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  الحمد                                            الجمهوريّة التّونسيّة

  مجلس المنافسة   

  143033 ة عدد:القضيّ 
  2015مارس   12القرار: تاريخ  

  
  قـــرار استعـجالي

  
  :بين  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي

  
يف شخص ممثلها القانوين  DUFRY International AGشركة  :الطالبة  -

األستاذان عبد اجلليل بوراوي وحممد القلسي من شركة التومي وشركاؤه ئباها 
للمحاماة الكائن مقرها بفرعها بنهج حبرية ما الران مرّكب الرحاب مدرج أ مكتب 

 ضفاف البحرية تونس.  201عدد 
  ،من جهة

  :طلوبينالم  -
 GEBRالقانوين الكائن مقرها بـيف شخص ممثلها  HEINEMANNشركة  -1

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

 34394  ها بـ يف شخص ممثلها القانوين الكائن مقرّ   ATUشركة  -2
BUYUKDERE CAD 107/8 BENGUN HAN  

GAYRETTEPE –ISTAMBUL TURQUIE 
ج الصناعات  52ها بـالكائن مقرّ  ،القانوينلها يف شخص ممثّ شركة مهيلة  -3

ئبهاتونس 2الشرقية  2035ة التقليديّ  بن أمحد من شركة  األستاذ عصام بن أمحد ، 
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ج حمّمد الفاضل اجلمايل 5بـ  قّرهاوشركاؤه للمحاماة واإلستشارة الكائن م  - مكّرر 
  ، تونس.1082ميتيال فيل 

  :والمتداخلة
ها مقرّ لها القانوين الكائن يف شخص ممثّ  TUNISIA DUTY FREE شركة:-

ئبها األستاذ تونس.  1053 ،ضفاف البحرية ،بنهج حبرية طو عمارة بوقّصاص
(شركة احملاماة بوصّيان الكناين هورايب) الكائن مكتبه بشارع آالن  يوسف الكناين
                                                             تونس.  1002البلفيدير  29سافاري عدد 

                                                                                     أخرى  من جهة

ن عبد اجلليل ياألستاذاإلستعجايل املقّدم من املطلب بعد اإلّطالع على 
نيابة عن  د القلسي من شركة التومي وشركاؤه للمحاماة بوراوي وحممّ 

 ومهيلة  ATUات التالية:شركالضّد   DUFRY International AGشركة
لسوامل 2014نوفمرب  5 بتاريخ HEINEMANNو حتت عدد  رّسم بكتابة ا

  خلصوص: ورد به يذوال 143033
مع الذي يضّم شركة  وشركة مهيلة يتكّون  HEINEMANN وشركة ATU* أّن ا

لسّ من كل املؤسّ  ة يف األسواق احلرّة وذلك ة واملختصّ وق التونسيّ سات املوجودة 
لنسبة للّنقل اجلوي وعلى مستوى املواين التونسّية على مستوى املطارات  التونسّية 
  لنسبة للّنقل البحري.

مع يهدف إىل تقاسم الّسوق املرجعّية املتمثّلة يف األسواق احلرّة *  أّن هذا ا
من  DUFRY International AGملطارات واملواين التونسّية وإىل إخرج شركة  

  هذه الّسوق.

ألسواق احلرّة  مع املتكّون من كّل املؤّسسات العاملة  * أّن السماح إىل هذا ا
حتما إىل تقاسم  شاط سيؤوللنّ  DUFRY International AGستثناء شركة 
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الّسوق املرجعّية والسيطرة عليها بصفة مطلقة وخلق وضعّية إحتكار وهو أمر يرجع 
ملضرّة على اإلقتصاد التونسي وعلى املستهلك املتمّثل يف كّل مسافر تونسيا كان 

  أو أجنبّيا.
املؤرّخ  1991لسنة  64من القانون عدد  11* أّن أحكام الفقرة قبل األخرية للفصل 

لس واملتعلّ  1991جويلية  29يف  ملنافسة واألسعار أنّه:"ويف صورة التأّكد ميكن  ق 
ّختاذ الوسائل التحفظّية  ذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة  املنافسة أن 
ملصلحة  ا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميّس  الالزمة اليت من شأ

لق طاعات املعنّية أو مبصلحة أحد األطراف وذلك إىل حني اإلقتصاديّة العاّمة أو 
   .    "البّت يف أصل النزاع

عتبار أّن  بهاجروط اليت أو * أّن الشّ  ال متوّفرة يف صورة احلال  القانون يف هذا ا
  الشركات املدعية تشّكل خطرا حمدقا جلعل السوق املرجعّية يف وضعّية إحتكار.

