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 الحمد                       الجمهوريّة التّونسيّة

  مجلس المنافسة   
  

  141371 ة عدد:القضيّ 
  2016 أكتوبر 27 تاريخ القرار:

    

  قـــــرار
  

  الي:أصدر مجلس المنافسة القرار التّـ 
 
يف شخص ممثلها  DUFRY International AGشركة  :ةالمّدعي- 

ن عبد اجلليل بوراوي وحممد القلسي ياألستاذها يئب كتبمب ،الكائن مقّرهاالقانوين
من شركة التومي وشركاؤه للمحاماة الكائن مقّرها بفرعها بنهج حبرية ما الران مرّكب 

  ضفاف البحرية تونس.  201الرحاب مدرج أ مكتب عدد 
 من جهة

ا:المّدعى عليه-   
 GEBRها بـلها القانوين الكائن مقرّ يف شخص ممثّ  HEINEMANNشركة  -1

HEINEMANN – SE ET CO .KG Service Postbox 111661-
20416 Hamburg Allemagne .  

 34394  لها القانوين الكائن مقرها بـ يف شخص ممثّ   ATUشركة  - 2

BUYUKDERE CAD 107/8 BENGUN HAN  
GAYRETTEPE –ISTAMBUL TURQUIE 
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ج الصناعات  52ها بـلها القانوين الكائن مقرّ يف شخص ممثّ شركة مهيلة  -3
ئبها األستاذ عصام بن أمحد (شركة بن أمحد تونس. 2الشرقية  2035ة التقليديّ 

ج حممد الفاضل اجلمايل  5وشركاؤه للمحاماة واإلستشارة) الكائن مكتبه بـ مكّرر 
  تونس.  1082ميتيال فيل 

 :الشركة المتداخلة

القانوين الكائن لها يف شخص ممثّ  TUNISIA DUTY FREEشركة  -4
ئبها تونس 1053نهج حبرية طو عمارة بوقصاص ضفاف البحرية مقرها ب  .

األستاذان يوسف الكناين وحمرز بوصّيان (شركة حماماة بوصيان الكناين هورايب) 
  البلفيدير تونس.  1002شارع آالن سافاري  29الكائن مكتبهما بـ

 من جهة أخرى
                                                                                                                                                           

ن عبد اجلليل بوراوي ياألستاذاملرفوعة من  دعوىاإلّطالع على عريضة ال بعد
 DUFRYنيابة عن شركةوحمّمد القلسي من شركة التومي وشركاؤه للمحاماة 

International AG   شركةضّد ATU وشركة HEINEMANN وشركة مهيلة 
لس بتاريخ رّمسةاملو   :خلصوصنة واملتضمّ  2014أكتوبر  23 بكتابة ا

جمال إستغالل تنشط يف  DUFRY International AGشركة * أّن املدعية: 
األسواق احلّرة وقد أبرمت صفقة عمومّية مع ديوان الطريان املدين واملطارات متّكنت 
ستثناء مطاري صقانس  ملطارات التونسية  مبقتضاها من إستغالل األسواق احلرة 

لنسبة للمّدة اليت متتد من أّول جويلية   30إىل   1997املنستري والنفيضة وذلك 
 .2014جوان 
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بتنظيم طلب  2014فيفري أّن ديوان الطريان املدين واملطارات قام خالل شهر  *
دف تفعيل ملطارات  عروض  املنافسة من جديد وإسناد إستغالل األسواق احلرّة 

ستثناء مطاري صقانس املنستري والنفيضة.   التونسية 
ّن عرضها  * أنّه مت إعالم الشركة املدعية من طرف ديوان الطريان املدين واملطارات 
  .2014أكتوبر  8مل يقبل وذلك مبقتضى مكتوب مؤرّخ يف 

لصفقة مبقتضى املكتوب عدد * أّن املدعية علمت  املؤرّخ  037187/01مبن فاز 
الصادر عن ديوان الطريان املدين واملطارات والذي يعلم  2014أكتوبر  14يف 

نه يعتزم تنظيم إجتماع مع شركات ومهيلة  HEINNEMANNو  ATUاملدعية 
ملطارات  التونسّية وتبدأ حىت تتسّلم هذه الشركات خمتلف األسواق احلّرة 

  ستغالهلا.
مع شركات   ATU*وتبّني تبعا لذلك أّن إسناد هذه الصفقة 

ملنافسة على معىن أحكام  ومهيلة HEINNEMANNو خيفي ممارسات خملة 
  من قانون املنافسة واألسعار. 5الفصل 

  * من حيث القانون 
  واألسعار:من قانون املنافسة  5عن املأخذ املتعّلق خبرق أحكام الفصل -

مع جيعل شركة يف وضعية هيمنة إقتصاديّة   ATUإّن إسناد هذه الصفقة إىل هذا ا
ا املنفردة على السوق املعنية  ا فرض إراد مكا واضحة ذلك أنّه أصبح اآلن 
وذلك بصفة مباشرة يف مطاري صقانس املنستري والنفيضة وبصفة غري مباشرة يف 

  حلالية.بقية املطارات موضوع الصفقة ا
مع الذي حتّصل على الصفقة يكمن يف إحكام  * أّن اهلدف من إحداث ا
ملطارات التونسّية ذلك أنه  السيطرة على السوق املرجعّية املتمثّلة يف األسواق احلرّة 

إلضافة إىل العالقة العضوية املوجودة بني شركيت   ATUتبّني 

ّسستني املختّصتني يف جمال األسواق احلرّة فقد إنضافت املؤ  HEINNEMANNو
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ملواين البحرية  إليهما مؤسسة أخرى هي شركة مهيلة اليت تستغل األسواق احلرة 
لسوق التونسية  مع يضّم كل املؤّسسات املوجودة  التونسية. وأصبح هذا ا

لّنسبة للّنقل واملختصة يف األسواق احلرة وذلك على مستوى املطارات التونسّية 
ستثناء الشركة املدعية  لّنسبة للّنقل البحري  اجلوي وعلى مستوى املواين التونسّية 

  اليت أصبحت مزاحة من الّسوق.
مع يهدف إىل تقاسم الّسوق املرجعّية املتمثّلة يف األسواق احلرّة  *أّن هذا ا

  السوق. ملطارات واملواين التونسّية وإىل إخراج املدعية من هذه
من قانون املنافسة واألسعار أنّه:"متنع األعمال املّتفق  5إقتضت أحكام الفصل -

عليها والتحالفات واإلتّفاقات الصرحية أو الضمنّية اليت يكون موضوعها أو أثرها 
ملنافسة واليت تؤول إىل:   خمال 

  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب. -1     
  احلد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلد من املنافسة احلرّة فيها.   -2     
  حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو اإلستثمار أو التقّدم التقين.  -3     
  .أو مراكز التموين تقاسم األسواق  -4     

*أنّه ال جدال يف أّن إجتماع كل املؤسسات املختّصة يف جمال األسواق احلرّة 
ستثناء املدعية يف جممع واحد يشّكل إتّفاقّية على معىن  ملطارات واملواين البحريّة 

ا تؤدي حتما إىل تقاسم  5الفصل  ّ املبّني أعاله وهي إتّفاقية مينعها القانون حبكم أ
  فسة.األسواق وتغييب املنا

نيا:عن املأخذ املتعّلق خبرق أحكام الفصلني   من قانون املنافسة  9و 7*
  واألسعار:

مع هو يف احلقيقة والواقع عملّية تركيز إقتصادي ترمي إىل التحّكم يف  *إّن هذا ا
ملطارات وهو جممع خمالف ألحكام الفصل  من  7السوق املرجعّية لألسواق احلرة 

ملنافسة واألسعار. 1991لسنة  64القانون عدد    املتعّلق 
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من القانون املذكور ما نّصه:"حييل  7وحيث إقتضت أحكام الفقرة الثانية للفصل 
لفصل  لتجارة مشاريع أو عمليات الرتكيز املشار إليها  من هذا  7الوزير املكلف 

  القانون إىل جملس املنافسة إلبداء الرأي فيها يف أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر"
مع على الصفقة ينطوي على عديد اإلخالالت بقواعد  *إّن حصول هذا ا

  املنافسة آلت إىل النتائج التالية:
ملطارات اجلوية  -1 مع يف وضعّية إحتكار مطلق لألسواق احلرة  أصبح هذا ا

ملواين البحرية التونسية. فشركة  أصبحت تنشط يف كل املطارات  ATUالتونسية و
ستثناء  HEINNEMANNالتونسّية وشركة  تنشط يف كل املطارات التونسية 

علما وأن شركة  ATUمطاري املنستري والنفيضة اللذين تستغلهما شركة 
HEINNEMANN  هي أكرب مزّود لشركةATU.  

ملطارات  ملواين التونسّية ووضعت اآلن رجال  وشركة مهيلة هي املزّود الوحيد 
  التونسّية.

مع املتكّون من  ذا ا ومهيلة HEINNEMANN و ATU*أّدت هذه الوضعّية 
ملطارات أو ىل التحّكم املطلق يف كّل األسواق احلّرة التونسّية سواإ ء املوجودة 

  ملواين التونسّية.
ملطارات واملواين التونسية  -2 مع وإستغالله لكّل األسواق احلرة  إّن إحداث هذا ا

من قانون املنافسة واألسعار الذي يتطّلب  7خيرق بصفة صرحية أحكام الفصل 
لتجارة وهو ما مل حيصل يف    صورة احلال.قانو موافقة الوزير املكلف 

لتايل  ملرة على إستشارة جملس املنافسة و *إّن عملية الرتكيز اإلقتصادي مل تعرض 
  من قانون املنافسة واألسعار.   9فهي منافية بصفة واضحة وجلّية ألحكام الفصل 

لتالعب بشروط الصفقة:   لثا:عن املأخذ املتعّلق 
  إثنتني:*إّن الصفقة يف صورة احلال ختضع إىل مرحلتني 
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ملشاركة يف طلب  مرحلة أوىل - يتّم خالهلا إنتقاء املؤّسسات األوىل املسموح هلا 
  العروض.

نية -   :يتّم فيها تقدمي العروض ّمث إختيار املؤسسة اليت ستسند هلا الصفقةمرحلة 
ملرحلة األوىل  5وقد أوجبت الفقرة الرابعة من الفصل  نيا لكراس الشروط املتعلق 

ا على ا ملؤسسة املشاركة يف طلب العروض تقدمي قائمة يف املطارات اليت نشطت 
  املؤسسة مع شهادة يف التجربة الناجحة مسّلمة من املطارات اليت عملت فيها.

