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  الحمــد                                               ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  القطاع: الّنقل اجلّوي

  

   162627أي عدد  رّ ال
  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2017  جانفي 26بتاريخ  
  إّن جملس املنافسة،

 2016 ديسمرب 23املؤرّخ يف  ّنقلمكتوب وزير البعد اإلّطالع على 
لس  ال اجلّوييف شأن واملتضّمن طلب رأي ا  ،مشروع اّتفاق أورومتوّسطي يف ا
  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 11وذلك طبقا ألحكام الفصل 

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
  عادة تنظيم املنافسة واألسعار، واملتعّلق 2015

واملتعّلق  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص  بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

  الرتتيبّية،
واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  ،2017جانفي  26جللسة يوم اخلميس 
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
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  ،الكتايب اخلبثاين يف تالوة تقريرهاالسّيدة مجيلة  وبعد اإلستماع إىل املقّررة
لس املنافسة على ما يلي:  وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

I- :تقدمي امللف  

  اإلطار العام لإلستشارة: – √

تندرج املفاوضات حول مشروع اإلّتفاق األورومتوّسطي يف جمال الّنقل اجلّوي   
 Laفاق املشرتك حول الّشراكة املمّيزة يف إطار تطبيق الّنقطة الّسابعة من اإلتّ 

déclaration conjointe « vers un partenariat privilégié » 
Bruxelles, 2 février 2012  لبدء يف املفاوضات األّولية وهي الّنقطة املتعّلقة

  لتحرير قطاع الّنقل اجلّوي وذلك بغاية دفع القطاع الّسياحي.
أمشل يف إطار حتقيق الّشراكة األورمتوّسطّية أو  املذكور بصفةاإلتّفاق ويندرج   

ّم البلدان  1995لسنة   Processus de Barceloneتطبيق اّتفاقّية برشلونة اليت 
  دولة من الّضفة اجلنوبّية للبحر األبيض املتوّسط. 12واألوروبّية 

ّتفاق مع املفاوضات الّتونسّية األوروبّية امل ساعيوتتزامن هذه امل   تعّلقة 
موضوع الّنقطة اخلامسة من نفس اإلتّفاق  ALECAالّتبادل احلّر الّشامل واملعّمق 

  سابق الذّكر.
ال اجلّوي أمام     ويهّم مشروع اإلّتفاق ثالثة جوانب جوهريّة تتعّلق بفتح ا

ال اجلّوي الّتونسي كّل شركات الّطريان األوروبّية للجوالن بكّل حريّ  فتح  مقابلة 
ال اجلّوي األورويب أمام شركات الّطريان الّتونسّية لتّ  ،ا قارب الّتشريعي يف جمال و

قلي اجلّو ومحاية املستهلك بصفة عاّمة. كما أمن الط ريان ومحاية البيئة ومسؤولّية 
  .ملقتضياته الّتنسيق واملتابعةوإحكام  هإحداث هياكل لتنفيذشمل اإلّتفاق ي
 II – املالحظات:  

ملنافسة:   ملقتضيات املتعّلقة    يف ما يتعّلق 
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واملتعّلقة من مشروع اإلّتفاق  7ضمن الفصل املضّمنة املقتضيات  ال تثري
 2015لسنة  36القانون عدد  ملنافسة أّي مالحظات من جهة مالئمتها ألحكام

أّن الّنقطة عادة تنظيم املنافسة واألسعار غري  املتعّلق 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف 
من هذا الفصل واملتعّلقة بعملّيات الّدعم العمومي لشركات الّطريان، يف ظّل  6

وضعّية شركات الّطريان الّتونسّية اليت هي يف طور إعادة اهليكلة والّتنظيم تبقى يف 
 يف اّجتاهاملستقبلّية يف إطار املفاوضات التعديل من اجلانب الّتونسي حاجة إىل 

ا حلّيز زمين معقول خيّول  هيل الّتقّدم يف عملّية تعليق تطبيق مقتضيا إعادة 
  مؤّسسات الّطريان الّتونسّية.

