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  احلمد                                                   ية                                 ـمهورية التونسـاجل

     لس املنافسةـجم    
  

العاّمــة اجللســـة  

- استشاري -       

يف  األصلّية لعالمة أجنبيةعقد اإلستغالل حتت الّتسمية ل جتديد اإلعفاءالّتجارة: :القطاع
  قطاع األكالت السريعة.

 

182681الرأي عدد   

املنافسة جملس عن صادرال  

2018 سبتمرب 13 بتاريخ  

   

  املنافســة،جملس  إنّ 

لس حتت عدد املرّسماإلّطالع على مكتوب وزير التجارة بعد         182681 بكتابة ا
جتديد اإلعفاء املمنوح طلب طلب مبقتضاه إبداء الرأي حول  والذي 2018أوت  16 بتاريخ

إلستغالل العالمة التجارية  Solitaire Food Services" سوليتار فود سرفيس" لشركة

 2016لسنة  1204من األمر عدد  4وفقا ملقتضيات الفصل "FATBURGER" األجنبية

املتعّلق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا  2016أكتوبر  18خ يف املؤرّ 
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عادة تنظيم املنافسة  2015 سبتمرب 15 املؤرخ يف 36 القانون عدد ألحكام  املتعّلق 
   .واألسعار

ق املتعلّ  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد وبعد اإلطّ        
  املنافسة واألسعار.عادة تنظيم 

 املتعّلق بضبط التنظيم 2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر وعلى
  ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلاإلداري 

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

  

لس وفق الصيغ القانونّية جللسة يوم   13وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2018سبتمرب 

  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 – احملتوى املادي لإلسشارة:  

أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204تطبيقا ملقتضيات األمر احلكومي عدد 
 36املتعّلق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكام القانون عدد  2016
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة   تأحيل املتعّلق 

ئق يف إطار طلب  على جملس املنافسة ترخيص الستغالل عالمة  جتديدجمموعة من الو
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 مستغل العالمةم من مقدّ  قطاع األكالت السريعةيف  "FATBURGER" :أمريكّيةأجنبية 

  تتمّثل يف: Solitaire Food Services "سوليتار فود سرفيس"شركة 
سم الّشركة، -  مطلب 
 ،(السجل التجاري والقانون األساسي) امللّف القانوين للّشركة -
 2013ماي  14بتاريخ  القدمي عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية نسخة من -

 .غري ممضى
 اليت تنشط فيها املؤّسسةحيني دراسة السوق تتعّلق بتللغة الفرنسية مذّكرة  -

لسوق احمللية تتضمّ و   ن النقاط التالية:املتعلقة بعالمة "فات برقر" 
*FATBURGER sur le marché -son Rôle dans l’économie -les 
perspectives-plan marketing -les points forts  

(غري مرفق بتقرير مراقب  2015و 2014و 2013لسنوات  القوائم املالّيةجدول   -
ت)  احلسا

  
كما جتدر اإلشارة إىل أّن مطلب جتديد الّرتخيص مّقدم يف إطار اآلجال املبّينة 

على  املبّني أعاله والذي ينصّ  2016لسنة  1204عدد لفصل الرّابع من األمر احلكومي 
إلعفاء مطلبا يف "أنّه: يسند اإلعفاء ملّدة أقصاها مخس سنوات قابلة للتجديد.ويقّدم املعين 

ريخ  التجديد يتضّمن حتيينا للمعطيات املكّونة للملف ...،وذلك يف أجل ثالثة أشهر قبل 
ريخ  ."اية مدة اإلعفاء أوت  29عتبار أّن قرار الرتخيص صادر عن وزير التجارة يف 

ماي  10وقامت شركة "سوليتار فود سرفيس" بطلب التجديد يف  161حتت عدد  2013
2018.   

