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  احلمد          اجلمهورية الّتونسية 
  جملس املنافسة 
  اجللســــة العاّمـــة

  ***امللف اإلستشاري ***
  182693 عدد   

  .األكالت السريعة: القطاع
  

   182693الّرأي عدد 
  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2019فيفري  07بتاريخ 

 
واملرّسم  2018نوفمرب  13املؤرّخ يف  1944الّتجارة عدد بعد اإلّطالع على مكتوب السّيد وزير 

لس حتت عدد   L’olivierمطلب شركة خبصوص ن طلب إبداء الرأي واملتضمّ  182695بكتابة ا
يف قطاع  Pomme de Painخبصوص استغالل العالمة األجنبّية  منوح هلااملالرتخيص لتجديد 

  األكالت السريعة ولتوسعة نشاطها.
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  واملتعلق 

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

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

  ،2019فيفري  07
  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،  
  الوة تقريره الكتايب،وبعد اإلستماع إىل املقّرر السّيد وليد القاين يف ت  

  

لس املنافسة على ما يلي:  وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
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 تقدمي امللفّ  .1

لس عدد  والذي انتهى فيه إىل ضرورة  2018سبتمرب  13الصادر بتاريخ  182679تبعا لرأي ا

ئق املظروفة مبلّف  استغالل لتجديد ترخيصها خبصوص  L’olivier شركة طلبمحتيني بعض الو

لعدم استجابتها  نشاطها يف قطاع األكالت السريعة ولتوسعة Pomme de Pain العالمة األجنبّية
لس إبداء الرأي جمّددا الّتجارة  طلب وزير، 1204 األمر احلكومي عددمن  4الفصل ملقتضيات  من ا
حكام الفصل ذلك و املذكور،  طلباملخبصوص  لسنة  1204األمر احلكومي عدد من  4عمال 

تطبيقا  ،املتعّلق بضبط إجراءات تقدمي مطالب اإلعفاء ومّدتهو  2016أكتوبر  18املؤرّخ يف  2016
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36ألحكام القانون عدد  املتعّلق 

   .واألسعار
ئق  على جملس املنافسة تأحيل وقد   يف:املذكور تتمّثل طلب امل مظروفة مبلفّ جمموعة من الو

 العقد املربم بني الشركة وصاحب العالمة. 
  دراسة سوق حمّينة وجديّة تعكس موقع عالمةPomme de Pain ّسوق احمللّية لألكالت يف ال

 السريعة وتطّور نشاطها من حيث املبيعات وحصص الّسوق خالل السنوات األربع األخرية.
  معطيات ضافّية عن الفوائد املنجزة عن استغالل الشركة لعالمةPomme de Pain  تقّدم

 .اقتصادي أو تقين أو فائدة للمستهلك
 تقوائم مالّية للسنوات األربع األخرية مؤّشر عليها من طرف مراقب أو خبري حسا. 

 املالحظات .2

ئق  ةسادر يالحظ من خالل   الراهنة مبلّف املطلب موضوع اإلستشارة تضمينهاّمت اليت الو
لس يف  رصدها تداركها للّنقائص اليت   ، واليت تتمّثل يف ما يلي:املذكور أعالهرأيه ا

لعقد  -  31بتاريخ  Pomme de Painوصاحب عالمة  L’olivierاملربم بني شركة  فيما يتعّلق 
أّن شر سنوات قابلة للتجديد، غري األصلية عته مدّ ّن  ه يّتجه التذكري، فإنّ 2013أكتوبر 

لصفحة  Pomme de Painالشرط املتعّلق حبصرية استغالل عالمة  من العقد  13والوارد 
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متناغم يف مّدته مع ما أقرّه الفقه اإلستشاري للمجلس يف هاته املاّدة واليت ضبطها يف 
 حدود مخس سنوات.

