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  احلمد                                                   ية                                 ـمهورية التونسـاجل

     لس املنافسةـجم    
  .استغالل عالمة أجنبّيةمطلب جتديد إعفاء  املوضوع:
    صناعة وتوزيع اخلبز الرفيع واملرطّبات. القطاع:

  
  182680 الرأي عدد

  الّصادر عن جملس املنافسة
  2019 ير فيف 7بتاريخ 

  
   إّن جملس املنافسة،

واملرّسم  2018جويلية  30املؤرّخ يف  1264الّتجارة عدد  وزير ديّ الس بعد اإلّطالع على مكتوب  
لس حتت عدد  والذي طلب مبقتضاه من جملس املنافسة  2018أوت  16بتاريخ  182680بكتابة ا

حكام عمال  وذلك" Eric Kayserأجنبّية "الستغالل عالمة  مطلب جتديد اإلعفاءحول بداء الرأي إ
عادة تنظيم املنافسة  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015 لسنة36 من القانون عدد  11الفصل  املتعّلق 

  ،واألسعار
عادة واملتعلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على   

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

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم وبعد اإلّطالع على ما يفيد     اخلميساستدعاء أعضاء ا

  ،2018ديسمرب  13
إىل حني معرفة مآل امللف املتعّلق  النظروبعد اإلّطالع على قرار اجللسة العاّمة بتأجيل   

ا شركة "قليقم إخوة" املستغّلة لعالمة أجنبّية " " وعدم احرتامها Eric Kayserإلخالالت اليت قامت 
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 من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 6للّشروط الواردة بقرار اإلعفاء املمنوح هلا على أساس الفصل 
لس والذي أبدى    .2018سبتمرب  13 بتاريخ 182676عدد رأيه فيه حتت ا

لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم     7 اخلميسوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2019 فيفري

  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،  
فلة بن عاشور يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل      الكتايب،املقّررة السّيدة 

  

لس املنافسة على ما يلي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العامّ              ة 
I. :تقدمي امللف  

  

  :املاّدي توىاحمل .1
حكام الفصل الرّابع من األمر عدد تضّمن نّص اإلحالة أنّه    أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016لسنة  1204عمال 

املؤرّخ  2015لسنة  36ومّدته تطبيقا ألحكام القانون عدد املتعّلق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء  2016
عادة تنظيم املنافسة واألسعار وخاّصة الفقرة الثّالثة من الفصل الّسادس منه 2015سبتمرب  15يف  ، واملتعّلق 

وهي شركة "قليقم إخوة" " وهي شركة جتاريّة خمتّصة يف التوزيع و Eric Kayser Tunisieكل من شركة "  قّدمتت
 Ericالعالمة األجنبّية " عفاء الستغاللعلى إ شركة صناعّية خمتّصة يف صناعة املرطّبات واخلبز الّرفيع املتحّصلتني

Kayser "خلمس سنوات جديدة مع منحها اإلذن بفتح مخس نقاط بيع إضافّية  لتجديد مّدة اإلعفاء بطلب
  :اآليتخالل فرتة الرتخيص اجلديدة مفّصلة ك

  كلفة املشروع  الفرتة الزمنّية  املوقع اجلغرايف
لدينار) )  

  عدد مواطن الشغل
  املزمع إحداثها 

  صفة االستغالل

عقد استغالل ألطراف أخرى  20  700.000  2018أكتوبر   9تونس املنزه 
عقد استغالل ألطراف أخرى  20  700.000  2019  بن عروس أزور سييت

  بصفة مباشرة  20  800.000  2020  تونس املدينة
عقد استغالل ألطراف أخرى  20  800.000  2020  سوسة املدينة

عقد استغالل ألطراف أخرى   20  800.000  2022  قرطاجتونس 

 
ئق الّتالية:   وقد احتوى ملف االستشارة على الو

 خمّطط االستثمار، -
 عقد استغالل العالمة األجنبّية وعقد نقل املهارات، -
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 "،EK Tunisieامللف القانوين لشركيت األخوة قليقم و" -
 "،EK Tunisieالقوائم املالّية لشركيت األخوة قليقم و" -
 " وعددهاEK Tunisieعقود االستغالل املمنوحة للمستغلني حتت إشراف املشرف املستغل احملّلي " -

   ثالثة.
  

 :أطراف العقدتقدمي  .2

  :ت التسمية األصلّية بنييربط عقد اإلستغالل حت  
وهي شركة جتاريّة خاضعة ألحكام القانون الفرنسي خمتّصة    "TALEK SAS"شركة  مالك التسمية األصلّية:

لرتاب الفرنسي إىل سنة  ريخ بداية نشاطها الفعلي  بفتح  1996يف صناعة وتوزيع اخلبز الرفيع واملرطّبات ويعود 
لتوسّع سريعا داخل  "Eric Kayser"أّول خمبزة هلا حاملة لعالمتها التجاريّة  املقاطعات بباريس ومن ّمث قامت 

انطلقت يف التوّسع خارج الرتاب الفرنسي عرب فتح أوّل خمبزة يف إطار  2001الفرنسّية األخرى. وبداية من سنة 
نّية طوكيو لتشهد منذ ذلك التاريخ جناحا متواصال أّهلها  لعاصمة اليا عقد استغالل حتت التسمية األصلّية 

  شهرة يف العامل يف سوق توزيع اخلبز الرفيع واملرطّبات. لالرتقاء إىل قائمة شبكات اإلستغالل األكثر 
بلدا مبختلف أحناء  25حمال يف  150وحمال  30وهي تعترب اليوم من العالمات الرّائدة يف فرنسا اليت متتلك فيها 

.مليون يورو سن 100منهم بفرنسا وحتّقق رقم معامالت يناهز  400متعاون على مستوى العامل  150العامل وهلا    وّ
ت طبيعّية كاخلمرية الطبيعّية ( عتماد مكّو والوصفات األصلّية وكذلك  )le levainتتمّيز هذه العالمة 

مع العمل على تطوير مفهوم "املخبزة مطعم" وهلا جمموعة من املنتجات املمّيزة  (personnalisées)الشخصّية 
خلمرية الطبيعّية واخلبز الكامل كما هلا جمموعات متمّيزة من  مثل جمموعة اخلبز دون قلوتني واخلبز واملعجنات 

ت املواسم ومرطّبات املناسبات  املرطّبات تنقسم إىل أربعة أصناف: مرطّبات السفر، املرطّبات الكالسيكّية، مرطّبا
 كما تقّدم جمموعة من املقّبالت املاحلة من سندويتشات وقوالب الكيش وسلطات ومقّبالت املناسبات.