II - :اإلجراءات    

يف شخص ممثّلها القانوين مرّسم بكتابة  "بتار فود سرفيسلسو "مت توجيه مكتوب إىل شركة  -
لس بتاريخ    .2018أوت  24ا

مت اإلّتصال هاتفيا مبحامية شركة "سوليتار فود سرفيس" األستاذة ألفة الباسطي لطلب  -
    .2018سبتمرب  3معطيات حول املطلب الراهن بتاريخ 
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III -:الستشارة   الّسوق املرجعّية املتعّلقة 

 تندرج السوق املعنّية يف إستشارة احلال ضمن سوق األكلة السريعة احلاملة لعالمة أجنبية   
عداد  بصورة حينّية إثر الطلب وال تعتمد على حلرفائها الوصفات املطلوبة واليت تتمّيز 

ّمدة.   املنتوجات ا

  معطيات حول طريف العقد  -
  "SOLITAIRE FOOD SERVICE" الشركة املستغلة: شركة-1

تنشط يف جمال  .1 الشرقية 70 عدد 8603 وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة مقّرها بنهج
قيمة  (la restauration, la restauration rapide et la vente à emporter) املطاعم
  .دينار 1608000,000رأمساهلا 

  املرخص:صاحب التسمية األصلّية: -2 
 "FATBURGER NORTH AMERICA INC" :هي شركةصاحب العالمة 
    الكائن مقرها بـ:

9606 Santa Monica Blvd,Penthouse Beverly Hills,california 90210. 
مريكا(حوايل  وهي هذا فضال  )% 20حتتل نصيبا هاما من سوق األكلة السريعة 

لعامل.   عن شهرة عالمتها التجاريّة وإشعاعها يف عّدة دول أخرى 
  

  :"FATBURGER " :بعض املعطيات حول العالمة األمريكية
مبدينة لوس أجنلوس  1947ختتّص هذه العالمة مبجال األكلة السريعة وبعثت منذ سنة     

ت املّتحدة األمريكّية.   بكاليفورنيا.وتتمركز أهم مطاعمها جبنوب وغرب الوال
دول وهي :البحرين وقطر وعمان  10 حوايلحمل مرّكزة يف  150وتتوزّع على أكثر من    

  والكويت وكور واألردن وأندونيسيا ولبنان. والباكستان والعربية السعودية 
هم   اإللتزامات احملمولة على مستغل العالمة:تذكري 

التنصيص على اإللتزامات احملمولة على مستغل العالمة الذي ربط بني الطرفني تضّمن العقد 
  ما يلي: هذه اإللتزامات خاّصة يفم أهوتتمّثل 
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 دوالر يتّم دفعه كاآليت: 1,300,000.000املقّدر بـدفع معلوم الدخول يف الشبكة  -
دوالر يتم دفعها عند توقيع العقد ومبلغ  0275,000.00دوالر بصفة مسبقة و 050,000.00

دوالر يف السنة  650,000.000 دوالر يف السنة الثانية إلبرام العقد ومبلغ 325,000.000
 الرابعة إلبرام العقد.

   .العالمةحصرية إستعمال  -
   

VI -  الّنظر يف إمكانّية جتديد اإلعفاء لعقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية املعروض
لس على معىن الفصل الّسادس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  على أنظار ا

املتعّلق بضبط  2016أكتوبر  18املؤرخ يف  2016لسنة  1204من األمر عدد  4الفصل و 
  :إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته

اإلعفاء املمنوح طلب الّرتخيص يف جتديد بداء الرأي حول مالراهنة ستشارة االتتعّلق     
   إلستغالل العالمة األمريكية " Solitaire Food Services" سوليتار فود سرفيس"لشركة 

"FATBURGER " السريعةيف قطاع األكالت.  
ملوافقةىل أنّه إوجتدر اإلشارة  لس املنافسة أن أبدى رأيه  إعفاء  خبصوص  سبق 

   إلستغالل العالمة األمريكيةعقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية 
"FATBURGER" 2013ديسمرب  19الّصادر بتاريخ  132479وذلك مبقتضى الرّأي عدد. 