ضرورة أّن هذه األخرية متتلك  TAVمؤسسة متفرعة عن شركة  ATU*إّن شركة 
  .ATUنصف األسهم يف شركة 

لصفقة وشركة  ATU*إّن العالقة العضويّة الواضحة بني شركة   TAVاليت فازت 

وثيقة  جمّرد ATU الشهادة اليت سّلمتها هذه األخرية إىل فرعها شركة جتعل من
ا صادرة عن مؤسسة تستأثر بنصف رأس مال الشركة اليت فازت ّ ة ضرورة أ  حما

لتايلATU لصفقة أي شركة  ا القانون تطبيقا جّ مبثابة احل وهي  ة اليت ال يعرتف 
ت صراحة على أّن:"ما من جمّلة اإللتزامات والعقود اليت نصّ  648ألحكام الفصل 

  .يصدر من شخص ال يكون حّجة له"
نيا من كرّاس شروط املرحلة األوىل إشرتطت أن ميّد املرتّشح  5*أّن أحكام الفصل 

وإّن املقصود رقم األعمال هو  2012و 2011اإلدارة برقم أعماله املوافق لسنيت 
املبلغ الذي حتّققه املؤسسة داخل املطارات ويف إطار األسواق احلرة وإّن شركة 

HEINNEMANN ل وجتارة تنشط يف اآلن نفسه يف جمال جتارة التفصي
ّكد أن رقم املعامالت الذي أّسست عليه شركة   اجلملة.وقد 

HEINNEMANN  ملبلغ مشار كتها يف طلب العروض يتعلق يف اآلن نفسه 
ملبلغ الذي أجنزته يف إطار جتارة التفصيل. جلملة و   الذي حّققته يف إطار التجارة 

ح يتعلق يف بتصري HEINNEMANN*أنّه للحصول على الصفقة قامت شركة 
اآلن نفسه برقم املعامالت املتعّلق بتجارة التفصيل وبرقم املعامالت املتعلق بتجارة 
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ذا التالعب حتّصلت شركة  على سبق واضح مقارنة  HEINNEMANNاجلملة.و
ملنافسني واحلال أّن رقم املعامالت الوحيد الذي يتعّني أخذه بعني اإلعتبار يف جمال 

  ك الرقم املتعّلق بتجارة التفصيل.  األسواق احلرة هو ذل
من القانون املتعلق بتجارة  5ق خبرق أحكام الفصل رابعا:عن املأخذ املتعلّ  

  التوزيع:
*منع القانون التونسي اجلمع بني جتارة اجلملة وجتارة التفصيل وحيث نصت أحكام 

واملتعلق  2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد  5الفصل 
بتجارة التوزيع على أنّه:"مع مراعاة التشريع اخلاص متارس جتارة التوزيع يف مرحلة 

صورة اجلمع بني املرحلتني الفصل بني  اجلملة أو يف مرحلة التفصيل.ويتعّني يف
لتفصيل مع مسك حماسبة مستقلة لكل  جلملة وحمالت البيع  حمالت البيع 

  .مرحلة"
ا  HEINNEMANN*متارس شركة  ّ يف تونس التجارة يف مستوى اجلملة بدليل أ

بكّل من مطار صفاقس املنستري  ATUهي اليت تزّود املغازات املستغّلة من قبل 
  ومطار النفيضة.   

 HEINNEMANN*حبصوهلا على الصفقة موضوع هذه الدعوى فإّن شركة 
جر تفص لنسبة ملطاري صقانس املنستري والنفيضة و جر مجلة  لنسبة تصبح  يل 

املشار  5لبقية املطارات موضوع الصفقة ويف ذلك خمالفة واضحة ألحكام الفصل 
  إليه من القانون املتعّلق بتجارة التوزيع.

مع يعّد على حنو ما سبق شرحه خرقا واضحا ألحكام الفصل   5*إّن إحداث ا

جمّرد املخالفة  من قانون جتارة التوزيع.وقد إستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على أنّ 
ملنافسة مىت كانت صادرة عن مؤسسة يف وضعّية  اإلقتصاديّة تصبح ممارسة خملة 
مع احملدث ليس يف وضعّية هيمنة إقتصاديّة فحسب  هيمنة إقتصاديّة وحيث أّن ا

م للسوق املرجعية.   بل هو يف وضعّية إحتكار 
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مع من  5*إّن خرق أحكام الفصل  من قانون جتارة التوزيع جيعل إحداث ا
ملنافسة على معىن  ATUو HEINNEMANNشركات  ومهيلة ممارسة خمّلة 

  .1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64القانون عدد 
لس التصريح:   وهلذه األسباب يطلب من ا

ومهيلة ممارسات خمّلة  ATUو HEINNEMANNّن ما قامت به شركات -1
  ملنافسة.

ملنافسة.-2   إلذن هلذه الشركات بوضع حد للمخالفات املخلة 
لس وفق إجتهاده على الشركات املذكورة.-3   بتسليط خطّية مالية حيّددها ا

        
يف  HEINEMANNشركة تطوير العالقات الدولّية بدير م تقرير وبعد اإلطالع على

حالة عريضة الدعوى وطلب الرد عليها املرّسم  لس اليت تتعّلق  الرد على مراسلة ا
لس بتاريخ  خلصوص 2014ديسمرب  9بكتابة ا   :والذي ال حظ فيه 

حالة عريضة الدعوى تسلّ  HEINEMANNأّن شركة * لس املتعلقة  مت مراسلة ا
  .2014ديسمرب  1وطلب الرد عيها وذلك بتاريخ 

لس أن * إحالة  -حىت تتمكن من الرد يف أحسن اآلجال -الشركة تطلب من ا
لفصول  واملوالية من اإلتفاقية  8امللف إليها وفقا لإلجراءات املنصوص عليها 

لتعاون القضائي واملربمة بني اجلمهورية التونسّية ومجهورية أملانيا الفيدرالية  املتعّلقة 
  . 1969جويلية  26 بتاريخ

ئق تتم عرب الطريقة إ*  ّن هذا اإلجراء ينّص خاّصة على أّن اإلحالة وكذلك الو
للغة األملانّية   .1الدبلوماسية و

  

                                                 
1 -"....comme vous le savez, cette procédure exige notamment que la signification ainsi que l’acte à 
signifier nous soit transmis par la voie consulaire et en langue allemande »  
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شركة مهيلة للتجارة  ئباألستاذ عصام بن أمحد تقرير وبعد اإلّطالع على     
لس بتاريخ املعلى عريضة الدعوى يف الرد  والصناعة ديسمرب  10رّسم بكتابة ا

خلصوص: 2014   واملتضّمن 
  من حيث الشكل:عدم إختصاص جملس املنافسة يف ماّدة إسناد اللزمات:أّوالّ *
عالمها بقضية احلال إثر قامت املدعية أّن * قيام ديوان الطريان املدين واملطارات 

للزمة بتاريخ  علها تسعى للعودة يف السباق ممّا ج 2014أكتوبر  6بعدم فوزها 
مع املتكّون من شركة "معتربة أّن: "إسناد ال " HEINEMANNصفقة إىل ا

ملنافسة. ATUوشركة "   " وشركة مهيلة خيفي ممارسات خمّلة 
*أنّه من الناحية اإلجرائّية يّتضح أّن اهلدف من الدعوى املعروضة على جملس 

مر املنافسة هو احلصول على حكم  ملنافسة و ا خملة  يعترب املمارسات املشتكى 
لكف عنها وهو ما يؤدي مباشرة إىل إرجاع احلالة إىل ما كان عليه قبل طلب 

ا. سناد اللزمة ملن فاز    العروض أي إلغاء القرار اإلداري القاضي 
ا تشّكل قرارا إد لنظر يف مادة إسناد اللزمات لكو لس ال خيتّص  ارّ صادرا *إّن ا

  عن ذات عمومّية.
طّراد على إعتبار أّن:"القرارات اإلداريّة اليت  *إّن فقه قضاء جملس املنافسة جرى 
ا يف ذلك شأن األعمال اليت  تصدر عن الذوات العمومّية غري خاضعة لواليته شأ

ا تلك الذوات تنفيذا لقرارات إداريّة آمرة يف إطار تطبيق النصوص التشري عّية تقوم 
ليات السوق أو توازنه  أو الرتتيبّية وذلك حّىت إذا ما إجنّر على تنفيذها مساس 
ضرورة أّن مهّمة النظر يف شرعّية تلك األعمال القانونّية ترجع إىل القاضي 

  417698اإلداري.ويّتضح ممّا سبق وأّن تعهد بنزاع احلال ضمن القضية عدد
نة تقريبا لكّل املطاعن املثارة ضمن قضيّة املتعّلقة مبطلب توقيف تنفيذ واملتضمّ 

  احلال.
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قضت نفسها بنفسها ملا تعّمدت نشر القضية تباعا أمام القضاء اإلداري  *املدعية 
  من جهة وجملس املنافسة من جهة أخرى.

مع ينطوي على إخالالت بقانون املنافسة واألسعار * تشري املدعية إىل أّن تكوين ا
  عدم قانونّية إسناد اللزمة له.ممّا يؤدي إىل 

لس أّن تكوين جمامع للمشاركة يف طلب عروض دويل من  *أنّه ال خيفى على ا
  املسائل املألوفة اليت تتيحها كّل التشاريع.

ح الفرصة للتجّمعات املشاركة وهو ما يّتضح ضمن  *إّن ملف طلب الرتّشحات أ
 ou en groupement ils pourront à cette fin agir seuls): 3-4-1النقطة (

*إّن هذا اإلجراء املخّول للتجّمعات أن تشارك خضع لرقابة سلط اإلشراف دون 
أن تبدي أّي حتّفظ كما ّمتت املصادقة على ملف طلب العروض وعلى مجلة 
ا من طرف جلنة خاّصة تضّم ممثلني عن عّدة وزارات منها وزارة  الّشروط اليت جاء 

لفصل التجارة والصناعا  1753من األمر عدد  8ت التقليديّة ووزارة النقل عمال 
املتعلق بضبط شروط وإجراءات منح  2010جويلية  19املؤرخ يف  2010لسنة 

  اللزمات. 
مع املنتقد يف عملّية طلب العروض أي  ثري أو خرق *أنّه لو كان ملشاركة ا

رة اإلشكال من طرف  السلطات املشرفة على العملّية أو حىت لقواعد املنافسة لتّم إ
يل وعلى كّل شروطه دون من طرف املدعية اليت صادقت على إجراءات اإلنتقاء األوّ 

لفقرة الثالثة من النقطة    :3-4-1إحرتاز عمال 
"L’envoi par un candidat d’une demande de pré-qualification 

équivaut à une acceptation sans réserve des conditions prévues 
par le présent dossier ."    

لنظر يف شرعية القرارات *أنّه مهما يكن من أمر فإّن جملس املنافسة :"ال خيتص 
ملنافسة"(القرار  ر خملة  اليت تّتخذ تطبيقا لنصوص تشريعية أو ترتيبية وإن كان هلا أ

   .)2014فيفري  20املؤرخ يف  121315عدد 
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ملنافسة:إحتياطّيا جّدا من حيث األصل*   : إنعدام وجود ممارسات خمّلة 
مع املتكّون من شركة و مهيلة بلزمة إستغالل و ATU و HEINEMANN*فاز ا

عملّية التسليم يف الشهر  وّمتت دعوة املدعية حلضور 2014األسواق احلّرة يف أكتوبر 
  نفسه.