  املستغّل حتت التسمية األصلّية:  
وهي شركة تونسّية ذات مسؤولّية حمدودة تكّونت حديثا وفقا ألحكام   "EK Tunisie SARL"شركة  -

لسجل التجاري حتت عدد  2073ج بوعرقوب برج الوزير  23مقّرها بعدد  القانون التونسي، نة، مرّمسة  أر
B03207462012 1271911، معّرفها اجلبائي عددW/P/M/000  دينار، ممثّلها  100200قّدر رأمساهلا بـ

ريخ بداية نوين السّيد املنصف قليقم تونسي اجلنسّية.القا جلملة ويعود  ختتّص يف نشاط جتارة املواد الغذائّية 
ريخ  وهو ما يعكس حداثة دخول هذه الشركة إىل سوق توزيع  2012أكتوبر  30نشاط هذه الشركة إىل 
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ال أّن هذه الشركة التجاريّة حديثة العهد ّمت اخلبز الرفيع واملرطّبات. غري أّن ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا ا
لبالد التونسّية  ا العمل  تكوينها خّصيصا من قبل "اإلخوة قليقم" بغرض التمّكن طبقا للتشاريع اجلاري 
من إحداث مشروعهم املتمّثل يف إنشاء خمترب صناعي لصناعة اخلبز الرفيع واملرطّبات وتوزيع منتوجهم عرب 

وذلك  ".Eric Kayser"خمّصصة للغرض يف إطار شبكة اإلستغالل حتت التسمية األصلّية حمّالت جتاريّة 
 "Gliguem Frères SARL"كتوب وزارة التجارة والصناعات التقليديّة إىل وكيل الشركة الصناعّية تطبيقا مل
والذي تطلب منه بعث شركة جتاريّة مستقّلة عن الشركة الصناعّية ومّدها بنسخة  2012سبتمرب  21بتاريخ 

ا األساسي.  من قانو
قامة سناء بز  ،ّية حمدودةشركة قليقم إخوة هي شركة ذات مسؤول - الطّابق  18نس مكتب عدد مقّرها 

لسجل الّتجاري حتت عدد  1082الّسادس املركز العمراين الشمايل  ، B24125132012املنزه تونس، مرّمسة 
ألف  945ألف دينار ّمث رّفع إىل  825رأمساهلا عند التأسيس بـ حّدد، M/1255056معّرفها اجلبائي عدد 

 ي اجلنسّية.يمجال قليقم تونسين املنصف و السّيد ها القانوننييدينار، ممثّل
مبطلب للرتخيص هلا الستغالل عالمة أجنبّية حتت  2012نوفمرب  6يف  قليقم إخوة ركةش تقّدمتوقد   

وقد احتوى ملف طلب الرتخيص املقّدم  من قانون املنافسة واألسعار 6التسمية األصلّية طبقا ألحكام الفصل 
  ملصاحل وزارة التجارة على:

" وشركة Eric Kayserكة األصلّية لعالمة "" املالTalek sasعقد نقل املعرفة واخلربات املربم بني شركة " -
"Eric Kayser Asie International Limited .ونغ كونغ   " املقيمة 

 EK Tunisie" وشركة "Maison EK Asie International Limitedعقد مربم بني شركة " -
International.لبالد الّتونسّية  " املقيمة بديب كمستغل رئيسي للعالمة 

" وشركة قليقم إخوة الستغالل العالمة حتت التسمية EK Tunisie" الّتونسّية ركةشّ العقد مربم بني  -
  األصلّية.

ونظرا ملسامهة هذا الصنف من العقود يف حتسني نظم التوزيع وأساليب التصّرف وجودة  وبعد دراسة امللف
اخلدمات املسداة للمستهلك وجودة املنتوجات وخلق مواطن شغل ونقل اخلربات واملعرفة الفنّية وتثمني 

الّصادر بتاريخ  122456وبناءا على رأي جملس املنافسة عدد  املدخالت الوطنّية فضال عن تعصري قطاع التجارة
 Ericمتّكنت هذه الّشركة من احلصول على ترخيص استغالل العالمة الّتجاريّة األجنبّية " 2013أفريل  4

Kayser 27" الّناشطة يف قطاع صناعة اخلبز الرفيع واملرطبات وذلك مبقتضى قرار من وزير الّتجارة مؤرّخ يف 
  .2013سبتمرب 
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وقد القت هذه العالمة، حسب مصاحل وزارة التجارة، إقباال كبريا لدى املستهلكني رغم ارتفاع أسعارها   
لعالمات التجاريّة احمللّية، إذ حّققت سنة  هز  2016مقارنة  بنسبة ارتفاع مليون دينار  4,73رقم معامالت 

  .2015ملائة مقارنة بسنة  -6وبنسبة اخنفاض طفيفة مقّدرة بـ 2014ملائة مقارنة بسنة  50تقّدر بـ 
  

II . :اإلجراءات 
ن اآلجال وطلب معطيات  845حتت عدد  2018أوت  30بتاريخ ّمتت مراسلة وزارة الّتجارة  - لتعليق سر

لرّد يف   .2018سبتمرب  17وقد أفادت 
ا املستثمر  872حتت عدد  2018سبتمرب  3ّمتت مراسلة وزارة التجارة بتاريخ  - ئق أدىل  لطلب استكمال و

