املربمج إفتتاحها بتونس عرب ن العقد ميكّ  املستغل الرئيسي للعالمة من 

 التزّود بتجهيزات ومعدات من شركات بتونس تتمّثل يف ما يلي: 

اخلدمات   املصدر   الشركات املزودة 
  والتجهيزات 

  القيمة املوردة  القيمة احمللية 
  ألورو 

الشركة التونسية 
  SOTUBATللبناء 

  -  181.082,900  يئة احملالت أشغال    تونس 
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ث   تونس   SICK شركة    -  109422,545  األ

Frigo Meuble   121306,232  يئة وجتهيز احملالت    تونس  -  

 Frigoشركة 

Technique   
  -  132362,232  معدات جتهيز املطاعم  تونس 

 Alpha comشركة 

Diffusion 

معّدات خاصة    فرنسا
  للمثلجات والبيتزا 

  أورو  99431,30  -
  د  333094,855

  د  333094,855  د  544173,909          -            -        اجلملة

  
ت واملنتوجات اليت تستعملها الشركة إلعداد وتقدمي   كما تضّمن امللّف قائمة يف املكّو
ملنتوجات احمللية واليت تقدر   حملالت مع تبيان نسبة التزّود  املنتوجات اليت سيتم تقدميها 

غرار  ،%85,33بنسبة   احملّولة    على  الغذائية  واملنتوجات  الطازجة  الفالحية  املنتوجات 
والتقدمي اللف  التنظيف     gobelets et boitesومنتوجات  يتم    -ومواد  اليت  واملنتوجات 

  . % 14,67توريدها من صاحب العالمة واليت تقّدر نسبتها بـ  
  

فرض  كما جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل عدم تضّمن العقد الراهن لبنود تنص على     
إسداء اخلدمة أو  البيع  مقتضياتمب  أسعار  يتالءم مع  األمر عدد  4الفصل    ا    1501من 

واملتعّلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توّفرها يف    2010جوان    21املؤرّخ يف    2010لسنة  
األصلّية   التسمية  اإلستغالل حتت  أنّه:الذي  عقد  على  عقود    "ينص  تتضّمن  أالّ  جيب 

أسعار إعادة    بفرضاإلستغالل حتت التسمية األصلّية شروطا منافية حلرية املنافسة تتعلق  
   البيع أو إسداء اخلدمة...".

إالّ    ،منه  2نقطة    18كما أّن العقد الراهن وإن تضّمن بند عدم املنافسة ضمن الفصل  
  أنّه مل يتجاوز مدة السنة بعد فسخ العقد. 

حبماية   ملزم  العالمة  مستغل  أّن  طاملا  جائزا  يكون  املنافسة  عدم  شرط  فإّن  لتايل  و
شطني جد د إىل السوق املعنّية التسمية التجارية، مّدة معقولة ال ميكن أن تعيق دخول 
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وفق ما درج عيه موقف    وتقدر هذه املدة بسنة وهو ما إحرتمه العقد الراهن  لنشاط،
لتجربة   .يف هذا اإلطار الفرنسية جملس املنافسة، هذا فضال عن اإلستئناس 

ـلـس   : ا

إىل   تفضي  مللف  املضّمنة  ئق  الو وكافّة  الراهن  العقد  بنود  خمتلف  دراسة  إّن 
وهاّمة  أّن  القول   إجيابّية  وتقنّية  اقتصاديّة  انعكاسات  العقد  ّمت  للمشروع موضوع  ما  إذا 

  إحرتام ما تعّهد به طرفا العقد. 
يف  كما        الراهنة  العالمة  مسامهة  تفيد  مللف  املظروفة  ئق  الو إنعكاسات أّن  حتقيق 

أنّ   ، إقتصادية إجيابية تقل عن    ذلك  من طرف    ققّ احملعامالت  املرقم    من  8%   20نسبة 
العالمة إرساهل  مستغل  العالمة،    ايتم  أّن    إضافةلصاحب  هذه  تواجد  إىل  بعض مثل 

يشكّ  أن  شأنه  بتونس من  املعروفة  العاملية  على  العالمات  مطمئنا  عامال  ذاته  ل يف حّد 
  وإستقرار مناخ األعمال بتونس.  تطّور 

  

موطن    25من شأنه أن حيدث  ، تفيد املعطيات أّن املشروع  صعيد التشغيلعلى  أّما  
ملنتوجات  نسبة  أّن  يقع إفتتاحه. كما    كل حملب   % 85  تناهز  احمللّيةوالتجهيزات  التزّود 

الشركات   وتنشيط كذلك  الوطنية  املنتجات  تثمني  شأنه  ما من  قطاع وهو  املختّصة يف 
  . وقاعات الشاي جتهيز املطاعم 