 
إلستغالل حتت الّتسمية األصلّية: ملقتضيات املتعّلقة    يف ما يتعّلق 

لس خبصوص  أنّه من املّتجه من اإلّتفاق  8من الفصل  17النقطة يرى ا
لعالمات ميّكن من حنو على تعديلها  الّتأكيد على تطبيق الّتشريع الوطين املتعّلق 

الستغالل حتت الّتسمية األصلّية اجلاري به العمل وضرورة احلصول على  و
ال.   الّرتاخيص الّالزمة يف ا

  جلّوي: االّدويل يف ما يتعّلق بوضعّية املنافسة بسوق الّنقل 

نّه نقل املسافرين أو البضائع أو الربيد من نقطة    يعّرف النقل اجلّوي الدويل 
واقعة يف دولة إىل نقطة واقعة يف دولة أخرى مبقابل أجر أو تعويض ماّدي بواسطة 

. ويشتمل النقل اجلّوي الدويل 1الطائرة وذلك على أساس منتظم أو غري منتظم
 Transportللمسافرين صنفني من األنشطة مها على التوايل النقل اجلّوي املنتظم "

aérien régulier نتظم "املغري " والنقل اجلّويTransport aérien non 

régulier" واملعروف اصطالحا بعبارة "Charter ."  
                                                            

   قبل املنّظمة الدولّية للطريان املدين "االيكاو". التعريف املعتمد من   1
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  :فاقّية "شيكاغو" للطريان املدين مل تضع اتّ  النقل اجلّوي الدويل املنتظم
الدويل معيارا للتفرقة بني النقل اجلّوي املنتظم وغري املنتظم وإن كانت قد عّرفت 

أّي خط جّوي " نّه  96" يف الفقرة "أ" من املادة Air serviceاخلّط اجلّوي "
كما   ."الربيدمنتظم تستخدم فيه طائرات للنقل العاّم للمسافرين أو البضائع أو 

يف الفقرة  "International air serviceاخلّط اجلّوي الدويل "ذات اإلّتفاقّية عّرفت 
نّه  خّط جّوي ميّر خالل الفضاء اجلّوي فوق إقليم أكثر " "ب" من نفس املاّدة 

 . "من دولة واحدة
ونظرا لعدم كفاية تعريف اخلّط اجلّوي الدويل للتمييز بني نوعي النقل     

إىل رفع هذا الغموض عرب  1952سنة  2ّوي الدويل، فقد سارعت "االيكاو"اجل
وضع جمموعة من العناصر يتّم من خالهلا التعريف مباهّية النقل اجلّوي الدويل 

ويتّم تطبيقها من طرف كّل الدول املصادقة على اّتفاقّية "شيكاغو". ومن  ،املنتظم
أهّم هذه العناصر اليت اعتمدها الّتعريف املقرتح أن يكون تشغيل اخلّط اجلّوي دولّيا 
وأن يشمل جمموعة من الرحالت التجاريّة املنتظمة واملرتّبة يف جداول مواعيد حمّددة 

  ومعلنة بصفة مسّبقة. 
 ال يوجد تعريف رمسي من طرف  :3النقل اجلّوي الدويل غري املنتظم

غري أّن املتعارف عليه أنّه يشمل  ،"االيكاو" هلذا النوع من النقل اجلّوي الدويل
الرحالت التجاريّة اليت ال يتوافر فيها عنصر أو أكثر من العناصر الالزمة لتشغيل 

م النقل اجلّوي الدويل غري املنتظم رحالت منتظمة. ومن الناحية العملّية ال يلتز 
جبداول مواعيد الرحالت املعلنة مسّبقا وذلك خالفا ملا هو معمول به يف النقل 

                                                            
ا دول يف عام  وهيمنظمة الطريان املدين الدويل   2 بعة لألمم املتحدة، أنشأ لتويل إدارة  1944وكالة متخصصة 

  ).وتنظيم شؤون اتفاقية الطريان املدين الدويل (اتفاقية شيكاغو
ال تشمل االتّفاقّيات الثنائّية املنّظمة لتبادل حقوق النقل اجلّوي الدويل املنتظم بني خمتلف الدول هذا النوع من النقل   3