لرّد يف   .2018سبتمرب  13ومل يقع تسليم نسخة منها للمجلس ضمن ملف االستشارة وقد أفادت 
إلخالالت عرفة مآل امللف املتعّلق مل 1253حتت عدد  2018ديسمرب  20ّمتت مراسلة وزارة التجارة بتاريخ  -

ا شركة "قليقم  " وعدم احرتامها للّشروط الواردة بقرار Eric Kayserإخوة" املستغّلة لعالمة أجنبّية "اليت قامت 
لرّد يف  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 6اإلعفاء املمنوح هلا على أساس الفصل   23وقد أفادت 

 .2019جانفي 
 
  

III. :دراسة الّسوق 
  الّسوق املرجعّية: -1

سوق صناعة فيع و سوق صناعة اخلبز الرّ  أسواق فرعّية وهي: املرجعّية إىل ثالثةوق السّ  تتفرّع   
   .التعّهد بطلبّيات الطعام اجلاهزسوق و  باتاملرطّ 

 " Offre personnalisée"فهي تتمّيز بعرضها املشّخص واملرطّبات  صناعة اخلبز الرفيع يسوقأّما خبصوص      

طلب املستهلك وهو ما ميّكن هذا الصنف من املخابز من ميزة تفاضلّية مقارنة تنوّع مع  الذي يتماشى
خلصوص يف وصفة التحضري املمّيزة من حيث  ألصناف األخرى من املخابز املنتجة للخبز املّدعم تتجّلى 

لبيع للعموم خاّصة وأّن املذاق ويف نوعّية املواد األولّية املستعملة ويف أساليب التوزيع العصريّة ويف مستوى أسعار ا
ألسعار املعتمدة لبيع اخلبز املدّعم من احلجمني الكبري  أسعار بيع اخلبز الرفيع تكون عاّدة مرتفعة مقارنة 

  والصغري "الباقات". 
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وجتدر اإلشارة إىل أّن السوق التونسّية تشتمل على صنفني من مسالك توزيع منتوجات اخلبز الرفيع      
واملرطّبات ومها توزيع اخلبز الرفيع واملرطّبات عرب عدد هاّم من حمّالت جتاريّة حاملة لعالمات جتاريّة وطنّية مثل 
"حمّالت بيع اخلبز واملرطّبات اجلوهرة" و "مرطّبات الرقيق"  أّما مسلك التوزيع الثاين فيعتمد على توزيع اخلبز 

 ة علىالعالمات التجاريّة الوطنيّ  قد اقتصرتو ة األصلّية حتت التسمي الرفيع واملرطّبات يف إطار عقود اإلستغالل
"Boulangerie Banette"   خلصوص يف  3اليت تدير شبكة استغالل متكّونة من حمّالت جتاريّة متواجدة 

املتخّصصة يف توزيع اخلبز الرفيع واملرطّبات واليت تتكّون  "Chopain"ضواحي مدينة تونس والعالمة التجاريّة 
، يف مقابل ظهور شبكات جتاريّة املنارو  والعوينةحمّالت جتاريّة تتواجد يف ضاحية املرسى والبحرية  4شبكتها من 

   ".Eric Kayser" و"PAULتستغل عالمات أجنبّية مثل "

ساهم تطّور منط احلياة لدى املواطن التونسي وارتفاع مستوى دخله وتنوّع رغباته وأذواقه وقدرته املتنامية وقد   
على تقدير مستوى جودة كّل منتوج معروض للبيع يف تطّور سوق اخلبز الرفيع واملرطّبات. ويرتبط الطلب على 

ة للمستهلكني اليت ختتلف من مواطن إىل آخر ومن اخلبز الرفيع واملرطّبات بصفة مباشرة مبستوى القدرة الشرائيّ 
خلصوص  جهة إىل أخرى وكذلك بتنوّع الرغبات واألذواق حيث يرتكز الطلب على هذا النوع من املنتوجات 
لرتاب التونسي غري أّن هذا ال  لدى املواطنني واألسر ذوي الدخل املرتفع أو املتوّسط وكذلك األجانب املقيمني 

وجود مستوى معّني من الطلب على اخلبز الرفيع واملرطّبات لدى املستهلكني ذوي الدخل الضعيف ينفي القول ب
ال  حّىت وإن كان متدنّيا. وتعترب جودة اخلدمات املقّدمة وتنّوعها من قبل احملّالت التجاريّة الناشطة يف هذا ا

ألساس على عامال حامسا يف جذب املستهلك نظرا إىل كون الطلب على اخلبز الرفي ع واملرطّبات يرتكز 
مواصفات املنتوج من حيث جودته وكيفّية عرضه يف حني تبقى األسعار املعروضة حسب قاعدة العرض والطلب 

ثريها على مستوى هذا الطلب.  نوّ يف    عامال 

اسبات " يف تونس يف سوق إعداد الطعام اجلاهز وأطعمة املنEric Kayserإىل جانب ذلك تنشط عالمة "
)traiteur" وتشهد منافسة عالمات وطنّية على غرار (Gourmandise"و "Sucré-salé"و "Gargoury Fin 

Traiteur" "وLe Gourmet".  
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عالمات مطّرد ليالحظ أّن هذه القطاعات تشهد إقباال متزايدا من قبل احلرفاء يف السنوات األخرية وظهور و 
ت تتمّثل أساسا يف قّلة توّفر املواد األّولّية الرفيعة يف الّسوق يف املقابل وطنّية وأخرى أجنبّية ولكنها تشكو  صعو

  الّتونسّية واللجوء إىل استرياد العديد منها. 