مدعية ضلوع شركة مهيلة يف  2014أكتوبر  23*قامت املدعية بدعواها بتاريخ 
ملنافسة.   عديد املمارسات املخّلة 

مع الذي تنتمي هلشركة مهيلة بكل  ب املنطق أن يقوم ا *أنّه ال ميكن من 
ّن اهلدف من  م وهو ما يعّمق الوعي  ّ املمارسات املشار إليها يف شهر وبضعة أ

سناد اللزمة   ال أكثر وال أقل. هذه الدعوى هو إلغاء قرار إداري متعلق 
ملنافسة وعملّية تركيز وتالعب بشروط  *تتعلق إّدعاءات املدعية بوجود إتّفاق خمل 

   صفقة اجلمع بني حتارة اجلملة وجتارة التفصيل. 
ملنافسة ومكّون حلالة تركيز -1 تّفاق خمل  جوا على اإلّدعاء املتعّلق 

  إقتصادي:
بني الشركات على تقدمي ترّشحها لطلب عروض ال  *من جهة أوىل فإّن اإلتّفاق

ميكن أن يكون من قبل اإلتفاقات احملضورة ألنّه كما كان مباحا من مانح اللزمة 
املتعلق بنظام اللزمات عالوة على تزكية  2008أفريل  1ومنّظما من خالل قانون 

مبنح الشركة اليت العملّية من وزارة التجارة الساهرة على إحرتام قانون املنافسة وذلك 
ملطارات  ستغالل األسواق احلرّة  جر والرتخيص هلا  أبرمت عقد اللزمة بطاقة 

  موضوع اللزمة.
لرتكيز اإلقتصادي ال تنطبق  نية جتدر اإلشارة إىل أّن النصوص املتعّلقة  من جهة 

ملطارات الت ونسية على وقائع قضية احلال ألّن الشركات املستغّلة لألسواق احلرة 
ليست يف وضعية منافسة مع بعضها بل يف منافسة مباشرة مع الشركات املستغّلة 
لتايل فإّن السوق املرجعية  ملطارات املوجودة خارج حدود الوطن و لألسواق احلرة 
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السوق العاملّية إلستغالل األسواق اليت جيب إعتمادها لتقييم وضعية املنافسة هي 
ملطارات شطة يف كل القارات مبا يف ذلك تتنافس في احلرة  ها شركات عاملية 

  الشركة املدعية والشركات املدعى عليها.   
 ب*أنّه عالوة على ما سبق بيانه ونظرا خلصوصّية السوق موضوع اللزمة فإّن صاح

حرتام سياسة أسعار معّينة إعتماد على األسعار  االلزمة إلتزم ضمن عقد اللزمة 
حرتام ضوابط متعّلقة جبودة لثامماملتداولة يف مطارات  ة يف دول احلوض املتوّسطي و

   .اخلدمات املقّدمة للحرفاء
لتالعب بشروط الصفقة واجلمع بني جتارة اجلملة  -2 جوا على اإلّدعاء 

  والتفصيل:
*إّن اجلمع بني جتارة اجلملة والتفصيل ال أساس له من الصّحة ويفتقر لوسائل 

من  11اإلثبات األولّية كما نّصت على ذلك أحكام الفقرة السادسة من الفصل 
ترفق عريضة الدعوى:"بوسائل اإلثبات األولّية يف أن قانون املنافسة واألسعار على 

  لتايل يّتجه رّده.و أربع نظائر"
فقد جاءت كّل هذه اإلّدعاءات يف صيغة مقتضبة تها حّ عالوة على عدم ص *أنّه

ا أن تؤول إىل عرقلة  ومل يتم إرفاقها مبا يقيم الدليل على وجودها أو أنّه من شأ
لّرجوع إىل السوق املرجعّية كما سيق  السري الطبيعي آلليات السوق يف قضّية احلال 

ملطارات الدولية.بيانه أي السوق العاملّية إلستغالل    األسواق احلرّة 
  وتبعا لذلك يّتجه رد هذه اإلدعاءات نظرا لعدم جديّتها.

ولذلك يطلب رفض الدعوى لعدم اإلختصاص وإحتياطيّا جّدا التصريح بعدم توفّر 
ملنافسة.    أي إخالل 

لس يف الرد على  ATUاملدير العام لشركة  تقرير وبعد اإلطالع على      مراسلة ا
لس بتاريخ  حالة عريضة الدعوى وطلب الرد عليها املرّسم بكتابة ا  25اليت تتعلق 

خلصوص: 2014ديسمرب    والحظ فيها 
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حالة عريضة الدعوى وطلب الرد تسلّ  ATU*أّن شركة  لس املتعلقة  مت مراسلة ا
  .2014 ديسمرب 9 عيها وذلك بتاريخ

ّي جهد للتعاون مع القضاء التونسي يف القضية ال تدّخر أ ATUأّن شركة  *
الراهنة وتقدمي الردود املطلوبة لكنها تعترب أنه جيب إحالة ملف العريضة طبقا 
لتعاون القضائي واليت تنص يف فصلها  ألحكام اإلتفاقية التونسية الرتكية واملتعّلقة 

ها السابع أّن السادس على أّن اإلحالة تتم عرب الطريقة الدبلوماسية ويف فصل
  . 2األعمال اإلجرائية جيب ترمجتها إىل اللغة الرتكية

  
ئب        TUNISIA DUTY شركة اوبعد اإلّطالع على التقرير الّذي أدىل به 

FREE SA لس بتاريخ وامل على عريضة الدعوى ارد جانفي  19رّسم بكتابة ا
خلصوص: 2016   والذي الحظا فيه 

  *من حيث الشكل:  
مع إقرتاف ممارسات خملة *إّن مآخذ املدعية  وإن كانت يف ظاهرها تعيب على ا

طنها تتلّخص يف رفض ديوان الطريان املدين لعرض املدعية كما  ا يف  ّ ملنافسة فإ
دف بطريقة أو  ا  ّ يّتضح من خالل الطلبات املبّينة ضمن عريضة الدعوى أ

مع. خرى إىل إلغاء القرار اإلداري الذي   يسند اللزمة إىل ا
لس على إعتبار أّن القرار الذي ترفض مبقتضاه  السلطة اإلداريّة  *إستقر عمل ا
إلنتاج أو التوزيع أو  التعاقد مع أحد األطراف ال ميثل نشاطا إقتصاد يتعّلق 
اخلدمات بل ممارسة لصالحية إداريّة منفصلة عن النشاط اإلقتصادي يف حّدذاته 

                                                 
2  -« …nous vous avions demandé de bien vouloir nous transmettre le dossier de la requête 
conformément aux dispositions de la convention tuniso-turque d’entraide judiciaire qui prévoit dans 
son article 6 que les assignations doivent être réalisées par la voie diplomatique et dans son article 7 
que les actes de procédure doivent etre traduits en langue turque » 
 
En effet ,cette convention prévoit dans son article 6 que les assignations  doivent être réalises par la 
voie diplomatique et dans dans son article 7 que les actes de procédure doivent être traduits en langue 
Turque. 
Notre Société ne ménagera aucun effort pour collaborer avec la justice tunisienne dans cette affaire » 
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كانت تستهدفه أو تتعلق به وهو ما جيعل من قرار اإلمتناع عن إسناد   حىت وإن
اللزمة للمجموعة اليت متثلها الشركة املدعى عليها قرار إدارّ يتمّتع بقرينة الشرعية ما 

إللغاء أمام القاضي اإلداري.   مل يتم الطعن فيه 
  *إحتياطيا من حيث األصل:

ّسست كلّ إ*  ها على حتريف للوقائع وتكييف خاطئ هلا إذ تتمّثل ّن مآخذ املدعية 
  نقاط: 3املسألة اجلوهريّة احلامسة يف النزاع الراهن يف 

:طلب العروض الذي نّظمه ديوان الطريان املدين واملطارات ليس وطنيا وإّمنا الأوّ 
  دوليا وقد تضّمن كل شروط املنافسة والشفافّية.

لسوق التونسّية ليست املؤسّ  :املؤّسسات املشاركة يف اللزمةنيا سات املوجودة 
   .العامل واملختّصة يف األسواق احلرّة وإّمنا من مؤسسات أجنبّية منتصبة يف شىت بلدان

للزمة ال يضّم كل املؤّسسات املوجودة  مع الفائز  وخالفا ملا تدعيه املدعية فإّن ا
موجودة بدول أجنبية كغريها من لسوق التونسية واملتنافسة يف السوق الوطنية وإمنا 

الشركات املشاركة يف طلب العروض الدويل وكّلها تتنافس على املستوى املتوسطي 
  والعاملي.

  :السوق املرجعية من الناحية اجلغرافّية ليست وطنية وإّمنا متوسطّية وعاملّية.   لثا
  ملنافسة:ردا على املأخذ األّول املتعّلق بوجود إتّفاق خمل  -1
ميّثل فيها طلب العروض بذاته " ماّدة اللزمات متاما كمادة الصفقات العمومّيةّن *إ

 "اس الشروط الطلب وتكون فيه عطاءات املشاركني العرضسوقا يكون فيه كرّ 
لتايل تكون السوق املرجعّية يف قضيّ  ة احلال هي سوق إستغالل األسواق احلرّة و

املشاركة يف طلب العروض الدويل الذي ينّظمه ديوان الطريان املدين ملطارات عرب 
للزمة متكوّ  مع الذي ظفر  ن واملطارات ويتضح أن العرض كان دوليا كما أّن ا

املتكونة من ATU و HEINEMANNإلضافة إىل شركة مهيلة من شركيت 
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TAV وHEINEMANN شطة يف جمال  أي املطارات وإستغالل  من شركات 
  األسواق على الصعيد الدويل.

احلال كانت  ةبناء على ذلك وطاملا كان طلب العروض دوليا فإّن املنافسة يف قضيّ 
دولّية وليست وطنية وهو ما جيعل إّدعاء املدعية القائل بوجود إتّفاق بني كل 

لسوق التونسّية واملختصّ املؤسّ  دف تقاسم  ة يف األسواق احلرةسات املوجودة 
  ه ويّتجه رفضه.السوق يف غري حملّ 

ق األمر فعال مبشاركة جممع * كان من املمكن أن يكون إّدعاء املدعية وجيه لو تعلّ 
دف  متكّون من كل الشركات الناشطة يف السوق التونسية يف طلب عروض وطين 

يا تقاسم السوق ولكن األمر خمتلف يف قضية احلال لكون طلب العروض كان دول
لسوق العاملية مبا يف ذلك املدعية اليت مل والشركات املشاركة كثرية وجلّ  ها ينشط 

لسوق التونسية ولكنّ  ها تكتسح يف املقابل أسواقا يسعفها احلظ اليوم يف الظفر 
أخرى يف احلوض املتوسطي ويف شىت الدول األخرى بصفة منفردة أو يف إطار 

  جممع.
ة بعض الشركات األجنبّية املختصة يف إستغالل *يتلّخص ممّا سبق أّن مشارك

ملطارات على الصعيد املتوّسطي والدويل يف طلب عروض دويل  األسواق احلرة 
ملنافسة بل ميكن اجلزم أّن فوز  للزمة ال ميكن أن يكون مكّو إلتّفاق خمل  وفوزها 

ن تفعيل جممع متكّون من ثالث شركات أفضل من فوز شركة واحدة ملا يف ذلك م
ملبادئ املنافسة وتكافؤ الفرص واإلستغالل األحسن للكفاءات على الصعيد الدويل 
خدمة للمصلحة الوطنّية وضما حلسن سري مرفق عمومي ذو طابع إسرتاتيجي  

  كاألسواق احلرة.
   ردا على املأخذ الثاين املتعلق بوجود عملية تركيز إقتصادي:      -2

موافقة  جوا على املأخذ الثاين القائل بوجود تركيز إقتصادي دون احلصول على
لتجارة فقد كان من املمكن أن يكون هذا النعي يف حمله لو تعلق  الوزير املكّلف 
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ن من كّل الشركات املنتصبة األمر بطلب عروض وطين وّمت قبول عرض جممع متكوّ 
لسوق  لبالد التونسّية أو جّلها ألّن ذلك سيمّكن أغلبّية الشركات الناشطة 
الوطنية من إقصاء األقلّية ورمبا التسّبب يف إفالسها وإحتكار السوق لكن األمر 
خمتلف كما أسلفنا لكون طلب العروض كان دوليا ويسمح مبشاركة كل الشركات 

لتايل فإّن فوز األجنبّية امل ال وهي عديدة ومنتصبة يف كل أحناء العامل و ختّصة يف ا
ال وهي عديدة ومنتصبة يف كل أحناء العامل  إحدى الشركات األجنبية املختّصة يف ا
لتايل فإّن فوز إحدى الشركات أو جممع متكّون من البعض منها كما هو احلال  و