املطلب معطيات شافية عن الوضع التنافسي  مبلفّ  املظروفة نسخة منهاوق دراسة السّ  تضّمنت  -
يف سوق األكالت  اتبيان موقعهمن خالل يف سوق األكالت السريعة  Pomme de Pain  لعالمة

ملقارنة مع   Baguette et Baguette  على غرار احمللّية وقالعالمات املنافسة هلا يف السّ  أهمّ السريعة 
، من حيث Chaneb Tacosو KFCو Eric Kayserو Fatburgerو Pizza Hutو Plan Bو

وق كما استعرضت دراسة السّ للحريف.   ااجلودة وأسعارها التنافسية يف أصناف املنتجات اليت تقّدمه
نسبة  دينار مسّجال 4380614 الذي بلغ حوايلو  2017ر رقم معامالت الشركة إىل حدود سنة تطوّ 
نتعاش 2017 إىل 2014 ة منخالل الفرتة املمتدّ  %47.71 سنوية تقّدر حبوايل منو شاط ن، مما يفيد 

ال سةاملؤسّ    .املبيعاتحجم من حيث  يف هذا 

خالل مخس سنوات من  Pomme de Painلنسبة للفوائد املنجرّة عن استغالل عالمة   -

مللّف يف ما يلي: هافقد ّخلص ،يف سوق األكالت السريعة نشاطها  التقرير املظروف نسخة منه 
 اإلستفادة من املعرفة املنقولة من طرف صاحب عالمة Pomme de Pain  ما خاّصة يف

لتقنيات التجارية والفنّية والتسويقية واإلعالمية  اليت يستلزمها الّنشاط. واللوجيستية يتعّلق 
 حتت من خالل اخلربة والتجربة اليت وضعها صاحب العالمة  يةتطوير وسائل اإلنتاج واإلنتاج

 تقّدرواليت تتمّتع حاليا مبطبخ مركزي مبدينة بين خيار بطاقة إنتاج  L’olivierشركة  تصّرف
  موطن شغل. 23 قطعة من املرطبات يوميّا وتوّفر 1500و أكلة 1300بـ
 تطوير النظم املعلوماتية للشركة من خالل تركيز نظام ATIG  الذي يعين بتبادل املعطيّات

املخزون والطلبات وحتديث املعطّيات املتعّلقة و بني خمتلف نقاط البيع والّتصرف يف اخلزينة 
 ملنتوج. 
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  تطوير جودة املنتوجات املقّدمة للحريف وتنويع اخلدمات من خالل اتّباع املعايري الدولية يف
ال على غرار اعتماد متشي راقبة املستمرّة للمواّد الغذائية املاملطابخ و يف  HACCP هذا ا

للحصول على   املستعملة. كما تعتزم الشركة إرساء اسرتاتيجية على املدى املتوّسط 
ا. ISO 22000 املواصفات دارة السالمة الغذائية ملنتوجا       املتعّلقة 

ت املالية لشركة  - ملّفها أربع تقارير مالية مفّصلة تتعّلق فقد تضّمن  L’olivier فيما خيّص البيا
تاحل مدققمؤّشرة من طرف ، 2017-2014 ة والنتائج اليت سّجلتها خالل الفرتةبقوائمها املالي  سا

نتائج مالّية إجيابّية حيث قّدرت املرابيح  2017وقد ّسجلت الشركة خالل سنة  .أمين حشالف
   دينار. 195648 حبوايلالصافية 

لس يقرتح اإلستجابة ل استنادا إىل ما سبق بيانه،و     لمطلب الراهن.فإّن ا
  

لس املنافسة بتاريخ   سة  2019فيفري  07وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر

لسعود  ومعّز العبيدي السّيد رضا بن حممود وعضويّة الّسادة عمر التونكيت وأكرم الباروين وسامل 

ن نوحمّمد شكري رجب والسّيد لشيخ رمي بوز ، وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد وسندس 

  شيخ روحه وأّمن كتابة اجللسة السّيد نبيل السمايت.

                                                                           
ـــس                                                                                     الرئي
  درضا بن حممو                                         