  
لس إّختاذ الوسائل التحفظّية الالزمة  وتبعا لذلك يطلب  املدعية من ا

ا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه إىل ح ني البّت يف أصل اليت من شأ
  زاع. النّ 
 

شركة مهيلة  املطلوبة نيابة عن األستاذ عصام بن أمحد وبعد اإلّطالع على رد
لس بتاريخ املعلى عريضة الدعوى للتجارة والصناعة  نوفمرب  17رّسم بكتابة ا

  :خلصوص أنّ  ي ال حظ فيهذوال 2014
مع يف  زاع الراهن يستند أساسا إىلموضوع النّ  - منازعة الطالبة يف قرار إنتقاء ا

ختياره  نية  لعرض يف مرحلة  لعروض ّمث يف فوزه  مرحلة أوىل من بني املتقّدمني 
مع الفائز  إلبرام عقد اللزمة الذي ميّكنه من اإلستغالل وإىل اإلّدعاء خبلق ا

  لعرض لوضعّية إحتكار للّسوق املرجعّية.
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مع" ومؤّسسات أخرى خمتّصة يف نشاط األسواق احلرّة  أّن املدعية شاركت - و"ا
اإلعالن عنه من طرف ديوان الطريان املدين  ض دويل مضّيق متّ و يف طلب عر 

واملطارات لغاية إختيار من بني مقّدمي العروض مرتّشحا قصد إبرام عقد لزمة معه 
جرجيس  -قرطاج وجربة - ملنحه رخصة إستغالل السوق احلرة مبطارات: تونس

  عني دراهم.  -نفطة وطربقة -طينة وتوزر  -وصفاقس
ذا العرض ومتّ - مع  إختياره على هذا  أّن نتائج التنافس أسفرت عن فوز ا

ستغالل األسواق احلرّ  ة األساس إلبرام عقد لزمة والرتخيص له تبعا لذلك 
  ة موضوع العرض.ملطارات التونسيّ 

رفض عرض املدعية اليت كانت من بني  أّن املطلب الراهن جاء على إثر -
   املشاركني. 

لعرض املعلن من قبل ديوان الطريان املدين عالقة مباشرة له أّن ملف احلال  -
لّتايل ال بّد من األخذ بعني اإلعتبار املعطى الواقعي وتنزيله قانونيّ  ا يف واملطارات و

لس ومدى قبول    مطلب املدعية شكال وموضوعا.إطاره قصد تقدير نطاق تعّهد ا
 DUFRY Internationalشركةتقّدمت املدعية على مستوى اإلجرءات: أنّه  -

AG :بطلبها اإلستعجايل ضد كل من  
  HEINEMANNشركة  -1
    ATU شركةو  -2
  مهيلةشركة و -3

) مل يقع ATUشركة و  HEINEMANNشركة إّال أّن املطلوبة األوىل والثّانية (
ذه الدعوى اإلستعجالية ومل تتمّكنا إىل  ّد هذا التاريخ حإستدعاءمها وال علم هلما 

  فاع.من الرد وإعداد الدّ 
أنّه من جهة أخرى مل يقع إستدعاء ديوان الطريان املدين واملطارات لإلدالء مبوقفه  -

ية واحلال واجلواب على اإلّدعاءات املوّجهة ضّده ضمن عريضة الدعوى اإلستعجال
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أّن الطرف الّذي توىل إعداد الصفقة وتنظيمها من حيث اإلجراءات وهو كذلك 
للزمة موضوع النزاع. لتعاقد مع الشركة اليت فازت    الطرف الذي قام 

أنّه ال ميكن احلسم يف القضية اإلستعجالية إّال بعد إستدعاء كل األطراف املعنّية  -
  دالء بتقاريرها.ومتكينها من الدفاع عن نفسها واإل