  لّشروط املمّيزة لعقد االستغالل حتت التسمية األصلّية:ا -2
  

  حيتوي عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية على الّشروط املمّيزة الّتالية:
  

  :ترخيص استغالل العالمة   -أ
خيّول إبرام عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية استغالل حّق امللكّية الفكريّة، ويف هذا اإلطار جتدر   

وفقا للمنّظمة العاملّية للملكّية الفكريّة امللكّية الفكريّة ينضوي حتت مفهوم اإلشارة إىل أّن مثل هذا العقد 
)OMPI .(ّم هذه العقود حقوق امللكّية الّصناعّية وبص فة خاّصة عالمات الّصنع والّتجارة واخلدمات و

واألمساء الّتجاريّة. واستنادا إىل ما سبق يعترب إبرام عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية ترخيصا الستغالل 
  .1عالمة مسّجلة

واملتعّلق حبماية عالمات  2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد من  28وينّص الفصل   
لقانون عدد  ، 2007جويلية  23املؤرّخ يف  2007لسنة  50الّصنع والّتجارة واخلدمات كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

  ."ترخيص استغالل استئثاري أو غري استئثاريعلى أنّه :" ميكن للحقوق املرتبطة بعالمة أن تكون موضوع 
نون ملودع مطلب تسجيل عالمة أو صاحب عالمة احلصول على من نفس القا 29وميكن مبقتضى الفصل   

سحب الّرتخيص يف استغالل العالمة إذا خالف املنتفع بنود العقد وذلك مبقتضى مطلب يقّدم إىل احملكمة 
  املختّصة.

 وجتدر اإلشارة إىل أنّه قبل صدور القانون املنّظم لتجارة الّتوزيع، كانت العالمات األجنبّية اليت تريد  
ا أو إبرام عقود شراكة   االنتصاب بتونس تلجأ إىل إحداث شركات توزيع حمّلية مع عقد إحالة عالمة لفائد

)contrat de partenariat) أو عقود متثيل حصري (contrat de concession exclusive مع مؤّسسات (
  تونسّية.

  
                                                           

لّنسبة إىل املنتوجات واخلدمات اليت بّينها عند اإليداع وذلك تطبيقا ملقت  1 القانون من  21ضيات الفصل مينح تسجيل العالمة لصاحبه حّق ملكّية على هذه العالمة 
لقانون عدد واملتعّلق حبماية عالمات الّصنع والّتجارة واخلدمات كما ّمت  2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36عدد  املؤرّخ  2007لسنة  50تنقيحه وإمتامه 

   .2007جويلية  23يف 



 - 8 -

  :نقل اخلربات املكتسبة واملهارات الفنّية  -ب
مل يعّرف املشرّع الّتونسي مفهوم نقل اخلربات املكتسبة واملهارات الفّنية، لذا فإنّه من املمكن االستئناس 

ملواصفة  (Savoir faire)بتعريف اجلمعّية العاملّية حلماية امللكّية الفكريّة للمهارات الفنّية   AFNORاملضّمن 

Z 20-000  موعة من املعارف والّتجارب ذات الطّابع الفّين واآليت ذكره: " جم 1987الّصادرة يف أوت
  أوالّتجاري أواإلداري أو غريه اليت ميكن تطبيقها الستغالل مؤّسسة أو ملمارسة مهنة".

املهارات الفنّـّية اليت سيتّم نقلها إىل املستغّل حتت الّتسمية األصلّية هلا  تكونوتشرتط نفس املواصفة أن 
 ّمتت جتربتها سابقا.  أن تكون قد بع ممّيز وخاصّ طا

 املقابل املايل يف عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية الذي يربط بني مالك عالمة أجنيب ومستغلّ   -ت
  تونسي حتت الّتسمية األصلّية:

تعترب سهولة عملّية حتويل املقابل املايل إىل مالك الّتسمية الّتجاريّة األجنيب من قبل البنك املركزي 
ا مساعدة املؤّسسات  الّتونسي من العوامل اهلاّمة الستقطاب وتطوير مثل هذا الّنوع من العقود اليت من شأ

  الوطنّية الّصغرى على التطّور واالنتفاع من املهارات الفنّية واخلربات األجنبّية.
مبقتضى القانون عدد  ويف هذا اإلطار ينّص الفصل األّول من جمّلة الّصرف والّتجارة اخلارجّية الّصادرة

مبقتضى هذا القانون الّتحويالت املتعّلقة  حّرةعلى أنّه : " تكون  1976جانفي  21املؤرّخ يف  1976لسنة  18
  لّدفوعات جتاه اخلارج بعنوان:

ا طبقا للّتشريع املنظّم هلا...العمليّات اجلارية  -  اليت ّمت التعّهد 
 تراتيب الّصرف طبقا لنظامه األساسي وهلذا القانون." ويكّلف البنك املركزي الّتونسي بتطبيق

لرجوع إىل األمر عدد  واملتعّلق بضبط شروط تطبيق  1977جويلية  27املؤرّخ يف  1977لسنة  608و
لنصوص الّالحقة وخاّصة   1976جانفي  21املؤرّخ يف  1976لسنة  18القانون عدد  كما وقع تنقيحه وإمتامه 
مارس  7املؤرّخ يف  2005لسنة  581واألمر عدد  1993أوت  16املؤرّخ يف  1993 لسنة 1696األمر عدد 

ليف وحقوق أخرى للملكّية  12يتبّني أّن الفصل  2005 مكّرر منه اعترب العمليّات املتعّلقة بـ " حقوق 
الّتجاري أو عالمات الّصنع" من العملّيات  االسم الّصناعّية كبيع رسوم استغالل أو شراء الرباءات واستعمال

لتايل ترخيصا اجلارية غري اخلاضعة لرتخيص خاص يف إطار الدفوعات بني املقيمني وغري املقيمني ومنحها 
  عاّما.
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ستعمال االسم الّتجاري تعّد حّرة وغري خاضعة إىل  وتطبيقا هلذه األحكام فإّن الّتحويالت اخلاّصة 
 1993ديسمرب  10املؤرّخ يف  1993لسنة  21إجراءات ترخيص، وقد صدر عن البنك املركزي املنشور عدد 

ئق اإلثب 2املوّجه إىل الوسطاء املقبولني  1ات املستوجبة إلجراء الّتحويل، وأدرج ضمن امللحق عدد لتحديد و
هلذا املنشور عقد نقل تكنولوجيا مبا فيه من إحالة أو ترخيص يف استغالل ملكّية صناعّية على غرار استعمال 

إلنتا  ج   االسم الّتجاري ونقل املهارات الفنّـّية، إّال أّن إدراج هذه العقود ّمت ضمن صنف العملّيات املرتبطة 
)(Opérations liées à la production  .  