  ّصة يف كّل دولة مبا يتالءم مع مصاحلها وأهدافها.    بل يتّم تنظيمه عرب قواعد تنظيمّية تضعها سلطات الطريان املدين املخت
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كما أنّه موّجه إىل جمموعات من املسافرين وليس للمسافرين   ،اجلّوي الدويل املنتظم
 ،حيث ال يسمح للناقل اجلّوي بتسويق تذاكر السفر بصفة مباشرة وفرديّة ،الفردّيني

" من طرف Offre Packيف حني تتّم عملّية بيع التذاكر يف إطار "عرض مجاعي" "
ال. كما أّن الرحالت  وكاالت األسفار أو املكاتب السياحّية املتخّصصة يف هذا ا

لة استكمال محولتها املعروضة (كامل التجاريّة غري املنتظمة ال تعمل إّال يف حا
دون تظمة اليت ميكن أن يتّم تشغيلها املقاعد املعروضة) عكس الرحالت التجاريّة املن

ألوقات الزمنّية احملّددة سلفا  استكمال محولتها املعروضة وذلك نظرا لضرورة االلتزام 
رونة اقتصاديّة كبرية يف جداول املواعيد. ويتمّيز النقل اجلّوي الدويل غري املنتظم مب

سعار تذاكر منخفضة تتناسب  القادرين غري مع شرائح متعّددة من املسافرين و
وهو ما جيعله عنصرا فاعال يف تطوير  ،أسعار النقل اجلّوي الدويل املنتظم على حتّمل

 احلركة السياحّية الدولّية. 
   :الناقلون اجلّويون الناشطون يف سوق النقل اجلّوي الّتجاري  
لسوق التونسّية ت   مرّخص هلا مبمارسة نشاط  4قالت جويّة 5وجد حالّيا 

، وهي الناقل الوطين "شركة اخلطوط اجلويّة طائرة 50تستغّل أكثر من و النقل اجلّوي 
 Tunisair" وشركة "اخلطوط اجلويّة التونسّية السريعة" "Tunisairالتونسّية" "

Express"  " "وشركة "نوفال آرNouvel Air "وشركة "سيفاكس آرلينز "
"Syphax Airlines "وشركة "آر كارو الّسريعة "« Express Air Cargo » 

عدد من الناقلني األجانب املرّخص هلم بتسيري الرحالت اجلويّة من و  ايضاف إليه

                                                            
لّنقل اجلّوي الّتجاري بل هي شركة متخّصصة يف: TUNISAVIAشركة تونيسافيا   4   وهي شركة تونسّية ال تقوم 

 Le soutien aérien aux compagnies pétrolières  
 les évacuations sanitaires. 
 Le travail aérien. 
 L’aviation d’affaires. 
 L'assistance aéroportuaire    
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إىل املطارات التونسّية مبقتضى االّتفاقّيات الثنائّية لتبادل حقوق النقل اجلّوي املربمة 
 قل جّوي أجنيب. 60بني دوهلم والدولة التونسّية والذين يفوق عددهم 

 ابة الناقل الوطين التارخيي للدولة : تعّد مبثشركة اخلطوط اجلويّة التونسّية
 64,86، وهي شركة ذات مسامهة عمومّية بنحو 1948التونسّية، ّمت إحداثها سنة 

لّنظر   ،وتعّد شركة اخلطوط الفرنسّية أحد مسامهيها .من رأس ماهلا % كما تعود 
تقوم هذه الشركة بتسيري رحالت جويّة دولّية و من حيث اإلشراف إىل وزارة النقل. 

غري أخرى وأفريقيا) و منتظمة موّزعة بني أورو والشرق األوسط واملغرب العريب 
من  % 80.56قرطاج الذي ميّثل مركز نشاطها ( –إىل مطار تونس منتظمة من و 

ب لسنة  اإلحصائّيات من تبّني يكما   .)2015العدد اجلملي للمسافرين ذهاب وإ
 2015لّنسبة إىل سنة  لّطريان املدين أّن حّصة الّشركةمن اإلدارة العاّمة ل قّدمةامل

ب عن طريق مطار تونس قرطاج.  % 49تزيد عن  من عدد املسافرين ذهاب وإ
لّنسبة  % 38.28ويستحوذ الناقل الوطين على  ب  من جمموع املسافرين ذهاب وإ