ملطلب اإلستعجايل احلايل:أنّه  - إّن مطلب فيف خصوص تعّهد جملس املنافسة 
مع من شأنه أن خيلق  ّدعاء مفاده أّن إرساء العرض على ا املدعية تعّلق أساسا 

عتبار أّن وضعيّ  لتايل يطعن يف قرار إعداد وإسناد العرض للمجمع  ة إحتكار وهو 
  "اإلحتكار" حسب زعمها من شأنه أن ميس من مبدأ املنافسة.هذا 

حكامه  الراهن ّن النزاعأ - يندرج ضمن اإلطار القانوين املنّظم للزمات فإنّه عمال 
مع وإختياره إلبرام عقد  لزمة بعد اإلعالن عن الدعوة اوشروطه ّمت إنتقاء ا

  للمنافسة.    
ألحكام املنّظمة للزمات وأخ - ذا بعني اإلعتبار طبيعة العرض بوصفه عرضا عمال 

نتقاء يتّم على مرحلتني:   مضّيقا مسبوقا 
يتّم اإلعالن عن الرغبة يف املشاركة طبقا لعناصر مرجعّية لإلنتقاء  يف مرحلة أوىل -

والذي يضبط بدّقة شروط املشاركة ومنهجية املعايري اليت يتّم على أساسها إنتقاء 
  املرتشحني.

نيةويف مرح -   : دعوة العارضني الذين ّمت إنتقاؤهم إىل تقدمي عروضهم.لة 
نية من إرساء العرض على  وتبعا لذلك فإّن اإلنتقاء األّويل وما نتج عنه يف مرحلة 

مع كان حمل منافسة حقيقّية طبقا لألحكام املنّظمة له.   ا
ملنازعة تتعّلق سيسا على ذلك ومن خالل املطلب اإلستعجايل يتبّني أّن هذه ا -

أساسا بطعن مقّنع يف إجراءات إعداد اللزمة واحلال أّن هذا اإلجراء شاركت فيه 
.   الطالبة وّمت إستكماله طبقا للصيغ املقّررة قانو
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ال يتعّهد بكاّفة املنازعات الرامية إىل تفّحص املسائل اليت هلا  املنافسة سإّن جمل -
ملنافسة  ملنافسة وإّمنا يقتصر إختصاص هذا األخري على املمارسات املخّلة  صلة 

  دون سواها.
لتايل فإّن الّطعن  - لعرض ّمت عن طريق الدعوة للمنافسة و مع  أنّه طاملا أّن فوز ا

قرار إسناد اللزمة ال ميكن إعادة النظر فيه جمّددا من طرف جملس أو املنازعة يف 
املنافسة لثبوت حصول الدعوة للمنافسة من خالل طلب العروض ممّا يكون معه 
مع خارج  الطعن يف قرار اإلنتقاء األّويل وما ترّتب عنه من إرساء العرض على ا

لس وغري مؤّسس على أسانيد واقعّية وقان   ونّية.عن أنظار ا
  :يف خصوص مدى توّفر أركان القيام إستعجالّيا-
إلقتصاد على معىن - ّكد وخطر حمدق  ّسس مطلب املدعّية على وجود حالة 

ملنافسة  1991لسنة  64من القانون عدد  11من الفصل  7أحكام الفقرة  املتعلق 
لّرجوع إىل سندات الطلب يّتضح أّن املدعية مل تبّني  وجه اخلطر وال  واألسعار. و

ا طالبة التأّكد ذلك أنّه من الثابت وال جدال فيه أّن الوضعية اليت تدعي ال ّ
  ستخلق إحتكارا وهيمنة أفرزها تنافس شاركت فيه الطالبة نفسها.

