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  احلمــد                                              اجلمهوريّة الّتونسّية 
  جملـس املنافـسة
  اجللسة العاّمة

ت الّساخنة واألكالت الّسريعة   القطاع: املشرو
  

   162622الّرأي عدد 
  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2016ديسمرب  29بتاريخ 

  

  املنافسة،إّن جملس 

 أكتوبر 27جارة املؤرّخ يف التّ الّصناعة و مكتوب وزير بعد اإلّطالع على 
لس بتاريخ و  2016  162622حتت عدد  2016 نوفمرب 2املرّسم بكتابة ا

لس  واملتضّمن طلب رأي مشروع عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية شأن يف ا
 ،املقّدم من طرف السّيد كرمي الّسعيدي « coffee shop compagny »لعالمة 

  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 6وذلك طبقا ألحكام الفصل 

نوفمرب  7املؤرّخ يف  1959لسنة  147وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
لقانون عدد  1959 ملقاهي واحملّالت املماثلة هلا املنّقح واملتّمم  لسنة  27املتعّلق 
  ،2001مارس  8املؤرّخ يف  2001

 2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد واإلّطالع على 
  ،املتعّلق بتنظيم جتارة الّتوزيع
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واملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وعلى القانون عدد 
  ،عادة تنظيم املنافسة واألسعار

واملتعّلق  2016أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204وعلى األمر عدد 
 36بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكام القانون عدد 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة    واملتعّلق 
واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  ،2016رب ديسم 29جللسة يوم اخلميس 
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

  ،الكتايب السّيدة مجيلة اخلبثاين يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل املقّررة
  

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

I- :تقدمي امللف  
  اإلطار التشريعي والرتتييب املنّظم للقطاع:  - √

املتعّلق  1959نوفمرب  07املؤرّخ يف  1959لسنة  147القانون عدد  -
لقانون عدد  املؤرّخ يف  2001لسنة  27ملقاهي واحملّالت املماثلة هلا املنّقح واملتّمم 

  .2001مارس  8
املتعّلق حبماية  1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -

  املستهلك.
لّتجارة  1994مارس  7املؤرّخ يف  1994لسنة  41القانون عدد  - املتعّلق 
   اخلارجّية.
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املتعّلق حبماية  2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد  -
لسنة  50لقانون عدد  عالمات الّصنع والّتجارة واخلدمات كما ّمت تنقيحه وإمتامه

  . 2007جويلية  23املؤرّخ يف  2007
املتعّلق حبذف  2004أوت  2املؤرّخ يف  2004لسنة  75القانون عدد  -

  والسياحّية والرتفيهّية.رخص ومراجعة موجبات إداريّة ختّص بعض األنشطة التجاريّة 
املتعّلق بتنظيم  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد  - 

  . جتارة الّتوزيع
واملتعلق بضبط  2010جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501عدد األمر  -

الشروط الدنيا الواجب توّفرها يف عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية واملعطيات 
لوثيقة املصاحبة للعقد.    الدنيا املضّمنة 

 2016أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204احلكومي عدد األمر  -
م القانون عدد واملتعلق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكا

عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 املتعّلق 
  واألسعار.
يتعّلق  2010جويلية  28قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرّخ يف  -

الفصل مبنح بعض عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلّية ترخيصا آلّيا على معىن 
ملنافسة  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  6 املتعلق 

  واألسعار.
  
   

  احملتوى املاّدي ملشروع العقد:  – √
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ئق يف إطار طلب احلصول على  تأحيل على جملس املنافسة جمموعة من الو
ت  « coffee shop compagny »ترخيص الستغالل عالمة  يف قطاع املشرو

  الّساخنة واألكالت الّسريعة تتمّثل يف:
سم السّيد كرمي الّسعيدي. -  مطلب 
- Document d’information précontractuel 
 دراسة الّسوق. -
 ،غالل العالمة حتت الّتسمية األصلّيةستروع عقد انسخة من مش -
 ،امللّف القانوين ملستغّل العالمة -
 ،خمّطط االستثمار -
 ،القوائم املالية لصاحب العالمة -
سم السّيد وليد معاجل. -  توكيل 

 
II– :عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية املعين بطلب اإلعفاء  

أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد  14يعّرف الفصل   
نّهواملتعّلق بتنظيم جتارة الّتوزيع 2009 "   ، عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية 

عقد مينح مبقتضاه صاحب تسمية أو عالمة جتاريّة حّق إستغالهلا لشخص طبيعي 
بتوزيع منتجات أو أو معنوي يسّمى املستغّل حتت الّتسمية األصلّية قصد قيامه 