ديد مصري يف القضية الراهنة ال يشكل وضعية ت ركيز إقتصادي وال يتسّبب يف 
شطة يف السوق التونسية  ا غري  للزمة وذلك لكو الشركات األخرى واليت مل تظفر 

لنسبة للشركة املدعية.   فقط وإّمنا يف سائر دول العامل كما هو الشأن 
ي رخصة كانت.   *بناء على ما سبق فإنّه مل يكن من الضروري املطالبة 

االت التجاريّة األخرى هلا *إّن سوق  األسواق احلرة خالفا لعديد القطاعات وا
خصوصيات على مستوى املنافسة إذ ال خيفى أّن السوق احلرة مبطار املنستري مثال 
ليست يف وضعية منافسة مع السوق احلرة مبطار تونس قرطاج أو مبطار جربة 

لنسبة للمسافرين تكون بني السوق احلرة  املوجودة مبطار اإلنطالق فاملنافسة 
لتايل فإنّه  والسوق احلرة على منت الطائرة والسوق احلرّة املوجودة يف مطار الوصول و
لبالد التونسّية بل تكون املنافسة من  ال وجود لسوق تنافسية لألسواق احلرة 

  الناحية اجلغرافية متوسطية أو دولّية.
لبالد وحيث طاملا ال وجود لسوق تنافسية وطنّية ب ني خمتلف األسواق احلرة 

التونسّية فإنّه ال طائل يف اخلوض يف مسألة الرتكيز اإلقتصادي اليت تفرتض قبل كل 
لبالد  شطة  شيء وجود وضعّية منافسة على الصعيد الوطين بني مؤّسسات 

  التونسّية.
لتالعب بشروط "الصفقة" -3   :ردا على املأخذ الثالث املتعّلق 
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عالوة على خلط املدعية بني نظام الصفقات ونظام اللزمات وبقطع النظر عن  
ا خبصوص حصول شركة  ة  ATUعدم إثبات املدعية إلّدعاءا على وثيقة حما

للزمة إىل مغالطة ديوان الطريان املدين واملطارات حول رقم  مع الفائز  وسعي ا
لتايل إّجته املعامالت احملقق فإّن هذه املسائل ليست من إ ختصاص جملس املنافسة و

اإللتفات عنها،إذ تصّب كّل هذه اإلّدعاءات يف جدول واحد وهو إختيار ديوان 
لتايل فإّن  الطريان املدين واملطارات للمجمع املدعى عليه ورفضه لعرض املدعية و

لتايل خيرج ع سناد لزمة و ن هذا املأخذ يهدف يف جوهره إىل إلغاء قرار إداري 
طّراد على إعتبار  إختصاص جملس املنافسة إذ أّن قضاء جملس املنافسة قد جرى 
ا يف  أّن القرارات اإلداريّة اليت تصدر عن الذوات العمومّية غري خاضعة لواليته شأ
ا تلك الذوات تنفيذا لقرارات إداريّة أمرة يف إطار  ذلك شأن األعمال اليت تقوم 

أو الرتتيبّية وذلك حىت إذا ما إجنّر على تنفيذها مساس تطبيق النصوص التشريعّية 
ليات السوق أو توازنه ضرورة أّن مهّمة النظر يف شرعّية تلك األعمال القانونّية 

  ترجع إىل القاضي اإلداري.
من القانون املتعلق  5ق خبرق أحكام الفصل ردا على املأخذ الرابع املتعلّ  -4

         :بتجارة التوزيع
ق بتجارة املتعلّ  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69*مل مينع القانون عدد 

اجلمع بني جتارة اجلملة والتفصيل بل إكتفى بفرض الفصل بني حمالت البيع التوزيع 
لتفصيل مع مسك حماسبة مستقّلة لكّل مرحلة.   جلملة وحمالت البيع 

ا يف هذا اإلطار وعلى فرض *عالوة على ما سبق فإّن املمارسات املشتكى 
مع  HEINEMANNصّحتها وهو إفرتاض جديل ختّص شركة  وال عالقة له 

ي شكل من األشكال أن ترقى إىل مرتبة املمارسة  للزمة كما ال ميكن  الفائز 
لنظر.   لس  ملنافسة ليختص فيها ا   املخلة 
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اطيا برفض الدعوى لعدم *وطلب تبعا هلذه األسباب احلكم بعدم اإلختصاص وإحتي
ملنافسة.   وجود ممارسات خملة 

  
وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب     

  احلكومة.
       

تقرير األستاذ عصام بن أمحد نيابة عن شركة مهيلة يف الرد على  وبعد اإلّطالع على
لس بتاريخ  والذي ال حظ فيه  2016جوان  9تقرير ختم األحاث واملرّسم بكتابة ا

  :خلصوص 
ئبها األستاذ عصام بن أمحد  لتقرير املقدم من طرف  *أّن شركة مهيلة تتمّسك 

  .2014ديسمرب  10للمجلس بتاريخ 
ملنافسة. راة أنّه ال وجود ألي ممارسات خمّلة    *أنّه ثبت من خالل األحباث ا

حلكم برفض الدعوى لعدم اإلختصاص  لس  *أنّه على هذا األساس يطلب من ا
  يا احلكم بعدم مساعها.وإحتياط

  
يوسف الكناين وحمرز بوصيّان نيابة عن  نيتقرير األستاذ وبعد اإلّطالع على     

يف الرد على تقرير ختم  TUNISIA DUTY FREE "تونيز ديويت فري"شركة 
لس بتاريخ حباأل   :خلصوصتضّمن والذي  2016سبتمرب  16اث واملرّسم بكتابة ا

لتقرير املؤرخ يف  مع تقدمي  2015ديسمرب  30*التمّسك جبميع النقاط املثارة 
  املالحظات التالية:

  
  

  : يف عدم إختصاص جملس املنافسة ال*أوّ 
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جاء  TUNISIA DUTY FREEتتلخص مآخذ املدعية يف أّن إسناد اللزمة لشركة *
دف إىل  لتايل فإّن قضية احلال  ملنافسة و إلغاء القرار اإلداري املّتخذ يف خمال 

  هذا الصدد.

إستقّر عمل جملس املنافسة على إعتبار أّن القرار الذي ترفض مبقتضاه السلطة *
ّ  اإلدارية التعاقد مع أحد األطراف إلنتاج أو التوزيع ال ميّثل نشاطا إقتصاد  يتعلق 

إلقتصادي يف حّد اخلدمات، بل ممارسة لصالحّية إداريّة منفصلة عن النشاط ا وأ
ذاته حّىت وإن تستهدفه أو تتعّلق به "وهو ما جيعل قرار اإلمتناع عن إسناد اللزمة 
للمجموعة اليت متثّلها الشركة املدعية قرارا إدارّ يتمّتع بقرينة الشرعّية ما مل يتم الطعن 

إللغاء أمام القاضي اإلداري" (القضية عدد  أكتوبر  30بتاريخ  61128فيه 
2008(.   

لرفض شكال.*   وتبعا ملا سبق بيانه فإّن الدعوى تكون حريّة 
  :خصوصّية السوق املرجعّيةنيا :

*إعتربت املدعية أّن إسناد ديوان الطريان املدين واملطارات للزمة إستغالل األسواق 
مع يضمّ  ملطارات التونسّية " لسوق التونسيّ   احلرة  ة كّل املؤّسسات  املوجودة 

ل إتّفاقا حمضورا ويكّون حلالة تركيز إقتصادي "وأمهلت يف تكييفها القانوين يشكّ 
  للّسوق املرجعية.و لطلب العروض  )International(البعد الدويل 

للزمة متكّون  كما يّتضح أّن العرض كان دوليّا  * مع الذي ظفر  إلضافة أن ا
 TAVاملتكّونة من ATU  و HEINEMANN إىل شركة مهيلة من شركيت

شطة يف جمال املطارات وإستغالل األسواق  HEINEMANNو أي من شركات 
 . عامليّ على الّصعيد الاحلرّة 
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ا فإن املنافسة يف قضّية احلال  وبناًء على ذلك وطاملا كان طلب العروض دوليّ *

القائل بوجود عملّية تركيز املدعية كانت دولية وليست وطنّية وهو ما جيعل إّدعاء 
لسوق التونسّية واملختّصة إقتصادي وإتّفاق بني كل املؤسّ  يف   سات املوجودة 

دف تقاسم الّسوق يف غري حمله ويّتجه رفضه   .األسواق احلرّة 

ملنافسة  لثا:     عدم وجود إتفاق خمّل 

ّدعاء بوجود إتّفاق حمضور اإلبناًء على ما سبق بيانه كان من املمكن أن يكون *
ن من كل الّشركات الناشطة يف الّسوق ق األمر فعًال مبشاركة جممع متكوّ وجيًه لو تعلّ 

دف تقاسم الّسوق ولكن األمر خمتلف يف قضيّ  التونسّية يف طلب عروض ة وطين 
ها ينشط يف احلال لكون طلب العروض كان دولّيًا والّشركات املشاركة كثرية وجلّ 

لّسوق  دعية الّسوق العاملية مبا يف ذلك امل اليت مل يسعفها احلظ اليوم يف الظفر 
طي ويف شّىت املقابل أسواقًا أخرى يف احلوض املتوسّ  ها تكتسح يفالتونسّية ولكنّ 

 أو يف إطار جممع. الّدول األخرى بصفة منفردة

نّبية املختّصة يف إستغالل األسواق جبعض الّشركات األا سبق أن مشاركة خيلص ممّ *
ملطارات على الّصعيد املتوسطي والدويل يف طلب عروض دويل للزمة  احلّرة  وفوزها 

ملنافسة،ال ميكن أن يكون مكوّ  بل ميكن اجلزم أن فوز جممع  ً إلتفاق خمل 

ثالث شركات أفضل من فوز شركة واحدة ملا يف ذلك من تفعيل ملبادئ متكّون من 
وتكافؤ الفرص واإلستغالل األحسن للكفاءات الناشطة على الصعيد الدّويل خدمًة 
ً حلسن سري مرفق عمومي ذو طابع إسرتاتيجي كاألسواق  للمصلحة الوطنّية وضما

  احلرّة.
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  عدم وجود عملّية تركيز إقتصادي  رابًعا:

شركة ن العقد الذي يربط بني ديوان الطريان املدين واملطارات مانح اللزمة و *إ 
TUNISIA DUTY FREE  مستغل اللزمة هو عقد لزمة خاضع ملقتضيات

مجيع الشروط واملتعلق بنظام اللزمات وكان قد استوىف  2008لسنة  23القانون عدد 
  .برم وفق االجراءات الضروريةأالقانونية و 

ملوافقة حول ملف تقرير فرز العروض الفنية أ *  بدت وحدة متابعة اللزمات رأيها 
سناد هذه اللزمة اىل جممع  بتاريخ   TUNISIA DUTY FREEواملالية املتعلق 

  ضح من تقرير ختم البحث.كما يتّ  2014كتوبر أ 3
بوجود تركيز إقتصادي دون احلصول على املدعية  فإن إدّعاء أخرى من جهة*

لّتجارة طلب العروض كان دولياً  يف غري حمّله ضرورة أنّ  موافقة الوزير املكّلف 
ال وهي عديدة ومنتصبة يف   ويسمُح مبشاركة كل الّشركات األجنبّية املختّصة يف ا

لتّايل فإن فوز إحدى الشركات أو جممع متكوّ   ن من البعض منهاكل أحناء العامل و
ل وضعية تركيز كما هو احلال يف قضّية احلال ال يشكّ   وفق مجيع الشروط القانونّية