هي املستغّلة للّسوق احلرّة املتعّلقة بعدة  1997أّن املدعية نفسها كانت ومنذ سنة -
  .2014ند إستغالهلا يف شهر جوان من سنة مطارات تونسية وقد إنقضى س

  
لعرض - أّن املّدعية مطالبة حالّيا  - مع  متام إجراءات تسليم  -وعلى إثر فوز ا

ملطلب  ملطارات التونسية وعليه فإّن قيامها  الفضاءات اليت كانت تتصّرف فيها 
ال أّن صفتها قد احلايل ليس إّال مماطلة منها بغرض عدم إمتام تلك اإلجراءات واحل

إنتفت مبوجب إنقضاء سند اإلستغالل مبا يكون معه هذا القيام من قبيل التعّسف 
  يف إستعمال حق التقاضي.
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حية أخرى فإّن اهليمنة اليت حتاول املدعية اإليهام بوجودها ال تشّكل  - أنّه من 
جملس خطرا حمدقا إّال مىت ثبت إفراط يف إستخدامها وهو ما إستقّر عليه نظر 

رساء العرض  مع وبعد إعالمه  املنافسة نفسه يف العديد من قراراته يف حني أّن ا
عليه مل يدخل بعد يف طور اإلستغالل مبا يستحيل معه معاينة اإلفراط من عدمه ممّا 
ستعماهلا  ينتفي معه اخلطر احملدق املتمّسك به.وهو ما تقّر به الطالبة نفسها 

عن طريق يف حني أّن إسناد اإلستغالل  يف صيغة املستقبل "ستشّكل خطرا"لعبارة: 
إلنتفاع مبنافسة  الدعوة للمنافسة هو يف حّد ذاته إطار قانوين مالئم لضمان التمّتع 
حقيقّية ونزيهة بني مجيع أصحاب العروض حلصول مانح اللزمة على العرض 

دف حسن التنفيذ.   األنسب 
نتفاء ركن التأّكد واخلط - ر احملدق وعدم ثبوته يكون طلب إّختاذ اإلجراء أنّه 

مع وغايته املماطلة  رساء العرض على ا التحّفظي ليس إّال تعطيال للقرار الصادر 
  يف تسليم الفضاءات من قبل املدعية.

  ويّتجه تبعا لذلك رفض املطلب لتجّرده.
  
  
  يف خصوص حترير الطلب:-
سيسه وال بيان طبيعته أو اإلجراء إّن املطلب يرمي إىل إّختاذ إجراء حتفّ - ظي دون 

  املراد إّختاذه حبسب الوضعّية اليت تّدعيها العارضة.
وتبعا لذلك فإّن عدم حترير الوسيلة التحفظّية وحتديدها جيعل من الدعوى غري حمّررة 
ّن القيام غري ذي أساس من  ومضطربة ألّن الطلب كيفما ّمت عرضه وحتريره يؤّكد 

  القانون. 
أّن النظر والفصل ال يتّم إّال على ضوء طلبات األطراف وال ميكن الفصل مبا مل  -

  لرفض لعدم حتريره طبق القانون. يطلبه اخلصوم ممّا جيعل املطلب حرّ 
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ئب املّدعى عليها: شركة مهيلة رفض املطلب شكال  وتبعا ملا سبق بيانه يطلب 
  وموضوعا وحفظ احلق فيما زاد على ذلك. 

       
املعطيات الصادرة عن ديوان الطريان املدين واملطارات وبعد اإلّطالع على 

لس بتاريخ ةرمسّ امل   .2014 نوفمرب 19 بكتابة ا
  

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

  
الذي تقّدم  اإلستعجالية الراهنة ةوبعد اإلّطالع على مطلب التداخل يف القضيّ     

واملرّسم  TUNISIA DUTY FREEبه األستاذ يوسف الكناين نيابة عن شركة 
لس بتاريخ  خلصوص: 2015  جانفي  22بكتابة ا   والذي ورد فيه 

دف إىل إيقاف تنفيذ العمل بقرار إسناد لزمة إستغالل  * أّن القضّية الراهنة 
ستثناء مطاري صقانس املنستري والنفيضة لفائدة  األسواق احلرّة مبطارات تونس 

لة تنفيذ ذلك القرار من طرف صعتبار موا TUNISIA DUTY FREEشركة 
مع الفائز    للزمة يكون يف خرق لقانون املنافسة.ا

دخال شركة  لس قام  يف القضّية املتعّلقة  TUNISIA DUTY FREE* أّن ا
يقاف التنفيذ  141371ألصل عدد  دون إدخاهلا يف القضّية اإلستعجالّية املتعّلقة 