ويشمل حّق إستغالل الّتسمية األصلّية نقل إسداء خدمات لقاء مقابل مايل. 
اخلربات املكتسبة واملهارات الفنّـّية وإستغالل حقوق امللكّية الفكريّة. ويقصد بشبكة 
اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية جمموع حمّالت مستقّلة تعمل حتت عالمة واحدة 

يئة احملّالت وطرق الّتسيري والعرض والّتسويق ووفق أساليب جتا ريّة موّحدة خاّصة 
  ومصادر الّتزّود." 
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لس    طلب اإلعفاء من املنع املنصوص بويتعّلق العقد املعروض على أنظار ا
لفصل   2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد من  5عليه 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار يف إسناد حّق حصري للسّيد كرمي الّسعيدي  واملتعّلق 
 coffee shop »مقاهي يف مرحلة أوىل حتت عالمة   3لتطوير وتشغيل 

compagny »  صبح مستغّل رئيسي يجلمهوريّة الّتونسّية وإسناده إمكانّية أن
Master Franchise  ما عّرب مستغّل العالمة عن رغبته يف على الّرتاب الّتونسي إذا
  .2017ذلك قبل موّىف جانفي 

  أطراف العقد: -1
  تتمّثل أطراف العقد املعروض على أنظار جملس املنافسة يف :

  مالك لتسمية أو عالمة جتاريّة:  -أ
 شركة يتمّثل الّطرف األّول يف عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية يف

Sharf coffeeshop GmbH ، 1999وهي شركة منساويّة ّمت إحداثها منذ سنة ،
 coffeeshopوهي أهّم مالك لشبكة مقاهي مستغّلة حتت الّتسمية األصلّية 

company  6نقطة بيع من بينها  298 من خاللمتواجدة يف خمتلف أحناء العامل 
من الّطراز  "فيينواز"يف مصر. وترتكز هذه العالمة على تقدمي قهوة  21ويف املغرب 

العايل وبطريقة جديدة معتمدة يف ذلك على قهوة ذات نوعّية عالية منتجة بطرق 
لّشركة.   خاّصة وعلى آالت لعصر القهوة وحيدة وخاّصة 

لس مسّجلةوهذه ال  لعقد املعروض على أنظار ا ب لّرتا عالمة املعنّية 
ملعهد الوطين للمواصفات وامللكّية الّصناعّية منذ  . 2007جويلية  29الّتونسي 

  ويهّم هذا الّتسجيل املنتجات الّتالية:
30 : Café, thé, succédanés du café, cacao, boissons à base 

de chocolat. 
40 : Services de salon de thé et cafétérias. 
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  مستغّل حتت الّتسمية األصلّية:  -ب
مواطن تونسي السّيد كرمي الّسعيدي وهو يتمّثل الّطرف الثّاين يف العقد يف 

خلارج ومتحّصل على تكوين يف جمال املقاهي واألكالت الّسريعة من مقيم 
scharf coffeeshop Gmbh  .لّنمسا   املنتصبة 

   
  العقد: مّدة -2

سنوات  10ملّدة سيتّم من مشروع العقد على أّن إبرامه  15.1تنّص الّنقطة 
  سنة. 20قابلة للّتجديد خبمس سنوات يف كّل مرّة لتكون املّدة اإلمجالّية للّتعاقد 

 
  املقابل املايل: -3

قيمة مالّية على عاتق مستغّل العالمة يف دفع تتمّثل اإللتزامات املالّية احملمولة 
 Droit d'entréeجزافّية بصفة مسّبقة إىل مالك العالمة قصد دخول الّشبكة الّتجاريّة

لّسوق وقيمة اإلستثمارات حبوهي حتّدد ،  سب شهرة العالمة وقدم تواجدها 
دفع معلوم إّما سنوي أو شهري مرتبط برقم ، عالوة املستوجبة والعائدات املرتقبة

  ."Royalties "املعامالت الّسنوي أو الّشهري احملّقق 
لّنسبة إىل امللّف املعروض سيتّم دفع ما قيمته   جزافّية كقيمة  أورو 25.000و

إلضافة إىل معلوم شهري حيتسب  لدخول الّشبكة عن كّل نقطة بيع يتّم فتحها 
 1   من رقم املعامالت الّصايف الّشهري ومعلوم تروجيي شهري بنسبة  % 5بنسبة 

  .الّصايف من رقم املعامالت %
كما سيتّم اقتطاع مبالغ الّدخول إىل الّشبكة ومبالغ اإلقتناءات املتعّلقة 
ملقاهي من احلساب اجلاري ملستغّل العالمة املفتوحة  آلالت والّتجهيزات اخلاّصة 

  خلارج.
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III– :الستشارة   الّسوق املرجعّية املتعّلقة 
تتمّثل الّسوق املرجعّية يف سوق استغالل املقاهي من الّصنف األّول على 

ملقاهي  1959نوفمرب  7املؤرّخ يف  1959لسنة  147معىن القانون عدد  املتعّلق 
ت ال كحول فيها وهي بصفة  واحملّالت املماثلة هلا وهي احملّالت اليت تبيع مشرو

  خاّصة املقاهي وقاعات الّشاي واملشارب.