للزمة إقتص ديد مصري الشركات األخرى اليت مل تظفر  و  ادي وال يتسّبب يف 
شطة يف الّسوق التونسّية فقط وإمنا يف سائر دول العامل كما هو  ا غري  ذلك لكو

لنسبة للشركة املدعّية    . الشأن 

 فإن القانون ال يفرض احلصول على أيّة رخصة كانت.بيانه  بناًء على ما سبق*

االت الّتجارية األخرى هلا *إ ّن سوق األسواق احلرّة خالفا لعديد القطاعات وا
خصوصّيات على مستوى املنافسة إذ ال خيفى أّن الّسوق احلّرة مبطار املنستري مثالً 
ليست يف وضعّية منافسة مع الّسوق احلّرة مبطار تونس قرطاج أو مبطار جربة 
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لنسبة للمسافرين تكون ب ني الّسوق احلرّة املوجودة مبطار اإلنطالق فاملنافسة 
لّتايل فإنّه  والّسوق احلرّة على منت الطائرة والّسوق احلرّة املوجودة يف مطار الوصول و

لبالد التونسّية بل تكون املنافسة من  ال وجود لسوق تنافسّية لألسواق احلرّة 
  .منافسة عاملّية الناحّية اجلغرافّية

لس احلكم  بعدم اإلختصاص واحتياطيا احلكم برفض  الدعوى لعدم وطلبا من ا
ملنافسة.   وجود ممارسات خمّلة 

  
احلكومة، يف الرّد على تقرير ختم  ةوبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب

لس بتاريخ    خلصوص:تضّمنت واّليت  2016سبتمرب  15األحباث، املرّمسة بكتابة ا
 نجراءات طلب العروض وإسناد اللزمة وبغّض النظر ع*أّن املآخذ املتعّلقة     

عتبارها خاضعة للتشريع املتعلّ  ق مدى صّحتها،خارجة عن أنظار جملس املنافسة 
واملتعلق  2008أفريل  1املؤرخ يف  2008لسنة  23للزمات (خاّصة القانون عدد 

املتعلق  2010جويلية  19املؤرخ يف  2010لسنة  1753بنظام اللزمات واألمر عدد 
خلصوص إمكانيّ  ة بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات) إذ يتيح هذا التشريع 

مع منحصرا يف إجناز  املشاركة يف إطار جممع شركات شريطة أن يكون موضوع ا
  موضوع العقد. 

رة مشاركة شركة على أساس رقم املعامالت الذي حقّ  قته يف إطار جتارة *إّن إ
نظر عن مدى صّحتها،تدخل ضمن إجراءات احلصول بغض ال التوزيع وجتارة اجلملة

لس. لتايل عن أنظار ا   على اللزمة  وخترج 
دف املشاركة يف طلب العروض يسمح به التشريع اخلاص  مع  *إّن تكوين ا
مع املعين ال يعد عملية تركيز إقتصادي على  إلضافة إىل ذلك فإّن ا للزمات و

  ظيم املنافسة واألسعار.معىن قانون إعادة تن
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ا وإّمنا  *ال مينع قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار وضعّية اهليمنة يف حد ذا
  التعّسف فيها، ومل يتبّني من امللف ما يفيد توفّر شكل من أشكال التعّسف.

ا  وبناء على ما تقدم تعترب مندوبة احلكومة أّن املمارسات املثارة وعلى فرض ثبو
لتايل عن تتعّلق  جراءات إسناد اللزمات اليت ختضع لتشريع خاص وخترج 

إحتصاص جملس املنافسة خاّصة يف ظل غياب أي دليل على إمكانّية توّفر ممارسة 
ملنافسة على معىن الفصل    من قانون املنافسة واألسعار.  5خملة 

      
ئق املظروفة مبلف          القضّية.وبعد اإلّطالع على بقّية الو

  
 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36 وبعد اإلطالع على القانون عدد     

عادة تنظيم املنافسة واألسعار.  املتعّلق 

  
املتعّلق بضبط  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 وعلى األمر عدد    

  التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
  

لطريقة القانونية جللسة املرافعة       وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا تلت املقّررة السّيدة كوثر الشايب ، 2016سبتمرب  22 املعينة ليوم اخلميس و

األستاذ حممد القلسي أصالة ونيابة عن  ملّخصا من تقرير ختم األحباث وحضر
 DUFRY Internationalحق املدعية شركة زميله األستاذ عبد اجلليل بوراوي يف 

AG ومتّسك مبا جاء بعريضة الدعوى.  
عصام بن أمحد نيابة عن املدعى عليها شركة مهيلة وطلب رفض وحضر األستاذ  

لتايل التصريح بعدم  لطعن يف مقرر إداري و الدعوى شكال لتعّلق الشأن 
لس للنظر يف هذه القضية   كما حضر األستاذ أمني الكناين نيابة عن إختصاص ا
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ئب املدعيها شركة   TUNISIA DUTY FREE SAاألستاذ يوسف الكناين 

مبا قّدم ضمن الردود الكتابّية.ومل حيضر من ميثل املدعى عليها شركة ومتّسك 
HEINEMANN  ّستدعاء حسب ما يقتضيه القانون.كما مل ه إليها االوقد وج

ه إليها اإلستدعاء حسب ما وقد وجّ  ATUمن ميثل املدعى عليها شركة حيضر 
  يقتضيه القانون.

ا املظروفة نسخة منها ت مندوبة احلكومة السيدة كرمية لوت اهلمامي ملحوظا
  مللف،

لس حلكم جبلسة يوم إثر ذلك قّرر ا  13 حجز القضية للمفاوضة والتصريح 

  .2016 أكتوبر
ا  لس التمديد يف أجل املفاوضةو    .2016 أكتوبر 27 جللسة يوم قّرر ا

  
  ح بما يلي:وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صر 

 

  من حيث الشكل  
حيث قّدمت الّدعوى يف آجاهلا القانونية ّممن له الصفة واملصلحة واستوفت بذلك 

ا الشكلية، لذا تعّني قبوهلا من هذه الناحية.   مجيع مقّوما

  من حيث اإلجراءات:
ئبا الطالبة ضد الشركات املكّونة للمجمع كل على حده: شركة  حيث قام 

HEINEMANN  وشركةATU  واحلال أّن عريضة الدعوى تضمنت  مهيلةوشركة
رة ممارسات ضد حية إ و ممارسات أخرى ضد  هذه األطراف بصفة مستقلة من 

مع للزمة ا املتكون من الشركات الثالث املبينة أعاله وهو شركة  الذي فاز 
ا ممثّلة يف    .TUNISIA DUTY FREE :شركةمستقلة بذا
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مع دون ذكرها ضمن األطراف  ضدّ  اتمارسمل الدعوى رةوحيث تبعا إل  ا
  .املدعى عليها

مع واملتمّثل يف شركة    لس مت إدخال ا وحيث تبعا للطبيعة اإلستقصائّية لعمل ا
TUNISIA DUTY FREE يف القضية الراهنة كطرف مدعى عليها.  

  يّتجه جتاوز هذا اخللل اإلجرائي. وتبعا لذلك
وردا على HEINEMANN و ATU شركيت ضمان حقوق دفاع ما يتعلق ب يف

  :الشركتنيدفوعات ممثلي 

ة األطراف املعنية مبا  إطار التحقيق يف القضية الراهنة مراسلة كافّ يفمت  حيث
وذلك يف مرحلة أوىل على عناوين  HEINEMANNو ATUيف ذلك شركيت 

ا اإلجتماعية بكل من تركيا وأملانيا يف مرحلة  ة أعاله مثّ نوفقا لإلجراءات املبيّ  مقرّا
لس من اإلتفاقّيتني نية  ّمتت مراسلة وزاريت العدل والشؤون اخلارجّية لتمكني ا

ملانيا وبتاريخ  1969جويلية  26املصادق عليهما بتاريخ  مارس  4فيما يتعلق 
ما املدعى عليهما وتعترب  1983 أنّه ال بّد من  انفيما يتعّلق برتكيا واليت تستشهد 

عتماد ممراسلته عتماد ا  اتني اإلتفاقّيتني خاّصة فيما يتعلق  اإلجراءات املبينة 
  اللغة الرتكية واللغة األملانية يف املراسالت.

وحيث أنّه بعد التأّكد من حمتوى اإلتفاقّيتني املبّينتني أعاله والتأّكد من 
ّكد صبغتهما القانونّية اليت تف لتايل  وق مصادقة اجلمهورية التونسّية عليهما و

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  36القوانني العادية مبا فيها خاّصة القانون عدد 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. ّمتت مراسلة وزارة الشؤون اخلارجية وفقا لإلجراءات 

  نة أعاله.املبيّ 
ئيب املدعية وفقا لإلجراءات املبّينة أعاله بتاريخ   2015رب نوفم 30كما ّمتت مراسلة 

ومطالبتهما برتمجة عريضة الدعوى إىل اللغة الرتكية واألملانّية لدى مرتجم حمّلف كما 
نية بتاريخ  ذا الطلب مبقتضى مراسلة    .2016مارس  7مت تذكريمها 
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  من حيث األصل:
  املنظّم للقطاع: اإلطار التشريعي والرتتييب-
ملصادقة على  1969جويلية  26املؤرّخ يف  1969لسنة  41القانون عدد - املتعّلق 

لتعاون القضائي واملربمة بني اجلمهورية التونسّية ومجهورية أملانيا  اإلتفاقية املتعلقة
  .1969جويلية  26 الفيدرالية بتاريخ

ملصادقة على  1983مارس  4املؤرّخ يف  1983لسنة  21القانون عدد - املتعّلق 
لتعاون القضائي واملربمة بني اجلمهورية التونسّية ومجهورية تركيا  اإلتفاقية املتعلقة

  .1982ماي  7املربمة بتاريخ 
حداث ديوان املواين  1970جويلية  3املؤرّخ يف  30-70القانون عدد - املتعلق 

  اجلويّة التونسّية.
واملتعلق بديوان  1998ديسمرب  28املؤرخ يف  1998لسنة  110القانون عدد  -

لقانون عدد   2004لسنة  41الطريان املدين واملطارات مثلما ّمت تنقيحه وإمتامه 

  .2004ماي  3املؤرخ يف 
واملتعّلق بنظام  2008أفريل  1املؤرخ يف  2008لسنة  23قانون اللزمات عدد  - 

  اللزمات.
واملتعلق بديوان  1998جوان  30املؤرخ يف  1998لسنة  1374األمر عدد  -

 الطريان املدين واملطارات.

واملتعّلق بضبط  2010جويلية  19املؤرّخ يف  2010لسنة  1753األمر عدد  -
ألمر عدد  املؤرخ  2013لسنة  4631شروط وإجراءات منح اللزمات املتّمم واملنّقح 

  .2013نوفمرب  18يف 
حداث  2013نوفمرب  18املؤرخ يف  2013لسنة  4630األمر عدد  - واملتعّلق 

سة احلكومة.  وحدة متابعة اللزمات بر
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  :دراسة السوق
  حتديد السوق املرجعّية:-

ملطارات  حيث تتعّلق السوق املرجعّية بسوق إستغالل األسواق احلرة 
لنظر لديوان الطريان املدين واملطارات  وعددها مخسة واملتمثلة يف التونسية الراجعة 

عني  -طربقة  نفطة، –توزر  طينة، -صفاقس جرجيس، -جربةقرطاج ،  -تونس
  دراهم. 