  

IV. االستشارة: حمتوى خبصوص 
  

    :2013سبتمرب  27ؤرّخ يف امل قرار الرتخيص -1
" الّناشطة يف Eric Kayserترخيص استغالل العالمة الّتجاريّة األجنبّية "حتّصلت شركة "قليقم إخوة" على 

بعد استشارة  2013سبتمرب  27قطاع صناعة اخلبز الرفيع واملرطبات مبقتضى قرار من وزير الّتجارة مؤرّخ يف 
وقد تضّمن هذا القرار جمموعة من  122456حتت عدد  2013أفريل  4 الذي أبدى رأيه يف جملس املنافسة 

  الّشروط متثّلت أساسا يف:
 بعد املوافقة املسّبقة لإلدارة،  5حتديد فتح نقاط البيع بثالث نقاط بيع مع إمكانّية الّرتفيع يف العدد إىل  -
 "،Eric Kayserاستعمال املدخالت الوطنّية يف املنتوجات احلاملة لعالمة " -
 عدم استعمال املواد املدّعمة خاّصة الفارينة والزيت، -
 يد،سنوات قابلة للتجد 5مّدة الرتخيص  -
تقدمي تقييم شامل للعمل خالل السنة الرّابعة للنشاط مع موافاة اإلدارة بتقرير سنوي حول اجناز االلتزامات  -

 املقطوعة،
 استيفاء النصوص القانونّية والرتتيبّية املنظّمة ملمارسة الّنشاط، -
ملناطق اليت تتمّيز خبصوصّية معّينة، -  احرتام التشريع اجلاري به العمل 
 تشغيل يد عاملة تونسّية، -

                                                           
ا طبقا للفصل األّول وجو بواسطة البنك املركزي الّتونسي أو بتفويض من هذا األخري عن طريق و   2 سطاء مقبولني من طرف "يقع إجناز عملّيات الّصرف املرّخص 

قرتاح من حمافظ البنك امل   ركزي..."وزير املالّية 
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ئق مطلب الرتخيص على غرار هيكلة رأس  - لتجارة بكّل تغيري يف املعطيات املضّمنة بو إعالم الوزارة املكّلفة 
ريخ دخول احملال ت املرّخص املال وعقود االستغالل املمنوحة ألطراف أخرى وعناوين حمّالت ممارسة النشاط و

ريخ  15ل ال يتجاوز وذلك يف أجفيها النشاط الفعلي   . حدوثهيوما من 
لتجارة.اسحب  اللتزامات املضّمنة بقرار اإلعفاء يتمّ  اإلخاللويف صورة        لرتخيص من قبل الوزير املكّلف 

  

 :مطلب التجديد حمتوى -2
 

ومن  "Eric Kayser"يتكّون العقد موضوع استشارة احلال من اتّفاقّية ترخيص إلستغالل العالمة التجاريّة   
ا منذ بداية وقع إمضاؤمه اللذين ين املقّدمني مهادهذين العقوجتدر اإلشارة إىل أّن . هاراتإتفاقّية نقل للم

وقد بعشر سنوات. أخرى حّددت  ةمع إمكانّية التجديد الضمين لفرت  2022سنة غاية إىل  وميتّد أثرهاالنشاط 
  تنصيصا على مجلة من اإللتزامات احملمولة على كال الطرفني:ا صلب بنودمه اتضّمن
 :يعترب منح حّق استغالل العالمة التجاريّة للمستغّل  اإللتزامات احملمولة على مالك التسمية األصلّية

إحدى أهّم اإللتزامات احملمولة على مالك التسمية األصلّية غري أّن هذا ال يعفيه من حتّمل مجلة من اإللتزامات 
 جتاه هذا األخري املتمثّلة أساسا يف:

د كّل املساندة التقنّية املتعّلقة وضع مالك التسمية األصلّية على ذّمة املرّخص له خالل كامل فرتة العق -
بتشغيل وإدارة الوحدة الصناعّية املزمع إنشائها إلنتاج اخلبز الرفيع واملرطّبات وكذلك املساندة التجاريّة 
ال اجلغرايف احلصري مع متكينه من  والتسويقّية لبعث أّول حمّل جتاري متخّصص يف توزيع ما يتّم إنتاجه ضمن ا

  .العاملة املختّصة يف صناعة اخلبز الرفيع واملرطّبات دورات تكوين لليد
مساندة املستغّل للتسمية األصلّية يف خمتلف عملّيات االنتداب والتأطري واملتابعة واملراقبة لليد العاملة  -

املختّصة يف صناعة اخلبز واملرطّبات واليت ستقوم بتشغيل الوحدة الصناعّية حسب املواصفات التقنّية والفنّية 
 املتّفق عليها.  