إىل مقتضيات كرّاس  من الّنشاط من حيث ممارستهوخيضع هذا الّصنف 
حكام الفصل شروط تتّم املصادقة عليه بقرار من وزير الّداخلّية وذلك تطبيقا أل

واملتعّلق حبذف  2004أوت  2املؤرّخ يف  2004لسنة  75الثّاين من القانون عدد 
رخص ومراجعة موجبات إداريّة ختّص بعض األنشطة الّتجاريّة والّسياحّية والّرتفيهّية. 
عتبار عدم وجود إجراءات إحداث معّقدة  وتعترب هذه الّسوق سوقا مفتوحة 

عتبار تطّور عدد هذه    املقاهي من سنة إىل أخرى.و

ت غري الكحولّية املقّدمة يف املقاهي من الصنف األّول  ولئن ختضع املشرو
ملشارب واملقاهي العاديّة إىل الّتسعرية اإلداريّة،  ت الساخنة املقّدمة  وحتديدا املشرو

ا .إّال أّن قاعات الّشاي واملقاهي الفاخرة ، ختضع لتسعرية وبطلب من أصحا
استشارة احلال  ما ينطبق علىوهو  ،بعد إثبات ما ّمت إجنازه من إستثماراتإستثنائّية 

عتبار أمهّية االستثمارات اليت سيتّم إجنازها والقيمة املالّية املستوجبة الستغالل 
  العالمة النمساويّة.

 COFFEESHOPوتكمن خصوصّية املقاهي اليت ستستغّل حتت تسمية 

COMPANY حية ا من  يف توزيع مشروب  ،متخّصصة بصفة أّولية ،يف كو
القهوة ذو اجلودة العالية والذي سيتّم توريده من الّنمسا وعصره عن طريق آالت 

عتبار خصوصّيتها ت  فضال عن ،مصّنعة للغرض سيتّم توريدها  توزيع املشرو
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الّشاي وشراب الشوكوال وبصفة فرعّية بيع املرطّبات منها خاّصة و الّساخنة األخرى 
ا من الّسوق الوطنّية.والوجبات اخلفيفة ال   يت ميكن الّتزّود 

لس  فإّن عدد املنافسني هلذه  ،ووفقا لدراسة املشروع املعروض على أنظار ا
ت اليت سيتّم توزيعها وميكن ذكر  العالمة حمدود وال يرتقي جلودة ومذاق املشرو

Big Apple Coffee Shop  واليت ختتّص بقهوة  2املتواجدة مبنطقة البحرية
Lavazza  ستعمال آلة وشبكة مقاهي  Cimbali 3 gruppesو

COSMITTO Coffee  لبحرية واملرسى واليت توزّع قهوة  1املتواجدة حاليا 
COSMITTO  أحسن جودة من الّسابقة وأكثر تنّوعا ووهيErik Kayser 

  Smug’sاملتخّصص يف القهوة الفرنسّية والعالمة املستغّلة حتت الّتسمية األصلّية 
لبحرية    والّنصر. 1املتواجدة 

مقاهي حتت تسمية  3وينّص مشروع االّتفاق األّويل على إحداث 
 ِ◌COFFEESHOP COMPANY  2016خالل سنة  2بكّل من منطقة البحرية 

يفتح مشروع كما .  2019واملرسى يف سنة  2017وحدائق قرطاج خالل سنة 
بكّل من املركز العمراين الّشمايل  إضافّيتنياإلّتفاق األّويل اإلمكانّية لفتح نقطيت بيع 

لّطريق السياحية بسوسة (2021(   ). 2023) و

  VI-  الّنظر يف إمكانّية منح إعفاء لعقد اإلستغالل حتت الّتسمية
لس على معىن الفصل األ من قانون إعادة  6صلّية املعروض على أنظار ا

  تنظيم املنافسة واألسعار:

ميّثل عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية موضوع االستشارة الرّاهنة اّتفاقا 
لفائدة السّيد كرمي الّسعيدي ميّكنه من استغالل يف فرتة أوىل  غري حصريعمودّ 

 COFFEESHOPثالثة مقاهي حتت الّتسمية األصلية للعالمة الّنمساويّة 
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COMPANY مللحق عدد ، إّال أنّه ومبقتضى مشروع اإلتّفاقّية اإلضافّية املضّمنة 
مكان مستغّل العالمة طلب احلصريّة  8 على الّرتاب  ارئيسيّ  ليصبح مستغالّ فإنّه 

