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هلله احلمـد                                                         الّتونسّية اجلمهوريّة
هجملـسهاملنافـسةه
هاجللسةهالعاّمة هه

 عقودهاإلستغاللهحتتهالتسميةهاألصليةهيفهقطاعهاألكالتهالّسريعة.ههالقطاع:

 

ه

ه192734الّرأيهعدده

هالّصادرهعنهجملسهاملنافسةه

ه2019هديسمبهه12بتاريخه

 إّن جملس املنافسة،

  بتاريخ  192734  عددههاجمللس حتت  بكتابة  مرّسممكتوب وزير التجارة    بعد اإلّطالع على
 2018فيفري    20تنقيح قرار وزير التجارة املؤرخ يف    حول  هرأي  طلب  واملتضّمن  2019أكتوبر    5

من القانون عدد   5حكام الفصل أاملتعّلق إبعفاء عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلية من 
املتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار قصد  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36

ريعة املمنوحة لشركة  " يف قطاع األكالت السّ KFCاستغالل العالمة التجارية األجنبية "
"Tunisian Food Compagny  ." 

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36عدد وبعد اإلّطالع على القانون  
 .سعارإبعادة تنظيم املنافسة واأل
واملتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

 اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجمللس وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم 

 .2019ديسمرب  12اخلميس 
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 وبعد التأّكد من توفّر الّنصاب القانوين.
وإىل  يف تالوة تقريره الكتاب  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد البشري سفيان صماري

 د الشيخ روحو.  مالحظات املقّرر العام السّيد حممّ 
هوبعدهاملداولةهاستقّرهرأيهاجللسةهالعاّمةهجمللسهاملنافسةهعلىهماهيلي:ه

ه
I هتقدميهامللف:هه-ه

أحكام الفصل الثاين من  تنقيح تتنزل االستشارة املعروضة على أنظار اجمللس يف إطار
املتعّلق إبعفاء عقد اإلستغالل حتت التسمية  2018فيفري  20لتجارة املؤرخ يف ا قرار وزير

من القانون املتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار قصد  5حكام الفصل أ تطبيق األصلية من
ريعة املمنوحة لشركة  " يف قطاع األكالت السّ KFCاستغالل العالمة التجارية األجنبية "

"Tunisian Food Compagny "   ّبتاريخ    15مسي للجمهورية التونسية عدد  واملنشور ابلرّائد الر
نقاط بيع جديدة    5      ، وذلك إثر طلب مستغل العالمة توسعة نشاط بفتح2018فيفري    20

 .2020و 2019 يتخالل سن

بعد عرض ملّف العقد على أنظار جملس  تقّرراإلعفاء املذكور  أنّ  إىل ةاإلشار جتدر و 
أّن الّنشاط   ضرورة ، 2017سبتمرب  20بتاريخ  172648عدد  هبشأنه رأي أبدىاملنافسة الذي 

غري وارد بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف موضوع استغالل العالمة املذكورة 
ق مبنح بعض عقود االستغالل حتت التسمية األصلية ترخيصا آليا  واملتعلّ  2010جويلية  28

 املذكور أعاله.  2015لسنة  36من القانون عدد  6على معىن الفصل 

– IIهملّف:للاحملتوىهاملاديهه

 الية : الواثئق التّ تضّمنت االستشارة الرّاهنة  
  2018فيفري  20تنقيح قرار وزير التجارة املؤرخ يف  حولطلب وزير التجارة  -

 املذكور آنفا،  
" املتعّلق بتوسعة نشاط  Tunisian Food Compagnyطلب شركة " -

 "، KFCاإلستغالل حتت العالمة األجنبية "
 امللّف القانوين للشركة، -
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 ،2018تقييم نشاط الشركة املستغّلة للعالمة لسنة  -
 املخطط اإلستثماري اجلديد للشركة املستغّلة للعالمة، -

حول الرتخيص يف  2019ماي  2بتاريخ  850نسخة من مراسلة وزير التجارة عدد 
 توسيع نشاط املستغّلة للعالمة.