ت والوصفات    "Manuel de procédures"مّد املستغّل للتسمية األصلّية بدليل التشغيل  - ملكّو املتعّلقة 
ة هلا وكذلك  العضويّة للمنتوجات املزمع صناعتها وتروجيها من اخلبز الرفيع واملرطّبات أو املنتوجات املشا

  ."Eric Kayser"التجاريّة  تقنيات حتضريها طبقا للمواصفات الفنّية املرجعّية للعالمة
  :إلضافة إىل مجلة احلقوق اليت يكفلها هذا العقد اإللتزامات احملمولة على املستغّل للتسمية األصلّية

 للمستّغل للتسمية األصلّية فإنّه يف املقابل يضع على عاتق هذا األخري مجلة من االلتزامات تتمّثل أساسا يف:
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ألف يورو صاحل  230 ـشبكة اإلستغالل ملالك التسمية األصلّية واملقّدر بدفع معلوم مقابل الدخول يف  -
ألف يورو مقابل أّي عملّية فتح ألّول حملّل  42,5 ـسنوات ومعلوم يقّدر ب 10 ـلكامل الفرتة التعاقديّة احملّددة ب
ال اجلغرايف اإلضايف.  جتاري 

وة تقّدر ب -  أشهر. 3حملّقق كّل من رقم املعامالت اجلملي ا % 3 ـدفع أ
لعقد واملتمثّلة مبدينة تونس وضواحيها  - عدم استغالل التسمية األصلّية خارج املنطقة اجلغرافّية األولّية احملّددة 

ملنطقة اجلغرافّية اإلضافّية املشتملة على مدن وضواحي سوسة وصفاقس واحلّمامات وبنزرت.  أو 
سنوات من دخول هذا العقد حّيز التنفيذ لتوسيع نشاطه وفتح حمّالت  3 ـاإللتزام مبّدة انتقالّية حمّددة ب  -

ملنطقة اجلغرافّية احلصريّة اإلضافّية اليت منحها له مالك التسمية األصلّية. أّما يف صورة انقضاء هذه املّدة  جتاريّة 
ة يصبح حرّا من كّل التزام االنتقالّية من دون حتقيق هذا االلتزام من قبل املستغّل فإّن مالك التسمية األصليّ 

 وميكنه بذلك إسناد حّق استغالل عالمته التجاريّة داخل هذه املنطقة اجلغرافّية اإلضافّية ملستغّل آخر. 
اإللتزام بتحّمل كامل نفقات تنّقل وسكن مبعوثي مالك التسمية األصلّية خالل فرتات التكوين واملتابعة  -

رات أو دورات تكوين إضافّية مل واملراقبة احملّددة ببنود العقد وكذ لك جّل النفقات املنجرّة عن طلب القيام بز
 ينّص عليها العقد.

 %30) مع دفع sous franchiséااللتزام بتقدمي نسخ فرنسّية من العقود املربمة مع املستغّلني حتت إشرافه ( -
وات املزمع احلصول عليها من املستغ % 50من حقوق دخول الشبكة و  افه.ر ّلني حتت إشمن األ

  

ا وزارة التجارةالتدابري الخبصوص  -3 ا شركة "قليقم إخوة" يت اختذ  إزاء اإلخالالت اليت قامت 
 :"Eric Kayserاملستغّلة لعالمة أجنبّية "

 

لس املنافسة املنعقدة يوم اخلميس عمال مبا انبثق عن  طلب مللنظر يف  2018ديسمرب  13اجللسة العاّمة 
ا شركة "قليقم إخوة" إىل حني معرفة مآل امللف املتعّلق  جيل النظر قّرر رتخيصالجتديد  إلخالالت اليت قامت 

" وعدم احرتامها للّشروط الواردة بقرار اإلعفاء املمنوح هلا على أساس Eric Kayserاملستغّلة لعالمة أجنبّية "
لس عدد  واألسعارمن قانون إعادة تنظيم املنافسة  6الفصل  سبتمرب  13املؤرّخ يف  182676موضوع رأي ا

2018.  
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  إلخالالت اليت ارتكبتها الشركة:يتعّلق  يف ما  .أ
لس املنافسة عدد    من خالل الحظت وزارة التجارة أّن مصاحل  182676جاء يف الرأي االستشاري 

ئق اخلاّصة مبلف اإلعفاء وبعد مساع املمّثل القانوين للشركة تعّمدها خرق  املعاينات امليدانّية ودراسة الو
 مقتضيات قرار اإلعفاء وذلك من خالل:

  ا بقرار من قرار اإل 2خرق مقتضيات الفصل عفاء بتجاوز عدد نقاط البيع املسموح 
 اإلعفاء:

خيص لشركة "قليقم إخوة" لفتح ثالث نقاط بيع وميكن اقتضى قرار اإلعفاء يف فصله الثّاين أن مينح الرتّ   
  الرتفيع فيها إىل مخسة كحّد أقصى ولكن بعد أخذ موافقة اإلدارة. 

حداث ثالث نقاط بيع تطبيقا ملا نّص عليه قرار اإلعفاء مثّ وقعت إضافة  وقد انطلق نشاط شركة "قليقم إخوة" 
من قبل أعوان املراقبة االقتصاديّة بتاريخ  كدارة وّمت معاينة ذلدون ترخيص اإل 2016جوان  22نقطة بيع رابعة يف 

  .2018مارس  7
 أعوان املراقبة االقتصاديّة مع اإلشارة إىل أّن املمّثل القانوين للشركة املعنّية، وحسب ما أفاد به ضمن حمضر مساع

ولكنه مل  2016عة يف أكتوبر ، حاول تدارك اخلطأ وتقدمي ملف تكميلي بغية التوس2018 مارس 12املؤرّخ يف 
  حيظ مبوافقة اإلدارة.