ومن شأن ، 2017قبل موّىف جانفي يقّدمه الّتونسي وذلك مبقتضى طلب كتايب 
لّرتاب الّتونسي دون اقتناء  ذلك أن مينع من استغالل مؤّسسة أخرى هلذه العالمة 

من  وهو بذلك يشّكل ،أن يؤول إىل تقاسم الّسوق املرجعّيةو حقوق االستغالل 
من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار الذي  5اّتفاقا خمالفا للفصل  حيث املبدأ

ينّص على أنّه:" متنع األعمال املّتفق عليها والّتحالفات واإلّتفاقيات الّصرحية أو 
ملنافسة واليت تؤول إىل:    الّضمنّية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمالّ 

 الّسري الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب،عرقلة حتديد األسعار حسب  -1
احلّد من دخول مؤّسسات أخرى للّسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة  -2

 فيها،
 حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو الّتسويق أو اإلستثمار أو الّتقّدم الّتقين، -3
 تقاسم األسواق أو مراكز الّتموين." -4

ملنافسة واألسعار تعفى من من قانون إعادة تنظيم ا 6 غري أنّه تطبيقا للفصل
ا ضروريّة لضمان  تطبيق الفصل اخلامس سابق الذّكر، العقود ّ ا أ اليت يثبت أصحا

ا تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها شريطة  ّ تقّدم تقين أو اقتصادي وأ
  أالّ تؤّدي إىل:

فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من  -
 أهداف،

  اإلقصاء الّتام للمنافسة يف الّسوق املعنّية أو يف جزء هاّم منها.  -
يتبّني من خالل دراسة مشروع اإلّتفاق األّويل لعقد استغالل عالمة و 

COFFEESHOP COMPANY  خلّوه من الّشروط املنافية للمنافسة من حيث
  فرض أسعار إسداء اخلدمة ومن حيث حتديد رقم معامالت أدىن.
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على الّتعامل احلصري هلذه العالمة مع طالب  اإلّتفاق املذكوركما ال ينّص 
ّم إلمكانّية  ،الّرتخيص وبذلك ال يؤول هذا اإلّتفاق بصفة أّولّية إىل إقصاء 

  استغالل العالمة من طرف مؤّسسات أخرى.
تكوين دقيق لإلطارات املشرفة على و  انتداب يتطّلب تنفيذ هذا اإلّتفاقكما 

ملقاهي اليت ستفتحاملش وهو ما سيساهم يف  ،روع واألعوان الذين سيعملون 
  . إحداث حركّية على مستوى سوق الّتشغيل واملسامهة يف الّتقليص من البطالة

يف حاجة إىل إدخال نوع من تبقى فإّن الّسوق املرجعّية  ،إضافة إىل ما سبق
ت  حية نوعّية ومذاق املشرو حية طريقة إسداء اخلدمة و الّتجديد عليها من  من 

إلضافة إىل خصوصّية معماريّة متعّلقة بعالمة بعينها دون أخرىأخرى،   مبا هذا 
فضال عن توفري ما هو موجود ببلدان جماورة أخرى  ،ميّكن من حتسني اخلدمات

  لفائدة السّياح.
مللّف،  إلستناد إىل املعطيات املظروفة  أو  أّن كّل نقطة بيعكما يتبّني 

من الّسوق  % 80اقتناءات شهريّة بنسبة  ها تسجيلينجّر عنس هامقهى يتّم فتح
  احمللّية من جمموع اإلقتناءات.

عتبار أّن نسبة  كما لن ينجّر عن هذا املشروع، خروج هاّم للعملة الّصعبة 
ت اخلاّصة للمستغّل املوجودة  هاّمة من اإلستثمارات سيتّم متويلها عن طريق احلسا

  خلارج.
لس املوافقة على طلب  ،وبناء على ذلك اإلعفاء املاثل على أن يقرتح ا

ألمر  اإلجراءات املنصوص عليها  وطبق )05( مس سنوات قابلة للّتجديديسند خب
بضبط املتعلق  2016أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204احلكومي عدد 

لسنة  36إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدته تطبيقا ألحكام القانون عدد 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015   .املتعّلق 
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لس املنافسة   29بتاريخ امللتئمة وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

سة  2016ديسمرب  لس بر السّيد حمّمد العّيادي وعضويّة ئب رئيس ا

السّيدتني ماجدة بن جعفر ورجاء الّشواشي والّسادة عمر الّتونكيت وحمّمد بن 

لّسعود وأكرم الباروين فرج واهلادي بن مراد ومعّز العبيدي   وحبضوروسامل 

 اجللسة السّيد نبيل السمايت.  كاتبو  ابسياملقّرر العام السّيد حمّمد البحري الق

  الرئيــس                                                               
 حمّمد العّيادي                                                                

 

 