خصصت   اإلقتصادية  ولقد  إلجيابيات  واملتعلقة  اإلعفاء  طالب  عن  الصادرة  الوثيقة 
لبيان اإلنعكاسات اإلجيابية للعالمة على املستهلك وإعتربت أنّه منها  للعالمة حّيزا هاما  

التونسية  الرابح   لسوق  العالمة  تواجد  درجة  من  عرب  تقاس  العالمة  مسعة  أّن  عتبار 
وكيفية استقبال احلرفاء    ،على مستوى جودة املنتوجات املقّدمةسواء    9رضاء املستهلك

توفري أكثر إختيار أمام املستهلك التونسي عرب متكينه  و وقواعد حفظ الصحة والنظافة،  

 
8-La chaîne de valeur DARIO montre que pour 1000 Dinars de CA TTC générés par DARIO 
Tunisie,seuls 197 dinars quittent le pays. 
9 -Le client est gagnant  car les marques de Franchise sont trés attentives à leur reputation laquelle ne 
passe que par le niveau de satisfaction des clients .Le franchiseur est trés attentive à la qualité des 
produits ,au bon service rendu ,à l’hygiène,à la propreté,à tous ce qui sécurise et satisfait le client” 



 

22 
 

عالم بوجود  لإلختيار  أكرب  فرص  راقية  من  خبدمات  تتمّيز  ما    ةأجنبّية  إليه  وهو  أشار 
لتزامات املستغل الرئيسي. العقد من 7الفصل    واملتعلق 

"Afin de preserver l’identité et la reputation commune du réseau "Dario # Caffé E Gelato 

Italiano "et de maintenir des normes élevées et uniformes parmis les Franchisés, le Master 

Franchisé doit mener ses activités au plus haut niveau de service.S’assurer que les produits et 

les équipements appropriés sont utilizes en tout temps " 

مانح   ذاوه ا  يقوم  ومستمّرة  دوريّة  مراقبة  لعمليّات  العالمة  مستغل  إخضاع  يربّر 
املساس شأنه  من  ما  وجود  عدم  من  التثّبت  بغاية  التجارية،  االمتياز  العالمة    بسمعة 

الذي من شأنه أن   بات اجلودةدليل إجراءات العمل ومتطلّ فمستغل العالمة يبقى مقّيدا ب
  ة على املستهلك. ينعكس إجيابّيا وبصفة مباشر 

ر نسبة واليت تقدّ هذا الصنف من العقود سيساهم يف تثمني املدخالت الوطنية    أنّ كما      
بـ املقدمة  واخلدمات  املنتوجات  يف  تشغيل ،%85,33  إعتمادها  يف  سيساهم  كما 

وفقا    10يف جمال اجلودة والسالمة الغذائيةيد عاملة تونسية  الكفاءات التونسية وتكوين  
  . جودة عاليةذات وتوفري منتجات  4ونقطة  3نقطة  3ملقتضيات الفصل 

تقّدم   ملا  لس  يقرتح    ،وتبعا  اإلعفاء  ا الستغالل  Alpha Immo" "مّثل شركة  ملمنح 
األصلّية  "  Dario" عالمة التسمية  حتت  االستغالل  عقد  إطار  بعض يف  إدخال  مع 

على يف    العقد  التعديالت  يعّوض    للعقدجديد  لحق  متقدمي  تتمّثل  الطرفني  من  ممضى 
الراهن   العقد  ادقيق  ا حتديديتضّمن  و امللحق  وإنتهاء  بداية  إدراج  ذلك    ،لتاريخ  أّن 

بسنة   حمالت  إفتتاح  على  ممكن  2019التنصيص  غري  يقتضي   ،أضحى  عدد    مبا  حتيني 
من العقد   5بشكل يتالءم مع مقتضيات الفصل    نقاط البيع املزمع إحداثها يف كل سنة،

  والذي ينص على أّن مدة العقد حمّددة خبمس سنوات.
  

 
10 - Le Franchiseur a le droit de demander aux principaux membres de la direction du personnel du 
Master Franchisé de suivre des cours de formations complémentaires, à tout moment pendant la durée 
du présent contrat. 
-Le Master Franchisé doit établir et maintenir des installations de formation du personnel dans les 
locaux, selon les besoin, afin de se conformer aux dispositions du manuel….Il assurera la formation 
uniquement par l’intermédiaire de formateurs agrées par le franchiseur. 
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سة    2020ماي    18بتاريخ  لس املنافسة    ة ◌ّ وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العام     بر
بن حممود  د  ◌ّ السي السّيدرضا  و والسادة    ات وعضويّة  محّاد  وفتحية  العّيادي  رمي  حممد 

ن   بوعبيديبوز لسعحممد  و   واخلموسي  وسامل   اجللسة   ةاتبك   حبضور و د  و شكري رجب 
  . ة ميينة الزيتوينالسّيد

  الـرئيــس                                                                                  
 