  من قرار اإلعفاء واالحنراف برتاتيب الّدعم : 4خرق مقتضيات الفصل 
مللف  التزمت   شركة "قليقم إخوة" مبقتضى الفصل الرّابع من قرار اإلعفاء بصنع اخلبز وفقا للخاصّيات املبّينة 

  بعدم استعمال املواد املدّعمة خاّصة الفارينة والزيت.و 
خرب صنع احللوّت واملرطبات الكائن بسكرة مل 2018فيفري  20ولكن إثر عملّية مراقبة مصاحل وزارة التجارة يف 

لّتابع لشركة "قليقم إخوة" ّمت ضبط كمّية من السّكر املدّعم املخّصص لالستهالك العائلي وفواتري تفيد استهالك او 
 لفصل الرّابع من قرار اإلعفاء.حكام هذا ااملؤّسسة لكمّيات هاّمة من السّكر املدّعم يف خمالفة صارخة أل

  

  من قرار اإلعفاء بتشغيل يد عاملة أجنبّية: 9خرق مقتضيات الفصل 
بتشغيل يد عاملة تونسّية ضمن نقاط بيع اخلبز الّرفيع تطبيقا للفصل املذكور شركة "قليقم إخوة"  التزمت  

ئق  غري أنّه ّمت معاينة"، Eric Kayserواملرطبات حتت عالمة " حسب ما تبّني ألعوان املراقبة االقتصاديّة من الو
لفصل الّتاسع آنف  ستةوجود عليها املتحّصل  عملة من احلاملني جلنسّيات أجنبّية يف خمالفة واضحة ملا جاء 

  الذّكر.
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  من قرار اإلعفاء بعدم إعالم اإلدارة بتغيري هيكلة رأس املال واملقر  10خرق مقتضيات الفصل
  االجتماعي للّشركة :

لّتجارة بكل تغيري يف    عالم الوزرة املكّلفة  يلزم الفصل العاشر من قرار اإلعفاء شركة "قليقم إخوة" 
ي لقرار وخاّصة فيما يتعّلق  ئق مطلب الرتخيص أو  كلة رأس مال الّشركة املرّخص هلا، املعطيات املضّمنة بو

ريخ و عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية اليت يتّم منحها ألطراف أخرى وعناوين حمّالت ممارسة الّنشاط و 
دخول احملّالت املرّخص فيها النشاط الفعلي وكل تغيري يطرأ على الّشروط اليت ّمت على أساسها منح الّرتخيص 

ريخ حدوثه.  15ل ال يتجاوز ملمارسة النشاط يف أج   يوما من 
وذلك دون  2014فيفري  18ترفيعها يف رأس ماهلا يف  للشركة املعنّيةالقانوين  لفاملالتثّبت يف ولقد تبّني بعد   

ا غّريت مقّرها  2016إّال يف أكتوبر بذلك اإلدارة املعنّية  إعالمها ّ ريخ تقدميها مطلب التوسعة كما أ
مبضمون كما هو مبّني   يتمّثل يف "صناعات غذائّية أخرى" االجتماعي وأضافت نشاطا جديدا دون إعالم اإلدارة

  . من السجل التجاري للّشركة دون احرتام إجراءات اإلعالم
ا وزارة يف ما يتعّلق   .ب   :التجارةإلجراءات اليت اختذ
ا شركة "قليقم إخوة" املستغّلة لعالمة أجنبّية "تبعا ل   " وعدم احرتامها Eric Kayserإلخالالت اليت قامت 

واستنادا من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  6للّشروط الواردة بقرار اإلعفاء املمنوح هلا على أساس الفصل 
  ، قامت مصاحل الوزارة بـ:2018سبتمرب  13الّصادر يف  182676عدد جملس املنافسة رأي إىل 
م لرفعها. 2018سبتمرب  28إشعار شركة "قليقم إخوة" بتاريخ  - ّ  إلخالالت املسّجلة ومنحها أجل عشرة أ
 .2018ديسمرب  21القيام بعملّية مراقبة مشلت الوحدة املخربيّة ومجيع نقاط البيع التّابعة للعالمة بتاريخ   -

  وقد تبّني ملصاحل وزارة التجارة من خالل املعاينة أّن الشركة سعت إىل تدارك اإلخالالت املسّجلة خاّصة:
قتناء ماّدة السّكر بسعر امتثلت الّشركة للرتاتي لنسبة لالحنراف برتاتيب الّدعم: ال  ا العمل يف ا ب اجلاري 

  اإلحالة للصناعيني طبقا لفواتري الّشراء.
لوحدة  لنسبة لتشغيل يد عاملة أجنبّية: توّلت الّشركة تعويض العمالة األجنبّية بتشغيل يد عاملة تونسّية 

  ّية.املخربيّة ومجيع نقاط البيع احلاملة للعالمة التجاريّة املعن
يداع نسخة من  االجتماعي للّشركة: لنسبة لعدم اإلعالم بتغيري هيكلة رأس املال واملقرّ  قامت الّشركة 

  السجل الّتجاري والقانون األساسي حمّينني.
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ا بقرار اإلعفاء فقد أفادت وزارة التجارة أّن شركة "قليقم إخوة"  أّما فيما يتعّلق بتجاوز عدد نقاط البيع املسموح 
ا  حمّالت على غرار العالمات  5تقّدمت مبطلب لفتح نقاط بيع إضافّية ليصل جمموع نقاط البيع املسموح 

عتباره مضّمن مبطلب التجديد موضوع  األخرى الّناشطة يف القطاع إّال أنّه مل يقع بعد البّت يف هذا املطلب 
ديّة تتمّثل خاّصة يف عدد مواطن الشغل احملدثة بنقاط االستشارة الرّاهنة. وأضافت أنّه العتبارات اجتماعّية واقتصا

موطن شغل بكل نقطة بيع) وحلجم االستثمارات املنجزة اليت ّمت متويلها عن طريق  15البيع اإلضافّية (مبعّدل 
قروض بنكّية، إضافة إىل أّن نقاط البيع موضوع اإلخالالت ّمت منحها يف إطار عقود مستغل رئيسي تتمّتع 

  لّية يف التسيري عن شركة "قليقم إخوة" تعّذر على الّشركة تداركها.الستقال
ت ضّد الشركات املعنّية من أجل القيام مبخالفات اقتصاديّة  لّتايل، فإنّه مل يقع اّختاذ عقو  فإّن وضعيتها تعدّ و

  مصاحل وزارة التجارة. جتاهمسّواة 
  

  :خبصوص إمكانّية التجديد -4
ملوافقة على إعفاء عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية وذلك    لس املنافسة أن أبدى رأيه  حيث سبق 

  .2012فيفري  9الّصادر بتاريخ  112418مبقتضى الرّأي عدد 
  وحيث تتعّلق استشارة احلال بطلب جتديد اإلعفاء.