 
IIIاملالحظاته–هه: 

  
ه:إلعفاءاملتعّلقهابخبصوصهتنقيحهقرارهوزيرهالتجارةههه-أّواله

املتعّلق إبعفاء  2018فيفري  20تنقيح قرار وزير التجارة املؤرخ يف ب الرّاهن لبطّ ال تعّلق
من القانون املتعّلق إبعادة تنظيم   5عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلية من أحكام الفصل 

لرّتفيع يف عدد نقاط البيع ابوذلك إبدراج تعديل على فصله الثاين يقضي  ،املنافسة واألسعار
 . " KFC"حتت نفس العالمة املستغّلة  اخيص يف استغالل املزمع الرتّ 
" من  Tunisian Food Compagnyاإلعفاء مبقتضى هذا القرار شركة " خّول  لقدو 

نقاط بيع حتت العالمة التجارية املذكورة أعاله بصفة مباشرة بكامل تراب اجلمهورية    5استغالل  
 تجديد.ل ل ةملّدة مخس سنوات قابل 

حويرات ّّ فإّن الت ،تضّمن القرار احلايل عدد نقاط البيع املتمّتعة ابإلعفاءطاملا لذا و و 
رتّتب عنه من يملا ميكن أن ابلّنظر ، اط البيعاملراد إجنازها على غرار الرّتفيع يف إمجايل عدد نق

بتمكني الّنقاط   تنقيح القرار احلايل  تطّلبت  أتثريات حمتملة على املنافسة داخل الّسوق املرجعّية، 
وهو اتريخ صدور  ، 2018فيفري  20اتريخ  بداية منإلعفاء أبثر رجعي اب التمّتع اجلديدة من

  أخذ رأي ذلك بعد على أن يكون مهورية التونسية، ابلرّائد الّرمسي للج األصلي القرار اإلعفاء
  .الّصيغ والّشكليات جملس املنافسة عمال مببدأ توازي 

 
ه:هإحداثهنقاطهبيعهإضافيةتوسعةهنشاطهالعالمةهالتجاريةهوههخبصوصهه-اثنياه

ق بتوسعة نشاط مستغل العالمة  خيص املتعلّ اقتضى الطلب احلايل إبداء الرأي يف الرتّ 
   . ضافيةإنقاط بيع   5" بفتح KFC" للعالمة املمنوحة " Tunisian Food Compagnyشركة "

 يف بنده األول(  Contrat de franchise)سمية األصلية  عقد اإلستغالل حتت التّ   ونصّ 
 املعامالت. لتزام مستغّل العالمة بتطوير وتنمية استغالل العالمة ورقم إ على
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املربم بني  ( Contrat de développement) عقد تنمية استغالل العالمةب وجاء
إلتزام مستغّل العالمة تنمية عدد نقاط البيع حتت يف بنده الثاين    2017أوت    1الطرفني بتاريخ  

املضّمنة  لرزانمة التنمية    " مبنطقة التنمية خالل مّدة الّتعاقد طبقا KFC" العالمة التجارية املمنوحة  
 . منه" Bلحق "ابمل

  2020سنة  يف غضوننقاط بيع  8تقتضي هذه األخرية تنمية وتطوير استغالل حيث و 
 كما يلي:  

 
فرتةهالتطويرهههناية البيعهاحملدثةههنقاطعدده  لنقاطهالعددهاجلمليه 

اجلاهزةهلالستغاللهههالبيع  

8201  3 3 

9201  4 7 

2020 1 8 

 
  تنشط حالّيا نقاط بيع    (5مخسة )  أنّ   ،الرّاهنةلّف االستشارة  مب   املضّمنة  الواثئق  ويربز من

ومبدينة املرسى   IIوضفاف البحرية  Iبكّل من ضفاف البحرية لعالمة التجارية املذكورة احتت 
قاط اليت مشلها قرار وزير التجارة  وهي جممل النّ  ،" Géantوابملركز التجاري " طقة املنارنمبو 

نقاط بيع   5إحداث  يعتزم مةمستغل العال وأنّ  ،2018فيفري  20ادر بتاريخ ابإلعفاء الصّ 
 من:  بكلّ إضافية 

 " مبدينة سوسة، Sousse Mall" و" Le Vicomte التجاريني "نياملركزي -

 مبدينة بن عروس، " Azur Cityاملركز التجاري " -

 مدينة تونس وسط العاصمة، -

 مدينة صفاقس.  -
 

 2020نقاط بيع يف غضون سنة   8تضّمنت رزانمة التنمية تطوير وإحداث إمجايل  لقدو 
إحداثهما  يكون   تونس وسط العاصمة وصفاقس  نيتنقطيت البيع بكّل من مديإحداث  مبعىن أّن  

 خارج هذه الرزانمة. 
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عقدي التنمية واإلستغالل حتت التسمة األصلية ال مينعان من   إاّل أنّه ورغم أّن كّل من
لن يكون إالّ أّن ذلك    ،ر وإحداث نقاط بيع جديدة للعالمة املمنوحة داخل منطقة التنميةتطوي

 موافقة صاحب العالمة.  قبل احلصول علىرزانمة التنمية و  خارجلإلجناز  متاحا
مل يدل  "Tunisian Food Compagny" شركةمستغل العالمة  ويربز ممّا سبق أنّ 

