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  الحمــد                                               ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  القطاع: املرطّبات واملطاعم

  

   172636أي عدد  رّ ال
  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2017  جوان 8بتاريخ  
  إّن جملس املنافسة،

 2017أفريل  10املؤرّخ يف  الّصناعة والّتجارةبعد اإلّطالع على مكتوب وزير 
لس  مشروع عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية يف شأن واملتضّمن طلب رأي ا

وذلك  « le manoir »شركة طرف مقّدم من  « Frédéric Cassel »لعالمة 
  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 6طبقا ألحكام الفصل 

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 2015   واملتعّلق 

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

عادة تنظيم املنافسة املتعلّ  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015 لسنة 36 ق 
  .واألسعار

واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  نافسة،بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس امل
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لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2017 جوان 8جللسة 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  

  احملتوى املاّدي ملشروع العقد:  – √
ئق يف إطار طلب احلصول على  أحيل على جملس املنافسة جمموعة من الو

 املرطّبات واملطاعميف قطاع  «Frédéric Cassel »ترخيص الستغالل عالمة 
  تتمّثل يف:
سم شركة  -  .« le manoir »مطلب 
 يف تونس. « Frédéric Cassel »تقدمي مشروع  -
ئق ما قبل إبرام العقد حسب األمر عدد  - جوان  21املؤرّخ يف  1501و

2010. 
 دراسة الّسوق. -
لّلغة  تغالل العالمة حتت الّتسمية األصلّيةنسخة من مشروع عقد اس -

 .الفرنسّية
 خمّطط االستثمار. -
 .القانون الّتأسيسي للّشركة املستغّلة للعالمة -
 نسخة من الّسجّل الّتجاري. -
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II– :عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية املعين بطلب اإلعفاء  
لس لطلب اإلعفاء من املنع املنصوص  يتعّلق العقد املعروض على أنظار ا

لفصل اخلامس من قانون  ستغالل عالمة املنافسة واألسعار إعادة تنظيم عليه 
« Frédéric Cassel »  من طرف شركة« le manoir » على  بصفة حصريّة

واقتناء جمموعة  Sous franchiseالّرتاب الّتونسي مع إمكانّية إسناد عقد 
الوصفات املتعّلقة بكاّفة املنتوجات املسّوقة من الّشركة املالكة للعالمة. وستفتتح 

ّمث يف مراحل الحقة يف تونس  2نقاط البيع بصفة تدرجيّية يف مرحلة أوىل يف البحرية 
 واملنار وسوسة وصفاقس.

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

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

واملتعّلق بتنظيم جتارة  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد 
ويف عقد احلال فإّن الّطرف األّول صاحب تسمية أو عالمة جتاريّة. الّتوزيع، يف 
وهي شركة فرنسّية ذات مسؤولّية    « LJ CHOCOLAT »شركة يتمّثل يف 

 2009مسّجلة يف فرنسا منذ سنة  « Frédéric Cassel »حمدودة مالكة لعالمة 
ن واملغرب. ومسّجلة يف بعض البلدان األخرى ا على غرار أملانيا واليا   املمثّلة 

لس مسّجلةعالمة وهذه ال لعقد املعروض على أنظار ا لّرتاب  املعنّية 
ملعهد الوطين للمواصفات وامللكّية الّصناعّية منذ   .2016جويلية  22الّتونسي 

  ويهّم هذا الّتسجيل املنتجات الّتالية:
29 : Fruits et légumes conservés ; séchés, confits, salades de 

fruits… 
30 : Café, thé, succédanés du café, cacao, boissons à base 

de chocolat… 
43 : Services de restauration… 
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   مستغّل حتت الّتسمية األصلّية: -ب
وهي  « le manoir »يتمّثل مستغّل العالمة على الّرتاب الّتونسي يف شركة 

لسجّل الّتجاري دينار  10.000شركة ذات مسؤولّية حمدودة، رأس ماهلا  مسّجلة 
ويتمّثل  2016ديسمرب  9بدأت نشاطها منذ   B01248722016حتت عدد 

ها الثّانوي فهو استغالل طموضوع نشاطها الرّئيسي يف استغالل املطاعم أّما نشا
  .قاعة شاي
  العقد: مّدة -2

لس على  مّدة أّن ينّص الفصل العاشر من العقد املعروض على أنظار ا
وأّن الّتجديد جيب أن يكون  2017مخس سنوات انطالقا من غرّة ماي العقد هي 

  صرحيا ويف إطار عقد جديد.
  املقابل املايل: -3

تتمّثل اإللتزامات املالّية احملمولة على عاتق مستغّل العالمة يف دفع  قيمة 
 Droitةمالّية جزافّية بصفة مسّبقة إىل مالك العالمة قصد دخول الّشبكة الّتجاريّ 

d'entrée   لّسوق وقيمة وهي حتّدد حسب شهرة العالمة وقدم تواجدها 
اإلستثمارات املستوجبة والعائدات املرتقبة ودفع معلوم إّما سنوي أو شهري مرتبط 

  .Royalties برقم املعامالت الّسنوي أو الّشهري احملّقق 
لّنسبة إىل العقد الرّاهن فإّن مستغّل العالمة مطالب بدفع مبلغ جزايف أّويل  و

أورو دون احتساب األداءات يقتطع من املبلغ اجلزايف الّسنوي  10.000بقيمة 
لّنسبة إىل الّسنة األوىل. كما أنّه مطالب بدفع  25.000املقّدر بـ   15.000أورو 

  أّول نقطة بيع يف تونس. أورو دون اعتبار األداءات عند فتح
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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.