ّ لالستغالل احلصري ارة الرّاهنة اتّفاقا عميّثل عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية موضوع االستشوحيث  مود
لّسوق الّتونسّية، املنافسة إعادة تنظيم من قانون  5اتّفاقا خمالفا للفصل  يّعد بذلكوهو  لعالمة جتاريّة أجنبّية 

ّية اليت يكون واألسعار الذي ينّص على أنّه:" متنع األعمال املّتفق عليها والّتحالفات واإلتّفاقيات الّصرحية أو الّضمن
ملنافسة واليت تؤول إىل:   موضوعها أو أثرها خمالّ 

 عرقلة حتديد األسعار حسب الّسري الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب، -1
 احلّد من دخول مؤّسسات أخرى للّسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة فيها، -2
 لّتقين،حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو الّتسويق أو اإلستثمار أو الّتقّدم ا -3
 تقاسم األسواق أو مراكز الّتموين." -4

لفصل    املنافسة واألسعار إعادة تنظيم من قانون  6الفصل  اقتضىسابق الذّكر،  5غري أنّه واستثناء ملا جاء 
أو أصناف من العقود  االتّفاقات أو املمارساتتعفى من تطبيق أحكام الفصل اخلامس من هذا القانون أنّه: " 

ا تدّر على املستعملني قسطا عادال من  ّ ا ضروريّة لضمان تقّدم تقين أو إقتصادي وأ ّ ا أ اليت يثبت أصحا
  فوائدها شريطة أالّ تؤّدي إىل:
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 فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف، -
  ."يف جزء منها..... اإلقصاء التام للمنافسة يف الّسوق املعنّية أو -

بتكييف  ما تعّلق منهاعلى أنظار جملس املنافسة وبصفة خاّصة  نياملعروض ينولئن برز استنادا إىل بنود العقد  
إّال أّن طبيعة ، العقد كعقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية وخباّصياته وحبصريّة اإلستغالل على الّرتاب الّتونسي

نها، إذ مل مينع دخول العقد موضوع عقود االستغالل حتت الّتسمية األصلّية ال متنع املنافسة بني العالمات فيما بي
 Eric،  إىل جانب عالمة "مات خاّصة أخرى على الّسوق الّتونسّيةدخول عالالّتجديد حّيز الّتطبيق من 

Kayser" كعالمة "PAUL"  .مثال ممّا ميّكن املستهلك من اختيارات أكثر تنّوعا  
ستغالل العالمة األجنبّية "ويف واقع األمر فإنّ    مالحظات  انيثري  "Eric Kayser العقدين الرّاهنني املتعّلقني 
  مبّدة العقد:تتعّلق 

عقد نقل املهارات فقد نّص البند الرابع منه واملتعّلق مبّدة العقد وامتداده اجلغرايف على أّن مّدته مثاين فبخصوص 
وهذه املّدة ال تغّطي كامل مّدة طلب التجديد إالّ يف صورة  2022أوت  31إىل  2014سبتمرب  1سنوات متتّد من 

  س البند يف فقرته األخرية.التجديد الضمين وفق ما نّص عليه نف
 1ترخيص استغالل العالمة فقد نّص بنده الثّاين على أّن مّدة العقد مقّدرة بثماين سنوات بداية من  صوصخبأّما 

وهي قابلة للتجديد الضمين بفرتة مقّدرة بعشر سنوات يف صورة عدم  2022ديسمرب  6لتنتهي يف  2014سبتمرب 
  إعراب أحد األطراف عن رغبته يف عدم التجديد.

كما جتدر اإلشارة إىل أّن ملف طلب التجديد قد احتوى على ثالث عقود استغالل حتت اإلشراف ملّدة   
   ثالث سنوات.بفرتات مقّسمة إىل عشر سنوات قابلة للتجديد ضمنّيا 

لتجارة لالستغالل احلصري للعالمة ال ميكن  وهنا جيب التأكيد أّن جتديد اإلعفاء املمنوح من قبل الوزير املكّلف 
  أن يتجاوز حسب فقه جملس املنافسة مخس سنوات إضافّية وإن جتاوزت مّدة العقد هذا األجل.

  2013سبتمرب  27ار اإلعفاء املؤرّخ يف كما أنّه ورد مبطلب التجديد التزام املستثمر بتطبيق كل ما جاء بقر   
ت املالّية اليت متّرب ها  كما أنّه أقّر بوجود التجاوزات اليت عاينها مراقبو املصاحل االقتصاديّة واعتربها راجعة للصعو

زالتها.   الشركة مؤّكدا أنّه قام 
مع مصاحل املراقبة االقتصاديّة كما  وضعيتها وحيث أّكدت وزارة التجارة التزام الّشركة برفع املخالفات وتسوية  

  .سبق بيانه
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لس سبق إىل كل ما واستنادا  جتديد عقد اإلستغالل حتت العالمة األصلّية مع املوافقة على بسطه يقرتح ا
التأكيد على ضرورة مزيد تفعيل الرقابة الدوريّة واملتواصلة ملستغّلي العالمات األجنبّية حتت التسمية األصلّية 

  املشاريع وجدواها االقتصاديّة.ذه هل إعداد دراسة تقييميهية بضرورة التوصو 
لس املنافسة بتاريخ  سة السّيد رضا بن  2018سبتمرب  13وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر

لسعود حممود وعضويّة الّسادة عمر التونكيت  شكري رجب  حمّمد و وأكرم الباروينومعز العبيدي وسامل 
ن تنيوالسّيد لّشيخ رمي بوز وأّمن كتابة اجللسة وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد شيخ روحه ، وسندس 

  السّيد نبيل السمايت.
 

  ـســالرئي                                           
 رضا بن حممود                                        