لس بتاريخ  من  يّتضح هوأنّ  143033حتت عدد  2014نوفمرب  5واملرّمسة بكتابة ا
ثري جدي على مصاحل الشركة  الناحية القانونّية الصرفة أّن لطلب إيقاف التنفيذ 
سناد اللزمة  عتبارها الطرف املمضي على عقد اللزمة تنفيذا لقرار إداري  املتداخلة 

ذه القضّية. 2014يف بداية أكتوبر    مبا جيعلها طرفا معنّيا بدرجة أوىل 
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ّمت تنفيذ ذلك القرار منذ ذلك التاريخ وقد ّمت للغرض دعوة املدعى عليها حلضور  *
من الشهر نفسه وحصل التسليم مبشاركة املدعية نفسها واليت   14عملّية التسليم يف 

كانت تستغّل األسواق احلرّة إىل غاية التسليم وبدأت الشركة املتداخلة نشاطها 
يقاف التنفيذ غري ذي موضوع حلصول التنفيذ حبيث يغدو املطلب الراهن املتعلّ  ق 

  بصفة فعلّية.
كيدا على إستقامة هذا املوقف ووجاهته إستقّر فقه القضاء اإلداري (إسناد  * أنّه 
اللزمة) على إعتبار أنّه:"إذا ّمت تنفيذ القرار املطلوب توقيف تنفيذه فإّن مطلب 

 22بتاريخ  54در يف القضّية توقيف التنفيذ أصبح غري ذي موضوع (القرار الصا
لتايل تنعدم تفريعا عن ذلك ومن املعالوي ضد بلديّة سجنان)  1980أوت  .و

لقرار اإلداري على معىن الفقرة األخرية من  ب أوىل شروط توقيف تنفيذ العمل 
من قانون احملكمة  39من قانون املنافسة واألسعار وعلى معىن الفصل  11الفصل 

يكون املطلب:"قائما على أسباب جديّة يف ظاهرها وكان  ي يقضي أناإلدارية والذ
  .تنفيذ القرار املذكور من شأنه أن يتسّبب للمدعي يف نتائج يصعب تداركها"

* أّن الفقه وفقه القضاء التونسي واملقارن مستقر على أنّه:" ال ميكن وقف تنفيذ 
لقرار الذي ّمت تنفيذه.   العمل 

درت بتنفيذ القرار اإلداري املطلوب توقيف العمل به * أّن الشركة املتدا خلة 
برامها لعقد اللزمة منذ ما ال يقل عن الثالثة أشهر وهي اآلن بصدد حتقيق مجيع 
ا اإلجتماعّية واإلقتصاديّة وبشكل يكفل إستمراريّة خدمات الّسوق احلرّة  غا

عتبارها مرفقا عمومّيا ال جيوز تعطيل   أعماله. صلب املطارات 
* أّن مطلب إيقاف التنفيذ يهدف إىل تعطيل عمل قطاع حيوي ومرفق عام 
خذه الوافدون  عتبارها متّثل واجهة البالد وأّول إنطباع  إقتصادي صلب املطارات 
آلالف على اجلمهورية من تونسّيني وسياح ممّا يؤول إىل خرق ملبدأ إستمراريّة املرفق 

عن عدم جديّة ما أّسست . فضال 15ر ضمن الفصل العام الذي كّرسه الدستو 
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عليه الطالبة دعواها من أسباب فقد جاءت أسانيدها قاصرة عن بيان حصول 
  الضرر احملدق وصعوبة تداركه.

يف القضية عدد  TUNISIA DUTY FREEقبول تداخل شركة  جه*لذلك يتّ 
لس بتمكين 143033 ن من دات القضية للتمكّ من مجيع مؤيّ  هاواإلذن لكتابة ا

دف إىل طلب القضاء برفض املطلب  متابعة سري التحقيق وتقدمي الدفوعات اليت 
     لعدم توّفر شروطه مجلة وتفصيال. 

  
لس بتاريخ وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة،      املرّمسة بكتابة ا
خلصوص: 2015فيفري  25   واليت ورد فيها 

* أنّه فيما يتعّلق بتوّفر أركان ومقّومات الدعوى اإلستعجالّية:مل تقّدم العارضة ما 
  يفيد:

لصفقة وتداعياته  - حجم الضرر الذي حلقها فعلّيا جراء فوز املّدعى عليهم 
  اإلقتصادية واإلجتماعّية.

