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                                                              اجلمهورية التونسية
  جملس املنافسة

*************  
   ّ182679 عدد اإلستشاري امللف  
 مطلب شركة  :املوضوعolivier’L  لتجديد ترخيصها خبصوص استغالل العالمة األجنبّية

Pomme de Pain .يف قطاع األكالت السريعة ولتوسعة نشاطها  
  األكالت السريعة: القطاع.  

  

  

  

  

   182679الّرأي عدد 
  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2018 سبتمرب 13بتاريخ 
  

  إّن جملس املنافسة،

لس  رأي واملتضّمن طلب 2018 أوت 16بعد اإلّطالع على مكتوب وزير الّتجارة املؤرّخ يف  ا
خبصوص استغالهلا للعالمة األجنبّية  هاترخيصالرامي إىل جتديد  L’olivierطلب شركة مخبصوص 

Pomme de Pain .يف قطاع األكالت السريعة ولتوسعة نشاطها  
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  واملتعّلق 

  .تنظيم املنافسة واألسعار
واملتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  .واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
املتعّلق بضبط  2016أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204وعلى األمر احلكومي عدد 

 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكام القانون عدد 
  عادة تنظيم املنافسة واألسعار.املتعّلق  2015سبتمرب 
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لس وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم   اخلميسوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2018 سبتمرب 13

  .وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين
  .الكتايب يف تالوة تقريره القاين وليد عد اإلستماع إىل املقّررة السّيدوب

  

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

  

  تقدمي امللف: .1
حكام الفصل  أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204األمر احلكومي عدد من  4عمال 

لسنة  36تطبيقا ألحكام القانون عدد  ،املتعّلق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدتهو  2016
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015 الّتجارة من  طلب وزير، املتعّلق 

لس إبداء الرأي  خبصوص استغالهلا  هاالرامي إىل جتديد ترخيص L’olivierطلب شركة مخبصوص ا
  يف قطاع األكالت السريعة ولتوسعة نشاطها. Pomme de Painللعالمة األجنبّية 

ئق  على جملس املنافسة تأحيلوقد    يف:املذكور تتمّثل طلب امل مظروفة مبلفّ جمموعة من الو
 .سم الّشركة  مطلب 
 .امللّف القانوين للّشركة 
 .ئق ما قبل إبرام العقد  و
 القدمي عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية نسخة من. 
 الشركةالقطاع اليت تنشط فيها  دراسة حول. 
 .خمّطط اإلستثمار والقوائم املالّية 
 .رسالة توضيحّية 
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 املالحظات  .2
  تثري االستشارة الراهنة املالحظات التالية:

الذي  1204األمر احلكومي عدد من أحكام الفصل الرابع مع  جتديد الّرتخيص ملفّ تطابق  عدم -
ئق املتعّلقة برتخيص استغالل العالمات األجنبّية اليت وجوب  اقتضى عليها الفصل  نصّ تحتيّني الو

ئق املضّمنة  ذلك. الثاين من األمر املذكور   تبّني ما يلي:مللّف أنّه ومبراجعة الو
  شركة مل تقمL’olivier  ّنسخة من ني العقد املربم بينها وبني صاحب العالمة واكتفت بتقدمي بتحي

ّن مّدة هذا العقد  يّتجه. ويف هذا اإلطار، العقد القدمي كما هو   ،سنوات قابلة للتجديد 10التذكري 
لصفحة التاسعة منه لس من أّن  معوهو ما يتعارض  ، منصوص عليه   مّدةما درج عليه عمل ا

لتايل فإّن تجاوز مخس سنواتتستغالل ال ميكن أن اإل عقد على  تعديلالستوجب تهذه املّدة ، و
  .الّنحو املذكور

  ّئق امللف يف  Pomme de Painدراسة سوق حمّينة وجديّة تعكس موقع عالمة  مل تتضّمن و
ألكالت السريعة وتطّور نشاطها من حيث املبيعات وحصص الّسوق خالل السنوات ل احمللّية وقسّ ال

 .األخرية األربع
  مل تقّدم شركةL’olivier املنجرّة عن استغالهلا لعالمةالفوائد عن  معطيات ضافية Pomme de 

Pain    ا من الشروط املوجبة لإلعفاء  للمستهلك، ةئداتقين أو ف أو إقتصاديتقّدم من ّ خاّصة وأ
عادة تنظيم املنافسة واألسعار.على معىن الفصل      السادس من القانون املتعّلق 

  إالّ ة، ري األخ األربعتضّمن امللّف قوائم مالية للسنوات  ّ مؤّشرة من مراقب أو خبري  مل تكنا أ
ت، ئق   هااعتماد وهو ما حيول دون حسا لتايل منقوصا من هذه الوثيقة  رمسيةكو ويظّل امللّف 
ذه القوائم أّن شركة هذا و  األساسية. حّققت  L’olivierيالحظ من خالل املعطّيات املالّية املضّمنة 

دينار، ممّا يستدعي الّنظر  48000- حوايل اسلبّية خالل السنوات األربع املاضية بلغ معّدهل مالّية نتائج
خاّصة وأّن مستغّل  Pomme de Painى والّنجاعة املالّية ملشروع استغالل عالمة اجلدو يف مدى 
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 10 تفوقتوسيع نشاطه من خالل إحداث عشر نقاط بيع جديدة جبملة استثمارات العالمة يعتزم 
 مليون دينار.

لسفإن سبق بيانه،  إىل ماواستنادا  ل عالمة الجتديد ترخيص استغ قبول مطلب يقرتح ا
Pomme de Pain تقّدمت به شركة  ذيالL’olivier اقائص تدارك النّ  بعد   .السالف بيا

  

لس املنافسة بتاريخ   2018 سبتمرب 13وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد  واخلموسي وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي وعمر الّتونكيت  رضا بن حممودبر

ن،السّيدبوعبيدي وأكرم الباروين و  شيخ وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد  ة رمي بوزّ

 . اجللسة السّيد نبيل السمايتكاتب و  روحه

                                                           
  الرئيــس                                                              

 رضا بن حممود                                                            

  