إستغالل هذه السوق مبقتضى عقد لزمة إثر القيام بكافة إجراءات طلب وحيث يتّم 
برام عقد  جرائه ديوان الطريان املدين واملطارات الذي يتّوج  عروض دويل يقوم 

مع الفائز بطلب العروض.   لزمة مع الشركات أو ا
ا سوقا مرجعية وهو نفس توجّ تشكّ حيث و  ه فقه قضاء ل هذه السوق يف حد ذا

  هيئة املنافسة الفرنسية :
 « L’attribution des concessions commerciales sur les aéroports constitue 
un marché pertinent sur lequel se rencontrent l’offre de location de 
locaux commerciaux en zone internationale des aéroports et la demande 
d’opérateurs économiques souhaitant y exploiter des commerces sous 
douane. » 

لقيايتمّثل هذا اإلستغالل يف عدّ حيث و  ل مة أنشطة يلتزم  زمة وفقا لا الفائز 
  من عقد اللزمة: 2للفصل األّول نقطة 

«…L’OACA concède … au concessionnaire qui l’accepte, à ses frais, 
l’exploitation l’entretien, la maintenance, le risques et péril 

renouvellement  et le développement des activités et services nécessaires 
omotion marketing Free Shop ainsi que la pr-au fonctionnement des Duty

et commerciale et la gestion des espaces et des locaux destinés aux ventes 
en hors taxes aux passagers des vols internationaux au départ et à 

Carthage, -Tunis aéroports internationaux s, situés dans les cinql’arrivée
Djerba-Zarzis, Sfax-Thyna, Tozeur-Nefta et Tabarka-Ain Draham ». 
   

  األطراف المعنيّة:- 
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 شركة املدعية يف القضية الراهنة هي 3DUFRY International AGشركة 
وقد   1.000,000CGFخفية اإلسم مسّجلة ببازال سويسرا قيمة رأس ماهلا 

ا لشركة  ستيعا دّعمت هذه الشركة مكانتها على مستوى السوق العاملية 
Nuance Group.  

  ATU 4 شركة -
لسجّ  .لرية تركية 6.000.000,00شركة تركّية خفية اإلسم قيمة رأس ماهلا : ل مرّمسة 

  .234277تركيا  حتت عدد -والشركات إلسطنبول التجاري

  بـ:مقّرها اإلجتماعي كائن 
Buyukdere Caddessii Bengun Han NO :107-8 Gayrettepe –Sisli 
/Istanbul 

  .TUNISIA DUTY FREE يف رأس مال شركة % 30 بنسبة ATUوتساهم شركة 
  

  5Gebr Heinemann SE CO.KG شركة -

  . مقّرها اإلجتماعي كائن أورو 100.000.000,00قيمة رأس ماهلا  شركة أملانّية
  Hambourg Allemagne Koreastrabe 20457-3بـ

لسجّ    .HRA 15017والشركات هلامبورغ حتت عدد  ل التجاريمرّمسة 

                                                 
3 -Dufry, le groupe établi à Bâle contrôlera 15% du marché mondial du commerce de 
détail dans les aéroports 
Dufry poursuit son expansion. Consolidant son rang de numéro un mondial du 
commerce de détail hors taxe dans les aéroports, le groupe bâlois acquiert son 
concurrent zurichois Nuance Group, une ex-filiale de Swissair. 
 

4 - ATU est l'opérateur unique des magasins en hors taxes à l'aéroport Enfidha-Hammamet. 
Environ 16.312 produits sont proposés dans 2 magasins, en zone sous douane d’arrivée et de 
départ, sur une superficie de 1.686m². 
Les magasins ATU offrent en plus des produits classiques tel que les parfums, produits 
cosmétiques, alcool et tabac ; des produits Tunisiens typiques et un large choix d’habits et 
accessoires de mode. 
Les magasins ATU sont ouverts en permanence, 24 heures par jour, toute l’année. Source : 

 
 
5 -L’Allemand Heinemann est le leader européen du marché Duty Eree et l’un des opérateurs qui ont le 
plus euvré à faire baisser les prix des produits sous-douane en Europe.  
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 TUNISIAيف رأس مال شركة  % 50بنسبة  Gebr Heinemannوتساهم شركة 

DUTY FREE.  
  للتجارة والصناعة: شركة مهيلة-

دينار. يتمّثل نشاطها يف بيع  8000000,000قيمة رأس ماهلا: شركة خفّية اإلسم 
 2الشرقية  52املنتوجات   مقّرها اإلجتماعي كائن بنهج الصناعات التقليدية عدد 

نة 2035-   تونس. -أر

  2013و 2012و 2011رقم املعامالت احملّقق خالل سنوات 
2011  2012  2013  

  
60000000  

  

  
66000000  

  
68000000  

  TUNISIA DUTY FREEيف رأس مال شركة  % 20بنسبة مهيلة وتساهم شركة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   6TUNISIA DUTY FREEشركة:-

                                                 
6 - Préambule du statut  de la société :   
- Le  Concessionnaire  est  constitué  sous  la forme  d'une  société  anonyme  
résidente  de droit tunisien. 
 -Le  capital social  doit être au minimum égal à 30 % du montant minimum du 
montant de l’investissement à réaliser .et  
- Le chef de file (Gebr Heinemann SE CO.KG) doit rester l’actionnaire majoritaire 
de la société. Tout changement de la composition de l’actionnariat doit être approuvé 
par l’OACA.    
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La Société DUFRY TUNISIE SA  :شركة خفّية اإلسم قيمة رأس ماهلا
ريخ بداية النشاط:  31000000,000   . 2014أكتوبر  22دينار 

  بني املسامهني كما يلي: TUNISIA DUTY FREE  شركةوينقسم رأس مال 

  النسبة  الشركة

  % Heinemann  50  شركة

  % ATU   30 شركة

  شركة مهيلة للتجارة والصناعة
  

20 %  

  

موع   % 100  ا

  

لشركة Gebr Heinemann وتتمّتع شركة ألغلبّية  بصفة رئيس الفريق  واملساهم 
 يف رأس مال الشركة.

ملطارات التونسية  طلب العروضحتليل - املتعّلق بلزمة إستغالل األسواق احلرة 
  واإلجراءات املتعلقة به: الراجعة لديوان الطريان املدين واملطارات

ستغالل  7حيث أّن ديوان الطريان املدين واملطارات منشأة عمومّية مكّلفة أساسا 
يئة وتطوير املطارات ومراقبة املالحة اجلويّة وإسناد لزمات إلستغالل خمتلف  و

  املمتلكات الراجعة له وبعض اخلدمات الداخلة يف مهامه.
                                                 

7 - L'OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS (OACA) est un 
établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de 
l'autonomie financière. Il est sous tutelle du Ministère du Transport et est chargé de gérer, de 
développer et d'exploiter 5 Aéroports Internationaux: Tunis-Carthage, Djerba-Zarzis, Sfax-
Thyna, Tozeur-Nefta, Tabarka-Ain Draham, Gafsa - Ksar et Gabès Matmata. L'OACA 
a concédé l'exploitation de l'Aéroport Monastir Habib Bourguiba à partir du 01 janvier 2008 
et la construction de l'Aéroport Enfidha Hammamet au mois de Mai 2007 à une entreprise 
privée. Ce dernier est entré en exploitation au mois de Décembre 2009. 
Aux termes du Décret N° 98-1374 du 30 juin 1998, l'actuelle appellation de l'Office de 
l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA) a remplacé celle de l'Office des Ports Aériens de 
Tunisie (OPAT), créé par la loi 70-30 du 03 juillet 1970. Source :Site de l’OACA) 
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من القانون عدد  الفصل الثاينوهلذه اللزمات صبغة إداريّة وفقا ألحكام  
ق بديوان الطريان املدين املتعلّ  1998ديسمرب  28املؤرّخ يف  1998لسنة  110

الذي ينص على أنّه: "ميكن لديوان الطريان املدين واملطارات يف إطار   واملطارات
ا العمل  إلستغالل خمتلف املمتلكات الراجعة له  إسناد لزماتالرتاتيب اجلاري 

  ....."هلذه اللزمات صبغة إداريةوبعض اخلدمات الداخلة يف مهامه و 
لنظر لديوان الطريان املدين واملطارات مخس مطارات وهي  وحيث ترجع 

  التالية: 
  قرطاج   -مطار تونس - 
  جرجيس -جربةمطار  - 
  طينة -مطار صفاقس - 
  نفطة - مطار توزر  - 
  عني دراهم.  -مطار طربقة  - 

 
ر        1يخ وحيث أّن هذه الّسوق كان يستغّلها الّديوان بوسائله اخلاّصة قبل 

ريخ 1997جويلية  ّمت  2014جوان  30إىل غاية  1997جويلية  1.ّمث إنطالقا من 
ملطارات التونسية اخلمس الراجعة لديوان الطريان  إسناد إستغالل األسواق احلرّة 

  DUFRYشركة إىل الشركة املدعية يف القضية الراهنة وهي 8املدين مبقتضى عقد لزمة

9International AG   ريخ إنتهاء العقد الذي يربطها  2014جوان  30إىل غاية
الرابط بني الطرفني يف عدة   .علما أنّه مت التمديد يف مدة عقد اللزمة10لديوان

                                                 
 .1996بطلب عروض دولي في جوان   OPAT’lإثر قيام الديوان سابقا: - 8
 Société WEITNAUER TUNISIE: مع املالحظة أّن تسمية الشركة سابقا تتمّثل يف- 9

  من عقد اللزمة : 17م التمديد في مدة العقد إثر إنتهاء المدة األولى المتمثلة في ثماني سنوات  وفقا للفصل ت- 10
"La présente concession est accordée et consentie pour une période ferme de huit années débutant le 1er 
Janvier 1998. » 
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 8تتمّثل يف ذلك أّن مّدة العقد األصلي  des avenantsمناسبات  مبقتضى 
ريخ     .1998جانفي  1سنوات إنطالقا من 

  

 بطلب عروض دويلديوان الطريان املدين واملطارات إثر ذلك قام حيث أنّه و 
لنظر فتقدّ  2014يف فيفري  مت إلسناد إستغالل املطارات اخلمس الراجعة له 

شركات من بينها الشركة املدعية  7ملشاركة فيه يف إطار إجراء اإلنتقاء األّويل 
  والشركات املّدعى عليها.

معات اليت شاركت يف طلب العروض الدويل  وفيما يلي قائمة الشركات وا
 qualification-ndidatures à la préles ca:11يف مرحلة اإلنتقاء األّويل

 وجمموعة بولينا القابضة Lagardère Servicesشركة جممع  -

 RIANTA INTERNATION  ARI AER شركة -

 S.A DISTRIPAR N.Vشركة  -

 The Nuance Group  شركة -

  DUFRY International AG شركة  -

 DUTY FREE GROUP  WORLDشركة  -

 .مهيلةو  ATUو HEINEMANN جممع شركات -

بني  12إبرام إتفاق جتّمع وإحالة سلطةويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل أنّه ّمت 
وفقا  ويتمّثل موضوع اإلتّفاق 2014مارس  5الشركات الثالث املبّينة أعاله بتاريخ 

  ل من العقد فيما يلي:للفصل األوّ 
« Par le présent Accord ,les Parties décident de constituer  un groupement 
en vue de : 
      - la remise d’une offre commune à l’Appel d’Offre et  

                                                 
11 - Dossier d’appel à candidature :

 
12  -Accord de Groupement et délégation de pouvoir. 