ا و ملإقتصار نشاطها على هذه الصفقة اليت  - منه مواجهتها احلتمّية ألزمة  تفز 
ة أو التدارك   .إقتصاديّة غري قابلة للمجا

كما مل تقّدم العارضة ما يفيد توّفر عناصر التأّكد يف جانبها فضال عن عدم تقدميها 
إلنعكاسات إقتصاديّة ملموسة على صعيد املصلحة اإلقتصاديّة أو على القطاع 

لصفقة ال ميكن تداركها وتبعا ل ذلك فإّن مقّومات الدعوى اإلستعجالّية ال املعين 
  تتوّفر بقضّية احلال ولذلك إقرتح رفض الدعوى.

      
  السّيدة كوثر الشايب.  الع على التقرير املعّد من املقّررةوبعد اإلطّ          
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جويلية  29 املؤرّخ يف 1991 لسنة 64 وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
لّنصوص الالحقة له وآخرها واملتعّلق  1991 ملنافسة واألسعار مثلما نّقح ومتّم 

  .2005جويلية  18 املؤرّخ يف 2005 لسنة 60 القانون عدد
  

واملتعّلق  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 وعلى األمر عدد      
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

          
ئق املظروفة مبلف القضّية.          وبعد اإلّطالع على بقّية الو

  

لّطريقة القانونّية جللسة  طرافوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األ        
ا تلت املقّرر  ،2015فيفري  26 املرافعة املعّينة ليوم ملّخصا كوثر الشايب السّيدة   ةو

عية ورافع حمّمد القلسي نيابة عن الشركة املدّ  ختم األحباث،حضر األستاذ من تقرير
ركتني مل حيضر من ميّثل الشّ و  مبا رآه مفيدا مؤّكدا طلبه احلكم لصاحل الدعوى

اإلستدعاء عن طريق  ووّجه إليهما " ATU"و" HEINEMANN "املطلوبتني :
ئب املطلوبة شركة مهيلة ورافع  وزارة اخلارجّية،كما حضر األستاذ عصام بن أمحد 

لس وإن مل يكن كذلك فيا بصفة أصلّية إختصاص ا  يف إطار ما قّدمه كتابة 
لتايل فقد أصبح الطعن فيها  ّن اللزمة قد ّمت تنفيذها و رفض الدعوى شكال مؤّكدا 

ئبغري ذي موضو   ع،وحضر األستاذ أمني الكناين يف حّق األستاذ يوسف الكناين 
حي TUNISIA DUTY FREEشركة  برفض املطلب لعدم  تهومتّسك من 

وجوب ما يستلزم النظر فيه بعد تنفيذ اللزمة موضوع النزاع.وتلت مندوب احلكومة 
مللف. ا املظروفة نسخة منها  يل ملحوظا   السيدة هيام 

حلكم جبلسة يوم إثر ذلك قرّ  لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح   12ر ا
 .2015مارس 
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  وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صّرح بما يلي:             
  

 من جهة الّشكل:
ختّ فقه قضاء جملس املنافسة  استقرّ حيث  اذ على أن ال تقبل الطّلبات املتعّلقة 

  نطاق قضّية سابقة الّنشر.الوسائل التحفظّية إالّ يف 
 بنشر قضّية يف األصل 2014أكتوبر  23 بتاريخ طالبةال ائبدر وحيث 

  . 141371بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  ةمرمسّ 

  لقبول من هذه الناحية. حرّ هذا املطلب  كون بذلكيوحيث 
  من حيث اإلجراءات:

ئ  ضد الشركات املكّونة للمجمع كل على حده: شركة  طالبةال باحيث قام 
HEINEMANN  وشركةATU  الطعن توّجه ضمن واحلال أّن  مهيلةوشركة

مع اإلستعجايل ضداملطلب  ا  ا  شركةممثّلة يف وهو شركة مستقلة بذا
TUNISIA DUTY FREE.  