" SOLITAIRE FOOD SERVICEطلب شركة "اإلعفاء لوالذي تضّمن إقرتاح منح 
يف إطار عقد االستغالل حتت التسمية  "FATBURGER" الرتخيص الستغالل عالمة

  األصلّية.
(مرفق  2013أوت  29وصدر قرار من وزير التجارة والصناعات التقليديّة بتاريخ 

ة ضمن عقد إستغالل إستغالل العالمة األجنبيّ  "سوليتار فود سرفيس"مللف) يرّخص لشركة 
ئق مطلب الرتخيص.ت العالمة األصلّية يف تونس حت ا بو   وذلك حسب املعطيات املصرّح 

ت ":من القرار املبّني أعاله 2الفصل وينص  مينح هذا الرتخيص لفتح ثالث نقاط بيع بوال
لطلب. نة وتونس وفق ما هو مبّني    أر
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  ."بل للتوسعة بعد موافقة اإلدارة ليصل إىل مخس نقاط بيع كحد أقصىهذا الرتخيص قا
رخيه  4ينص الفصل كما  من القرار:"هذا الرتخيص صاحل ملّدة مخس سنوات بداية من 

  وقابل للتجديد".
  

لرجوع إىل  مللف يتبّني و ئق املضّمنة  ا الو ّ ترخيص من  خالية منجاءت أ
لسوق التونسية  نية  ومن صاحب العالمة إلستغالل العالمة األمريكّية "فات برقر" لفرتة 

يربط بني الشركة الطالبة لتجديد اإلعفاء:شركة "سوليتار فود سرفيس" وصاحب جديد  عقد
  . FATBURGER NORTH AMERICA INC  العالمة شركة

   

كما جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أّن املمّثل القانوين لشركة "سوليتار فود أّكد 
إلستغالل عالمة من صاحب العالمة للمجلس أّن الشركة مل تتحّصل بعد على ترخيص 

نية  وأّن الشركة بصدد التفاوض مع الطرف األجنيب  لسوق التونسية "فات برقر" ملدة 
  حول هذا املوضوع.

مللف قابل فإّن يف امل عقد قدمي غري ممضى من الطرفني حيمل  مّثل يفيتالعقد املضّمن 
 شركةمن طرف عقد إستغالل حتت التسمية األصلّية ويتمّثل يف   2013ماي  14ريخ 

"SOLITAIRE FOOD SERVICE" عالمةل "FATBURGER " ّ6( ملّدة ست (
   وفقا ملا يلي: العقدمن  3 للفصلوفقا  غري قابلة للتجديدسنوات 

"La convention entre en vigueur à la date effective de la signature de cette 
dernière et se termine après 6 ans de cette date . 
 Le Franchisé n’a pas le droit de renouveler cette convention ou 
prolonger sa durée " 

العقد الرابط بني الطرفني ال يسمح ملستغل العالمة الراهن  فإنّ  بيانها سبق ملواستنادا 
بطلب جتديد الرتخيص، ويكون عليه اإلدالء بعقد جديد مينحه  "سوليتار فود سرفيس"شركة 

نية   . حّق إستغالل العالمة لفرتة 
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لإلدالء بعقد جديد  "سوليتار فود سرفيس"شركة دعوة يقرتح  وتبعا ملا تقّدم     
لسوق التونسية لفرتة " FATBURGER"إستغالل عالمة نها من يربطها بصاحب العالمة ميكّ 

  ر خبمس سنوات.نية تقدّ 
        

 2018سبتمرب  13 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ 
سة السيّ  حممد العّيادي وعمر التونكيت وعضويّة السّيدة والسادة رضا بن حممود د بر

ن  وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد شيخ أكرم الباروين و ومخوسي بوعبيدي ورمي بوزّ

  .السّيد نبيل السمايت أّمن كتابة اجللسةو روحو 

   

 الـرئيــس                                                             

رضا بن حممود                                                                

 

 

 

 

 