موافقة ومصادقة صاحب العالمة على مشروع إحداث نقطيت البيع املذكورتني    مبا يفيدللمجلس  
   .أعاله

 
هخبصوصهمدىهأتثريهنقاطهالبيعهاملزمعهإحداثهاهعلىهاملنافسة:هه–اثلثاه

أن ال تؤدي    من القانون املتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار  6الفصل    اقتضت أحكام
من هذا القانون "اإلقصاء التام  5االتفاقات أو املمارسات املعفاة من تطبيق أحكام الفصل 

 . للمنافسة يف الّسوق املعنية أو يف جزء هام منها"
 ،2017سبتمرب  20بتاريخ  جملس املنافسة الّصادر عن 172648عدد أي رّ التبنّي من و 

 ! Yamبني صاحب العالمة شركة "  اناملربم  "KFCالتنمية واستغالل العالمة التجارية "   اّن عقدأ

Restaurants International "شركة ومستغل العالمة "Tunisian Food Compagny  "
للعالمة داخل منطقة التنمية   حق إستئثاري يف اإلستغالل احلصريأّي ذه األخرية لال خيّوالن 

 استغالل العالمة ملستغلني آخرين منح حقّ يف حيتفظ صاحب العالمة حبّقه  إذأو خارجها، 
   .خالل مّدة الّتعاقد
للعالمة  " هي املستغّل الوحيدTunisian Food Compagnyشركة "أّن  ومن املعلوم

اجلمهورية التونسية، وهو ما  التجارية املمنوحة داخل منطقة التنمية اليت متتّد على كامل تراب 
دراسة مدى أتثري نقاط البيع املزمع إحداثها على الّسوق املرجعية املتعّلقة خبدمات يتطّلب 

 األكالت اخلفيفة.
نقطة بيع مزمع  كلّ ل التجاري ستقطاب اإلمنطقة رحلة دراسة تقتضي هذه املحيث و 

 إحداثها. 
اإلستقطاب التجاري   تعريفا دقيقا ملفهوم منطقة القانون التونسيجند يف ال حيث و 

 فهوما اقتصاداي.  ابعتباره م
نطقة مبأنّه يقصد   2015جوان  25الّصادر بتاريخ  142536عدد  يف رأيه إعترب اجمللس و 
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املسافة القصوى اليت على أساسها  " ،يف قطاع جتارة التوزيع العصريةاإلستقطاب التجاري 
يتخلى املستهلك عن أداء مشرتايته إذا ما جتاوزها وذلك ألسباب تتعّلق بتكاليف التنّقل أو  

 ."الستغراق حّيز هام من الّزمن للتنّقل إىل نقطة البيع
القضاء املقارن الفرنسي واألورب، اعترب جملس الدولة الفرنسي واستئناسا مبا ذهب إليه فقه  

(Conseil d’Etat يف قراره الصادر يف )واملعروف بقرار " 2004نوفمرب  10Société Jesda 

et Société Bricomuret" ،" أّن منطقة استقطاب منشأة جتارية هي منطقة جذب ذات
ند حتديد هذه املنطقة ظروف الّنفاذ إىل هذه  أتثري مهّم على احلرفاء، ويؤخذ يف اإلعتبار ع
 . "املنشأة والزمن املستغرق واملطلوب للوصول إليها

( منطقة اإلستقطاب Commission Européenneعرّفت املفّوضّية األوروبية ) لقدو 
وسيلة  حيط تكون مسافة التنّقل داخله بواسطة مباملنطقة اليت حتّدد جغرافيا "التجاري بكوهنا 

وخيتلف حميط نقطة البيع ابختالف مساحة النقطة   .دقيقة على أقصى تقدير  30و  10بني    نقل
فاذ إليها وكذلك ابختالف حجم األسر والسّكان  وحجمها والتجهيزات املتوفّرة هبا وبكيفية النّ 

ه.1"هاملوجودة داخله
مبناطق اإلستقطاب الّتجاري املنتصبة    حول نصيب هذه الّنقاطعطيات دقيقة  مغياب    يفو 

دى وجود  واحدة تتعّلق مب  ة املنافسة من زاويةحتليل وضعيّ   تّ   ، بعد املطالبة هبا كتابيا،  يف إطارها
 " بداخل هذه املناطق كالّتايل:    KFCعالمات منافسة للعالمة التجارية " 

 
ه ▪ هملنطقة هلهالتجاريهستقطاباإلابلّنسبة هه"KFC"لعالمة هوخاصة هسوسة ابملركزهمبدينة