رة عدم وحيث رغم   طلوبةالشركات املهذه ي ممارسة ضّد أي من أل املطلب إ
ة لنظر للطبيعة اإلستقصائيّ  جرائيجتاوز هذا اخللل اإليّتجه فإنّه ة.بصفة مستقلّ 
لس.    لعمل ا

  
ا كانت الدفوعات بعدم إستدعاء شركيت 

ّ
  HEINEMANN وحيث مل

يقيم هما يف غياب ما صادرة عن شركة مهيلة وهي غري خمّولة للحلول حملّ  ATUو
  الدليل على تفويضهما هلا يف القيام بذلك.

لس مبراسلة املطلوبتني األولتني عن طريق مصاحل وزارة اخلارجّية  در ا وحيث 
والدولة  تني املربمتني بني الدولة التونسية وكل من الدولة األملانيةإستنادا لإلتفاقيّ 

  .1983مارس  04و 1969 جويلية 26الرتكية املؤرختني يف 
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ئب املطلوبة الثالثة "شركة مهيلة" واملتعلق  وحيث يف ما خيص الدفع الصادر عن 
بعدم إستدعاء ديوان الطريان املدين فقد تبّني أّن هذا األخري ليس طرفا مدعى عليه 

   .ضمن القضية الراهنة
  وحيث ملا كان ذلك كذلك فقد إّجته اإللتفات عن مجيع هذه الدفوعات. 

  
  :المطلب  من جهة

ملطارات التونسّية  تتعّلق السوق املرجعّية بسوقحيث       إستغالل األسواق احلرّة 
  الراجعة لديوان الطريان املدين واملطارات.

كّلف أساسا مديوان الطريان املدين واملطارات منشأة عمومّية حيث أّن و     
يئة وتطوير املطارات ومراقبة املالحة اجلويّة وإسناد لزمات إلستغالل  ستغالل و
خمتلف املمتلكات الراجعة له وبعض اخلدمات الداخلة يف مهامه وهلذه اللزمات 

خ املؤرّ  1998لسنة  110من القانون عدد  الفصل الثاينة وفقا ألحكام صبغة إداريّ 
  ق بديوان الطريان املدين واملطارات.املتعلّ  1998ديسمرب  28يف 

لنظر لديوان الطريان املدين واملطارات مخس مطارات وهي التالية: حيث و    ترجع 
  قرطاج   -مطار تونس -
  جرجيس -جربة مطار -
  طينة -صفاقس مطار -
  نفطة -توزر مطار  - 
  عني دراهم.  -طربقة مطار  - 
 

ريخ  حيثو        1أّن 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 
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   DUFRY International AG:شركة يف القضية الراهنة وهيطالبة املدين إىل الشركة ال
لديوان. 2014جوان  30إىل غاية    ريخ إنتهاء العقد الذي يربطها 

  

ديوان الطريان املدين واملطارات بطلب عروض دويل إثر ذلك قام حيث أنّه و 
لنظر شاركت فيه  2014يف فيفري  إلسناد إستغالل املطارات اخلمس الراجعة له 

  .املطلوبة والشركات لطالبةعّدة شركات من بينها الشركة ا
دف تقدمي عرض مجاعي طلوبةكّونت الشركات املحيث  و    une :جممعا 

offre communeطلب العروض الذي أعلن عنه ديوان الطريان للمشاركة يف 
 4631من األمر عدد (رابعا)  13وهو ما متّكنه أحكام الفصل  املدين واملطارات

 1753واملتعّلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  2013نوفمرب  18املؤرّخ يف  2013لسنة 
واملتعّلق بضبط شروط وإجراءات منح  2010جويلية  19املؤرّخ يف  2010لسنة 

جممع ة أو يف إطار للمرتّشح املشاركة بصفة فرديّ يرّخص :"هاليت تتضّمن أنّ  اللزمات
معح اإلعتماد على إمكانيّ وحيد.وميكن للمرتشّ  شركات   ".  ات بقّية أعضاء ا

بالغ صادر عن ديوان الطريان املدين  2014 أكتوبر  9 صدر بتاريخوحيث  
ملطارات الراجعة هلا واملطارات يعلن عن إسناد لزمة إستغالل األسواق احلرّ  ة 

 TUNISIA واملتمّثل يف شركة:املطلوبة للمجمع املكّون من الشركات الثالث 
DUTY FREE.  