 

33 
 

      - dans l’hypothèse ou cette offre commune serait retenue par 
l’OACA, la constitution d’une société en vue de la signature de la 
Concession avec l’OACA » 

مللف تفيد أّن  الشركات آنفة الذكر  وجتدر اإلشارة إىل أّن املعطيات املضّمنة 
سواق عاملية وفقا ملا يلي بيانه":   تنشط 

  وجمموعة بولينا القابضة Lagardère Servicesمع شركة جم -1
ألسواق العاملية:    ا    مطار  31* عدد املطارات اليت تنشط 
 مرت مربع  46852 13* جمموع املساحة التجارية   

 RIANTA INTERNATION  ARI AERشركة  -2

ألسواق العاملية:    ا    مطار  31* عدد املطارات اليت تنشط 
  مرت مربع  46852 14* جمموع املساحة التجارية   
  DUFRY International AG شركة  -3

ألسواق العاملية : ا  بلد  45مطار يف أكثر من  182* عدد املطارات اليت تنشط 
   حول العامل.

  The Nuance Group  شركة -4

مرت  71,329ملطارات مبساحة مجلية  290نقطة بيع من بينهم  315يف تنشط 
 بلد. 18مربع يف أكثر من 

 DUTY FREE GROUP  WORLDشركة  -5

ألسواق العاملية:    ا   مطار  61* عدد املطارات اليت تنشط 

  بلد. 21مغازة يف  550وتستغّل أكثر من 
  الشركات التالية: املرحلة الثانيةحت إىل وقد ترشّ 

 وجمموعة بولينا القابضة Lagardère Servicesشركة جممع  -

 The Nuance Group  شركة -

                                                 
13 -total des surfaces commerciales sous douane gérées 
14 -total des surfaces commerciales sous douane gérées 
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  DUFRY International AG شركة  -

 DUTY FREE GROUP  WORLDشركة  -

 .مهيلةو  ATUو HEINEMANN جممع شركات -

 من طرف شركة The Nuance Groupعلما أنّه مت بعد ذلك إستيعاب شركة 
DUFRY International AG 

بالغ عن ديوان الطريان املدين واملطارات  2014 أكتوبر 9 وحيث صدر بتاريخ
ملطارات الراجعة هلا للمجمع املكّون يعلن عن إسناد  لزمة إستغالل األسواق احلّرة 

املدعى عليها واملتمّثل يف  مهيلةو  ATUو HEINEMANN 15من الشركات الثالث
 وفقا ملا يلي:TUNISIA DUTY FREE شركة:
  

                                                 
15 - En date du 2l mars 2014, les sociétés Gebr. Heinemann, ATU et Hamila pour le Commerce et 
I'Industrie SA ont remis une candidature commune dans le cadre d'un groupement  
En date du 09 juillet 2014, I'OACA a notifié à Gebr. Heinemann SE&Co.KG (en qualité de chef de 
file) que le Groupement a été pré-qualifié. 
En date du | 8 août 2014, le Groupement a soumis une offre conformément aux éléments requis en 
application 
du dossier d'appel d'offres  
En date du 08 octobre2014,I'OACA a notifié à Gebr. Heinemann SE&Co.KG que I'offre du 
Groupement a été retenue. 
 



 

35 
 

  
 

سنوات  8 وفقا للفصل الرابع من العقد:ة هذه اللزمة مدّ أّن وحيث 
ريخ  16وشهرين   .2014نوفمرب  1تبدأ من 

مليون  70مليون أورو سنو أي ما يعادل  32وتقّدر عائدات هذه اللزمة بـ
مليون دينار) والذي   35دينار أي حوايل ضعف عائدات عقد اللزمة السابق (

  هي املستغلة. DUFRY International AGكانت شركة 
  
 

                                                 
16 -La Concession prend fin à la date d’expiration de la durée du contrat de concession fixée à huit (8) 
ans et deux (2) mois, à compter du 1er Novembre 2014. 
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حول ملف تقرير فرز ملوافقة وحيث أبدت وحدة متابعة اللزمات رأيها 
ملطارات التونسّية  سناد لزمة إستغالل األسواق احلرّة  العروض الفنّية واملالّية املتعّلق 

مع (شركة    .2014أكتوبر  3) بتاريخ TUNISIA DUTY FREEإىل ا

  

  طبيعة العقد الذي يربط بني الطرفني:
وشركة ) مانح اللزمة(ل العقد الذي يربط بني ديوان الطريان املدين واملطارات يتمثّ 

TUNISIA DUTY FREE  (مستغل اللزمة) يف عقد لزمة خيضع ملقتضيات القانون
  واملتعلق بنظام اللزمات.  2008لسنة  23عدد 

ملطارات التونسّية الرا جعة اإلجراءات املتعّلقة بعملّية إستغالل األسواق احلرة 
  :لديوان الطريان املدين واملطارات

ملطارات التونسّية  إّن اإلجراءات املتعّلقة بعملّية إستغالل األسواق احلرة 
إجراء  :ّم األوىل 17مرحلتني الراجعة لديوان الطريان املدين واملطارات  تشتمل على

بينما تتعّلق عرب طلب عروض دويل على املرتّشحني الرّاغبني يف املشاركة  اختيار أّويل
صدار طلب عروض   . مضّيق الثانية 

مجلة من شروط التأّهل در ديوان الطريان املدين واملطارات بتحديد لذا 
هلم ماح روط املطلوبة والسّ األّويل يتّم مبوجبها انتقاء املرتّشحني اّلذين تتوّفر فيهم الشّ 

ملشاركة يف   .طلب العروض دون غريهم 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
17 -cette concession sera opérée par voie d’appel d’offres international comportant deux phases :une 
première phase de pré-qualification de candidats à laquelle suivra une seconde phase d’appel d’offres 
restreint. 
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  عن الممارسات المثارة:
املتعلق  1991لسنة  64عدد قانون المن  5ما يتعّلق خبرق أحكام الفصل  يف- 1

  ملنافسة واألسعار:
مع جيعل شركةحيث      يف   ATUتفيد عريضة الدعوى أّن إسناد الصفقة إىل ا

وضعية هيمنة إقتصاديّة وذلك بصفة مباشرة يف مطاري صقانس املنستري والنفيضة 
  وبصفة غري مباشرة يف بقّية املطارات موضوع الصفقة احلالّية.

مع يهدف إىل تقاسم الّسوق املرجعّية املتمثّلة يف األسواق احلرّة  وأّن هذا ا
  ة من هذه السوق.ملطارات واملواين التونسّية وإىل إخراج املدعي

ذا الدفع يف خصوص شركة      فإنّه يّتجه التأكيد   ATUوحيث أنّه يف ما يتعّلق 
حية  ا أوىل من  ملنافسة يف حد ذا على أّن وضعّية اهليمنة اإلقتصاديّة ليست خملة 

ذلك أّن فقه قضاء جملس املنافسة إستقّر على إعتبار أّن عنصر اهليمنة على السوق 
جزء يف حد ذاته ال يشكل خرقا لقواعد املنافسة إّال إذا إقرتن بثبوت قيام أو على 

ا أن تؤول إىل عرقلة السري الطبيعي لقواعد  املؤسسة املهيمنة مبمارسات من شأ
  املنافسة أو إزاحة املنافسني.

نية أّن شركة وحيث يتبّني     حية   TAVسة متفّرعة عن شركة مؤسّ  ATUمن 

  .ATUخرية نصف األسهم يف شركة ومتتلك هذه األ
ف تونس" بلزمة إستغالل مطار صقانس املنستري تبعا  حيث تتمّتعو      شركة "

وهي   2007ماي  18لعقد اللزمة املربم مع ديوان الطريان املدين واملطارات بتاريخ 
ستغالل مطار النفيضة وفقا لعقد لزمة املصادق عليه بتاريخ  ماي  18كذلك تقوم 

ك الدولة والشؤون العقارية بينما واملربم مع الدولة التونسية  ممثلة يف وزير أمال 2007
ّن الشركة إيف ما يتعلق بلزمة إستغالل املطارات اخلمس موضوع القضية الراهنة ف

  .ATUة املعنية هي شرك
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خملة مبمارسات  ATUوحيث مل يبّني التحقيق يف هذا اجلانب قيام شركة 
  .ملنافسة على معىن أحكام الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار

وحيث إعتربت كذلك املدعية أّن إجتماع كل املؤسسات املختصة يف جمال 
ستثناء املدعية يف جممع واحد يشّكل  ملطارات واملواين البحرية  األسواق احلرة 

ا تؤدي  5إتفاقية على معىن الفصل  ّ املبّني أعاله وهي إتّفاقّية مينعها القانون حبكم أ
  املنافسة. حتما إىل تقاسم األسواق وتغييب

وحيث أّن التحقيق يف هذا الدفع الذي يعترب أّن جتّمع هذه الشركات يف 
عتبار  ملنافسة يبّني أنّه جمانب للصواب وذلك  جممع واحد إتفاق صريح لإلخالل 

مع مسح به القانون وفقا للفصلأّن  من األمر عدد  18(رابعا) 13تكوين هذا ا
واملتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  2013نوفمرب  18املؤرخ يف  2013لسنة  4631
  واملتعّلق بضبط شروط 2010جويلية  19املؤرّخ يف  2010لسنة  1753

صفة ب:"يرّخص للمرتّشح املشاركة وإجراءات منح اللزمات الذي ينّص على أنّه 
إمكانّيات رتّشح اإلعتماد على وحيد.وميكن للم جممع شركاتفرديّة أو يف إطار 

مع".   بقّية أعضاء ا
مسؤولّية أعضاء ميكن ملانح اللزمة أن يشرتط صلب نظام طلب العروض ما يفيد 

لتضامن على تنفيذ العقد مع    ".ا
دف تقدمي عرض مجاعي: وحيث كّونت الشركات املدعى عليها    جممعا 

une offre commune ن للمشاركة يف طلب العروض الذي أعلن عنه ديوا
من األمر عدد (رابعا)  13وهو ما متّكنه أحكام الفصل  الطريان املدين واملطارات

  أعاله. ذكورامل 2013لسنة  4631

                                                 
18 -Article 13(quarter) du décret n° 4631 du 18/11/2013 : « Le concessionnaire est autorisé à 
soumissionner seul ou dans le cadre d’un seul groupement. Le soumissionnaire peut s’appuyer sur les 
capacités d’autres membres du groupement ». 
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اليت مسحت للمجمع املتكّون من الشركات املدعى وحيث أّن اآللية القانونّية 
ملطارات التونسية تتمثل يف  ّمت إبرامه  عقد لزمةعليها من إستغالل األسواق احلرة 

إثر تفعيل إجراءات الدعوة للمنافسة بني منشاة عمومية :مانح اللزمة وهوديوان 
 TUNISIA DUTY FREEالطريان املدين واملطارات  وشركة "تونيز ديويت فري " 

متياز .   (املستغل) وهو عقد إداري 
مع املتكّون من كّل املؤسسات وحيث إعتربت  املدعية أّن السماح إىل ا

لنشاط سيؤول حتما إىل تقاسم  ستثناء املدعية شركة  ألسواق احلرّة  العاملة 
رجع السوق املرجعية والسيطرة عليها بصفة مطلقة وخلق وضعّية إحتكار وهو أمر ي

  ملضرة على اإلقتصاد التونسي وعلى املستهلك.
ملنافسة ا ال تشّكل ممارسة خملة    .وحيث أّن وضعية اإلحتكار يف حّد ذا

 TUNISIA DUTYوحيث مل يثبت من التحقيق يف هذا اجلانب قيام شركة

FREE  ملنافسة على معىن أحكام الفصل اخلامس من مبمارسات قانون الخملة 
  ملنافسة واألسعار.املتعلق 
  .تبعا لذلك يّتجه رفض هذا الفرع من الدعوىوحيث  

ملنافسة املتعلق قانون المن  9و  7ق خبرق أحكام الفصلني ما يتعلّ  يف- 2
  واألسعار:

مع يف القضيّ حيث أ     الراهنة كان بغرض املشاركة يف طلب العروضة ّن تكوين ا
 وفقا ملختلف اإلجراءات واملراحل واليت ّمت تضمينها بتوطئة القانون األساسي لشركة 

TUNISIA DUTY FREE:كما يلي  
مع الراهن ّمت تطبيقا ألحكام الفصل  (رابعا) من 13وحيث أّن تكوين ا

واملتعّلق بضبط شروط  2010جويلية  19املؤرّخ يف  2010لسنة  1753األمر عدد 
ألمر عدد   18املؤرّخ يف  2013لسنة  4631وإجراءات منح اللزمات املتّمم واملنّقح 
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جممع الذي يرّخص "للمرتّشح املشاركة بصفة منفردة أو يف إطار  2013نوفمرب 
مع.   شركات وحيد وميكن للمرتّشح اإلعتماد على بقّية أعضاء ا

ح الفرصة للتجّمعات املشاركة وهو ما وح يث أّن ملف طلب الرتّشحات أ
  اليت تنّص على ما يلي: 5.2.2يّتضح ضمن النقطة 

Le candidat pourra agir seul sous la forme d’une société ou d’un 
groupement incluant un ou plusieurs partenaires résidents ou 
non résidents.  