ه":Sousse Mall"التجاريه
ريعة ملختلف العالمات التجارية مبدينة سوسة  ّّ يبلغ عدد املطاعم وحماّلت األكالت الس

 نقطة بيع.  83وخاصة املنطقة السياحية حنو 
" املنتصبة ابملركز التجاري  KFCخبصوص منطقة إستقطاب العالمة التجارية "أّما 

"Sousse Mall"العالمات  نقطة ومن بني أهمّ  29فيبلغ عدد نقاط بيع هذه املطاعم حنو ، ه
 التجارية نورد على سبيل الذكر :

- La Cabane 

- Moustache Food Sousse 
 

1  - Commission Européenne, Affaire n° COM/M 1684, 25 janvier 2000. 
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- MC May’s Fast food 

- Miam’s Hmmam Sousse 

- Planet Food 

- London Food 

- Papadam Food 

- Farmets Burger 

- Dar Soltane 

- Maremar 

- Boule d’Or 

- Shadok’s Resto Pizza 

- Ci Gusta !  
هه،ه"هSousse Mall"خبصوص العالمات التجارية املنتصبة داخل حميط املركز التجاري    أّما

  واألجنبّية  احمللّية  تنافس مع عديد العالمات التجارية  ستكون حملّ "  KFCالعالمة التجارية " فإّن  
 منوحة يف إطار عقود إستغالل حتت التسمية األصلية وأمّهها:  امل

- Plan B 

- Pitaya 

- La Graine 

- Burger king 

- Aroos Lebanon 

- Pomme de pain 

- Tawaet Co 

- Ettounsi 

- Baguette 

- Papa John’s 

- Chili’s 

- Hobo Chiken 
ه ▪ هإستقطابهالعالمة هملنطقة هالتجاريه"ابه"KFC"ابلّنسبة هAzur Cityملركز هبنه" مبدينة

 عروس:ه

 بن عروسريعة ملختلف العالمات التجارية مبدينة  يبلغ عدد املطاعم وحماّلت األكالت السّ 
وذلك كما  " KFCالعالمة التجارية "واملنتصبة تقريبا داخل منطقة استقطاب  نقطة بيع   30حنو 

 الية: رطة التّ اتبّينه اخل
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 نورد على سبيل الذكر : ومن بني أهّم العالمات التجارية 
- Restaurant ile de Djerba 

- La Bottega 

- Gusto Del Mare 

- El-Walima 

- Essaraya 

- Bageutte &Baguette 

- The Corner  
فإّن ه"Azur City"خبصوص العالمات التجارية املنتصبة داخل حميط املركز التجاري  أّما

  واألجنبّية  احمللّية" ستكون حمّل تنافس مع عديد العالمات التجارية KFCالعالمة التجارية " 
 املمنوحة يف إطار عقود إستغالل حتت التسمية األصلية وأمّهها:  

- Baguette 
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- Hobo Chiken 

- Chili’s 

- Papa John’s 

- Legend’s 

- E Chemi 

- Pomme de pain 

ه
 وعليه واستنادا ملا سلف بسطه فإّن اجمللس يرى: 

لإلعفاء  ورية فاء يتضّمن إمكانية املراجعة الدّ فصل بقرار منح اإلع دراجإ ضرورةأّوال :
     جديدة وحنوها. نقاط البيعلقيام بتغيريات على غرار بعث اب األمرما تعّلق كلّ 

 
يف توسعة نشاط استغالل " Tunisian Food Compagnyشركة "لخيص الرتّ اثنيا: 

  لورودمها خارجالّتدقيق خبصوص إحداث نقطيت البيع املذكورتني أعاله  بعدالعالمة املذكورة 
مطالبة مستغل العالمة ابإلدالء مبصادقة صاحب  كذلك بعد و  ،وتطوير العالمةرزانمة تنمية 

 العالمة. 
 

برائسةههه2019ههديسمبههه12وصدرههذاهالّرأيهعنهاجلّلسةهالعاّمةهجمللسهاملنافسةهبتاريخهه
ههورميهبوزاينهههفتحيةهمحّادوهههحمّمدهالعيادي  الّسادةهوعضويةهالسّيداتهوهههرضاهبنهحممودههالسّيد

ههوحمّمدهشكريهرجبهوأكرمهابروينهوساملهابلسعودهوسندسهابلشيخهواخلموسيهبوعبيديه
تبهاجللسةهالسّيدهاكوحبضورهاملقّررهالعامهالسّيدهحمّمدهالشيخهروحوهوههه،ومصطفىهابللطّيف

هنبيلهالسمايت.هه
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