وخيضع هذا الّصنف يف إحداثه إىل مقتضيات كرّاس شروط تتّم املصادقة 
عليه بقرار من وزير الّداخلّية وذلك تطبيقا ألحكام الفصل الثّاين من القانون عدد 

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

  املقاهي من سنة إىل أخرى.

ت غري الكحولّية املقدّ  مة يف املقاهي من الصنف األّول ولئن ختضع املشرو
ملشارب واملقاهي العاديّة إىل الّتسعرية اإلداريّة،  ت الساخنة املقّدمة  وحتديدا املشرو
ا ختضع لتسعرية  إّال أّن قاعات الّشاي واملقاهي الفاخرة وبطلب من أصحا

احلال  إستثنائّية  بعد إثبات ما ّمت إجنازه من إستثمارات وهو احلال يف استشارة
عتبار أمهّية االستثمارات اليت سيتّم إجنازها والقيمة املالّية املستوجبة الستغالل 

  العالمة الفرنسّية.

وعلى  « Frederic Cassel »وستقوم املقاهي اليت ستستغّل حتت تسمية 
بصنع املرطّبات  أساس الوصفات اليت سيتّم اقتناؤها من الّشركة املالكة للعالمة

  وب القهوة ذو اجلودة العالية والّشاي، كما ستقّدم األكالت.وتوزيع مشر 
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لس فإّن عدد املنافسني هلذه  ووفقا لدراسة املشروع املعروض على أنظار ا
اورة للمقّر  العالمة حمدود وينقسم إىل منافسني مباشرين وهم قاعات الّشاي ا

" ومنافسني غري مباشرين BIG DIP" و"716على غرار " 2الرئيسي يف البحرية 
املتحّصلني على ترخيص الستغالل عالمة حتت الّتسمية األصلّية يف جمال صنع 

  ...« PAUL » و « Eric Kayser »املرطّبات على غرار 

  VI-  الّنظر يف إمكانّية منح إعفاء لعقد اإلستغالل حتت الّتسمية
لس على معىن الفصل ال ّسادس من قانون األصلّية املعروض على أنظار ا

  إعادة تنظيم املنافسة واألسعار:

ميّثل عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية موضوع االستشارة الرّاهنة اّتفاقا 
عالمة   ميّكنه من استغالل « le manoir »شركة لفائدة  حصرعمودّ 

« Frederic Cassel »  ومن شأن ذلك أن مينع من على كامل الّرتاب الّتونسي
لّرتاب الّتونسي دون اقتناء حقوق االستغالل  استغالل مؤّسسة أخرى هلذه العالمة 
ومن شأنه أن يؤول إىل تقاسم الّسوق املرجعّية وهو بذلك يشّكل اّتفاقا خمالفا 

ينّص على أنّه:"  للفصل اخلامس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار الذي
متنع األعمال املّتفق عليها والّتحالفات واإلّتفاقيات الّصرحية أو الّضمنّية اليت يكون 

ملنافسة واليت تؤول إىل:    موضوعها أو أثرها خمالّ 
 عرقلة حتديد األسعار حسب الّسري الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب، -1
من املنافسة احلرّة احلّد من دخول مؤّسسات أخرى للّسوق أو احلّد  -2

 فيها،
 حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو الّتسويق أو اإلستثمار أو الّتقّدم الّتقين، -3
 تقاسم األسواق أو مراكز الّتموين." -4
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غري أنّه تطبيقا للفصل الّسادس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار، 
ا اليت يثبت  تعفى من تطبيق الفصل اخلامس سابق الذّكر، العقود ّ ا أ أصحا

ا تدّر على املستعملني قسطا عادال من  ّ ضروريّة لضمان تقّدم تقين أو اقتصادي وأ
  فوائدها شريطة 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.  -
خلّوه من عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية يتبّني من خالل دراسة 

حيث فرض أسعار إسداء اخلدمة ومن حيث حتديد الّشروط املنافية للمنافسة من 
  رقم معامالت أدىن.

 100وسيمّكن تنفيذ عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية من إحداث 
يضفي عون تنفيذ. كما  40وعامل متخّصص  41وإطار  20موطن شغل من بينها 

أنّه سيتّم صنع كّل املرطّبات بصفة حملّية بعد  طاملايناميكّية على الّسوق احمللّية د
لّتايل االعتماد عل ا األصلّية و ى املزّودين احمللّيني يف جمال الّتجهيزات اقتناء وصفا

ملرطّبات واملواّد األّولّية املستعملة. كما  ستعتمد الّشركة املستغّلة للعالمة  أنّ اخلاّصة 
لّنسبة ملا ستقّدمه من  ت من قهوة وشاي املنتوج احملّلي    .وعصائر وغريهامشرو

  
لس يقرتح وبناء على ذلك    الّرتخيص.املوافقة على مطلب ا

  
  
  

لس املنافسة بتاريخ   2016 جوان 8وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد  وعضويّة السّيدتني ماجدة بن جعفر ورجاء  رضا بن حممودبر
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فرج واهلادي بن عمر الّتونكيت وحمّمد بن حمّمد العّيادي و الّشواشي والّسادة 

لّسعود وخالد السّالمي مراد  حبضور و  ومعّز العبيدي وأكرم الباروينوسامل 

 اجللسة السّيد نبيل السمايت. املقّرر العام السّيد حمّمد البحري القابسي وكاتب 

 الرئيــس                                                               

 