مع الراهن ال ميكن أن يشّكل عملّية تركيز وح     يث أنّه إضافة لذلك فإّن ا
عتبار أّن طلب العروض املعين يف القضّية الراهنة هو طلب عروض دويل   إقتصادي 
كما أنّه على عكس الشركة اليت تولد إثر عملّية الرتكيز اإلقتصادي فإّن خصوصّية 

مع يف القضية الراهنة أّن موضوع نشا طه منحصر يف موضوع اللزمة إذ خيضع ا
أفريل  1املؤرّخ يف  2008لسنة  23ملقتضيات الفصل السادس من القانون عدد 

واملتعّلق بنظام اللزمات والذي حيّدد بصفة إجباريّة موضوع الشركة وحيصره يف  2008
  إجناز موضوع العقد:

  "... جيب أن يكون موضوع الشركة منحصرا يف إجناز موضوع العقد"
مع املكّون من الشركات الثالث املدعى عليها ال    وحيث تبعا لذلك فإّن ا

  يشكل عملية نركيز إقتصادي.
مع عملية تركيز إقتصادي من عدمه ال وحيث أنّ  ه وعالوة على ذلك فإّن إعتبار ا

ملنافسة   .يشّكل يف حّد  ذاته ممارسة خملة 
رفض هذا الفرع وحيث تبعا لعدم وجود حالة إستغالل مفرط ملركز هيمنة فإنّه يّتجه 

  .من الدعوى
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لتالعب بنتائج  يف- 3 لدفع املتعّلق     الصفقة:ما يتعّلق 
ملرحلة  5حيث أوجبت الفقرة الرابعة من الفصل     نيا لكرّاس الشروط املتعّلق 

األوىل على املؤسسة املشاركة يف طلب العروض تقدمي قائمة يف املطارات اليت 
ا املؤسسة مع  مسّلمة من املطارات اليت  شهادة يف التجربة الناجحةنشطت 

  عملت فيها.
اليت  ATUعية أنّه حبكم العالقة العضوية الواضحة بني شركة وحيث إعتربت املد   

لصفقة وشركة  عتبار أّن شركة  TAVفازت  عن  مؤسسة متفّرعة ATUضرورة 
 ATU اليت سّلمتها هذه األخرية إىل فرعها شركة جيعل من الشهادة TAV شركة 

ة ا صادرة عن مؤسسة تستأثر بنصف رأس مال الشركة  جمّرد وثيقة حما ّ ضرورة أ
لتايلATU لصفقة أي شركة  اليت فازت ا مبثابة احلجّ  وهي  ة اليت ال يعرتف 

ت صراحة من جمّلة اإللتزامات والعقود اليت نصّ  648القانون تطبيقا ألحكام الفصل 
  .على أّن:"ما يصدر من شخص ال يكون حّجة له"

وبغّض النظر عن صّحته من عدمها فإنّه يتعّلق مبرحلة هذا املأخذ وحيث أّن 
اإلجراءات وإسناد الصفقة ذلك أّن الطعن يف شروط أو التشكيك يف مصداقية 
إلجراءات يندرج يف إطار الطعن يف قرار  إسناد اللزمة تبعا لإلخالل أو التالعب 

لس وهي من إختصاص احملكمة إداري وهي من املسائل اليت خترج عن إختصاص  ا
  اإلداريّة.

ملنافسة    . وحيث تبعا لذلك ال يندرج هذا املطعن يف إطار املمارسات املخلة 
  وحيث يّتحه تبعا لذلك رفض هذا الفرع من الدعوى لعدم اإلختصاص.
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من القانون املتعلق بتجارة  5ق خبرق أحكام الفصل املأخذ الرابع املتعلّ  -4
   :التوزيع

ا يف هذا اإلطار بشركة حيث تتعّلق  املمارسات املشتكى 
HEINEMANN.  

وحيث ورد بعريضة الدعوى أّن رقم املعامالت الّذي أّسست عليه شركة       
HEINEMANN  ملبلغ الذي مشاركتها يف طلب العروض يتعّلق يف اآلن نفسه 

ملبلغ الذي أجنزته يف إطار جتارة التفصيل. جلملة و   حّققته يف إطار التجارة 
 روطاس الشّ نيا من كرّ  5أحكام الفصل  اإلطاروحيث إشرتطت يف هذا    

 2011وافق لسنيت ضمن املرحلة األوىل أن ميّد املرتّشح اإلدارة برقم أعماله امل
  .2012و

وحيث مل تقم املدعية بتأييد إّدعائها بوسائل اإلثبات األولّية الالزمة وفقا ملا      
لسنة  36واليت يشرتطها القانون عدد  15من الفصل  6تقتضيه أحكام الفقرة 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015   املتعلق 
وحيث أنّه وبغض النظر عن ذلك فإنّه من حيث املبدأ فإّن الطعن يف كيفّية    

يعد  نة للمجمع على اللزمة الراهنة موضوع القضية الراهنةحصول األطراف املكوّ 
للزمة الراهنة وهي مس مع  ائل خترج طعنا يف اإلجراءات اليت ّمت على أساسا فوز ا

  عن إختصاص جملس املنافسة.
وحيث عالوة على ذلك فإّن املعطيات املستقاة من ديوان الطريان املدين   

 2010لسنة  1753من األمر عدد  11واملطارات تفيد أنّه  إستنادا إىل الفصل 

واملتعّلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات يتّم إعتماد القوائم املالّية اخلاّصة 
ني احملاسبّيتني األخريتني للمرتّشح بنظام اإلنتقاء األويل املصادق عليها من لسنت

ت وهو ما ّمت يف ما يتعلق بشركة "هاميان"    .قبل مراجع احلسا
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لنسبة لشركة "هاميان" مل يؤثّ  ر وأّن إعتماد مانح اللزمة على رقم املعامالت اجلملي 
لتحصل هذه األخرية ملعّدل خيّول هلا إجتياز يف نتائج عملية اإلنتقاء األويل نظرا 

يل حىت لو ّمت منحها صفرا خبصوص رقم املعامالت وأّن شركة نتقاء األوّ مرحلة اإل
ستغالل جتارة التفصيل يف العديد من املطارات ( ) يف مساحة 10"هاميان" تقوم 

مليون مسافر) وهي  57منها يف مطار فرنكفورت : 14550( 35000تفوق 
ل سبعة عشر أضعاف املساحة املخّصصة ملغازات السوق احلرة مبطار مساحة متثّ 

  تونس قرطاج.
م  دف حصر إىل إنتقاء املرتّشحني الذين متت دعو وأّن نتائج املرحلة األوىل 
لتقدمي عروضهم يف املرحلة الثانية وال يتم إحتساب هذه النتائج ضمن املعايري املعلن 

  عنها يف نظام طلب العروض واليت يتم على إثرها ترتيب العروض وإسناد اللزمة.
ئق املطلوبة وقبوهلا يندرج يف إطار إعمال صالحيات      وحيث أّن التثّبت من الو

ديوان الطريان املدين واملطارات كمسّري ملرفق عمومي وتطبيق كافة اإلجراءات الالزمة 
 2008لسنة  23قا ألحكام قانون اللزمات عدد إلبرام عقد اللزمة وذلك تطبي

 1998ديسمرب  28املؤرّخ يف  1998لسنة  110وللفصل الثاين من القانون عدد 
املؤرّخ يف  2010لسنة  1753واملتعلق بديوان الطريان املدين واملطارات واألمر عدد 

نّقح واملتعّلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات املتّمم وامل 2010جويلية  19
  .2013نوفمرب  18املؤرخ يف  2013لسنة  4631ألمر عدد 

سناد لزمة      وحيث أّن هذا املأخذ يهدف يف جوهره إىل إلغاء قرار إداري 
لتايل خيرج عن إختصاص جملس املنافسة إذ أّن قضاء جملس املنافسة قد جرى  و
طّراد على إعتبار أّن القرارات اإلداريّة اليت تصدر عن الذوات العمومّية غري 

ا يف ذلك شأن األعمال اليت ا تلك الذوات تنفيذا خاضعة لواليته شأ  تقوم 
لقرارات إداريّة أمرة يف إطار تطبيق النصوص التشريعّية أو الرتتيبّية وأّن مهّمة النظر 

  يف شرعّية تلك األعمال القانونّية ترجع إىل القاضي اإلداري.
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لسرفض هذا الفرع من الدعوى للذلك يتجه تبعا حيث و          .عدم إختصاص ا
ن جهة أخرى فإّن ما ورد بعريضة الدعوى من كون شركة وحيث أنّه م    

HEINEMANN  لنسبة ملطاري حبصوهلا على اللزمة جر مجلة  ا تصبح  ّ فإ
لنسبة لبقية املطارات موضوع القضية  جر تفصيل  صقانس املنستري والنفيضة و

ن املتعّلق املشار إليه من القانو  5الراهنة وأّن يف ذلك خمالفة واضحة ألحكام الفصل 
عتبار أّن الشركة املعنّية بتنفيذ اللزمة الراهنة ليست شركة  بتجارة التوزيع يف غري حمله 

HEINEMANN  ذه ئق احملاسبّية املعتمدة تتعلق  لتايل فإّن الو وإّمنا شركة و
  األخرية.
  

  .رفض هذا الفرع من الدعوىوحيث يّتجه تبعا لذلك 
  
البحث والتحقيق يف القضية الراهنة عن وجود ممارسات خملة مل يفرز حيث و 

  ملنافسة على معىن أحكام الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار. 
  

  ولهذه األسباب:
ل   .رفض الدعوى:سقرر ا

المنافسة برئاسة السّيد    سلمجلالّدائرة القضائّية األولى  وصدر هذا القرار عن  
عماد  محمد العيادي و والسادة  بن جعفر جدة  ا الحبيب جاء با وعضوّية السّيدة م

  بن فرج.الدرويش ومحمد  
بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة   2016أكتوبر   27 وتلي علنا بجلسة يوم      

  الزّيتوني.
  

  كاتبة الجلسة                                 الرّئيس                       
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  يمينة الزيتوني       الحبيب جاء با                                                 

               