  
نّه فإ اذهاة املراد إختّ الوسائل اإلستعجاليّ املطلب الراهن د حيدّ  لئن ملحيث و 
له ضرورة أنّه  والتصدي للمجمع اللزمةقرار إسناد يقاف إل منه أنّه يهدف يستشفّ 

حتما إىل تقاسم الّسوق املرجعّية  سيؤولوأنّه  لسوق املعنّية ة إحتكارخلق وضعيّ 
   .والسيطرة عليها بصفة مطلقة
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القرارات اإلداريّة اليت يرجع الّنظر وحيث أّن قرار إسناد اللزمة هو من فئة         
فيها إىل صميم اختصاص احملكمة اإلداريّة واليت ال جيوز للمجلس تبعا لذلك اّختاذ 

ا على معىن أحكام الفصل    من قانون املنافسة واألسعار. 11وسائل حتّفظّية بشأ
  

أّن اآللية القانونّية اليت مسحت للمجمع املتكّون على التأكيد وحيث يّتجه 
ملطارات التونسية تتمّثل يف  من الشركات املّدعى عليها من إستغالل األسواق احلرّة 

ة :مانح مت إبرامه إثر تفعيل إجراءات الدعوة للمنافسة بني منشأة عموميّ  عقد لزمة
 TUNISIA" نيز ديويت فريتو "اللزمة وهو ديوان الطريان املدين واملطارات وشركة 

DUTY FREE .متياز   وهو عقد إداري 
     
مع املتكّون من كّل املؤّسسات العاملة تدعي الطالبة وحيث   أّن السماح إىل ا

ستثناء الطالبة شركة   شاط سيؤوللنّ  DUFRY International AGألسواق احلرّة 
حتما إىل تقاسم الّسوق املرجعّية والسيطرة عليها بصفة مطلقة وخلق وضعّية 

ملضرّة على اإلقتصاد التونسي وعلى   املستهلك. إحتكار وهو أمر يرجع 
    

املصلحة الذاتية يتعّدى  مفهوم اخلطر احملدق يف جمال املنافسةلئن كان وحيث 
ة املتداخلني الناشطني يف القطاع ملّدعي الضرر ليشمل املصلحة االقتصادية لبقيّ 

ييدا ملطلبها يف تقدمي مطاعن جديّة أو مؤيّدات فإ موضوع النزاع ّن الطالبة مل تفلح 
ملصلحة االقتصاديّة العاّمة أو تفيد وجود ضرر  حمدق ال ميكن تداركه ميس 

  . الذاتية لقطاعات املعنّية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحتها
 

ا ال تشّكل ممارسة خملّ  ة اإلحتكار يف حدّ وحيث أّن وضعيّ      ملنافسة.ذا  ة 
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ا تحفظية يف الوسائل ال النظر ستوجبحيث يو  إىل املساس أّال يؤّدي اإلذن 
   .صل النزاع

  
ملنافسة يف مدى وجود إتفاق بني األطراف املعنيّ وحيث أّن البت      ة لإلخالل 
جراء أعمال استقرائّية وهي يتطّلب القيام أو اإلحتكار ة اهليمنة راط يف وضعيّ فواإل

  خترج بطبيعتها عن نظر قاضي املسائل املستعجلة.  مسائل
      

غري قائم على أسس يف ضوء ما تقّدم املطلب اإلستعجايل الراهن أضحى وحيث 
  رفضه. معه ة سليمة ممّا يتجهة وقانونيّ واقعيّ 

  :وهلذه األسباب
  

ل   .طلبرفض امل :سقّرر ا
  

لمجلس المنافسة برئاسة    ثانيةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية ال
ّ  السّيد   وإيناس معطّر حرم  السّيدتين سلوى بن والي  وعضوّية  الحبيب جاء با
   والهادي بن مراد.  عماد الدرويش  ّيدينالسّ و  الوكيل

  
بحضور كاتبة الجلسة السّيدة   2015 مارس 12  وتلي علنا بجلسة يوم

  يمينة الزّيتوني.
  

  كاتبة الجلسة                                                    الرّئيس

  
       ّ   يمينة الزّيتوني                                       الحبيب جاء با
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