 إىل كّل مطارات البالد الّتونسّية.
 وهي فرع من فروع "جمّمع شركة اخلطوط اجلويّة التونسّية السريعة :

وختتّص بتقدمي خدمات النقل ، 1991اخلطوط اجلويّة التونسّية" ّمت إحداثها سنة 
يضاف إليها بعض الرحالت الدولّية  ةالتونسّية التسعاجلّوي الّداخلي بني املطارات 

بويل وروما  غري املنتظمة حنو وجهات جغرافّية قريبة من تونس مثل مالطا و
من جمموع خدمات النقل اجلّوي  % 62وطرابلس. وتستحوذ هذه الشركة على 

. % 1يف حني ال يتعّدى نصيبها من الرحالت الدولّية غري املنتظمة نسبة  ،الداخلي
حبساب عدد املسافرين لسنة  % 9.82وبصفة عاّمة ال تتعّدى حّصتها من الّسوق 

2015. 
 :"شركة تونسّية خاّصة ّمت إحداثها والرتخيص هلا وهي  شركة "نوفال آر

يف  وقد ّمت إدماجها مع شركة "كارطاقو آرلنيز"، 1989لنشاط بداية من سنة 
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ّمع مع بقاء كّل واحدة  وقد قامت  منهما على شكلها القانوين املستّقل.نفس ا
من جمموع املسافرين عن طريق املطارات  % 6بنقل ما يقارب  2015خالل سنة 

 الّتونسّية.
 :"شركة "سيفاكس آرلنيز  

على املوافقة  2011سبتمرب  13وهي شركة تونسّية خاّصة حتّصلت يف     
ستغالل بعض اخلطوط اجلويّة الدولّية  الّتونسّية املبدئّية من قبل احلكومة للقيام 

ثر حصوهلا على إ 2012املنتظمة. وبدأت نشاطها الفعلي بداية من سبتمرب 
طينة. وحالّيا فإّن  -الرتخيص يف استغالل هذه اخلطوط انطالقا من مطار صفاقس

ت املالّية اليت اعرتضتها الّشركة متوّقفهذه نشاط   .نتيجة بعض الّصعو
  :"شركة "آر كارقو الّسريعة 

 4حتّصلت هذه الّشركة حديثا على املوافقة للبدء يف نشاطها بتاريخ     
يف طائرة  18 عدد الطّائرات املستغّلة سيصبحو  ،عن طريق طائرتني 2016أكتوبر 

بتغطية بلدان إفريقيا الّشمالّية وستقوم يف مرحلة أوىل ، 2018غضون أواخر سنة 
- مالطا وإسبانيا. وستعمل عن طريق مطاري تونس اوأربعة بلدان أوروبّية من بينه

  قرطاج والّنفيضة.
ملواّد األّولّية      وستساهم هذه الّشركة يف دفع الّتصدير ومتوين الّشركات 

  الّالزمة لإلنتاج والّتصنيع.
لّنسبة إىل الّنقل اجلّوي الّدويل أنّه  إىليف هذا اإلطار جتدر اإلشارة و      و

ولشركة . % 99.6يف مطار تونس قرطاج بنسبة ترتّكز أهّم املعامالت  فإنّ للبضائع 
 نيمنها وال يساهم الناقلني اجلّويني الّتونسيّ  % 17.5اخلطوط اجلويّة الّتونسّية حّصة 

  .% 17.62يف النقل اجلوي للبضائع إالّ بنسبة 



 
8 

يربز من خالل دراسة الّسوق الوطنّية حمدوديّة عدد الّشركات العاملة و         
نشاطها  ترّكزلشركة اخلطوط اجلويّة الّتونسّية و واضحة لّسوق الوطنّية مع هيمنة 

  على مطار تونس قرطاج.
فإّن الّشركات العاملة تعاين من إشكالّيات هيكلّية من حيث  فضال عن ذلك  

ا االعدد املرتفع لألعوان  علها يف ا جياملستغّلة مب أو ضعف عدد الطّائراتلعاملني 
ة املنافسة الشرسة من  ا الوضع الرّاهن حباجة إىل دعم لوجسيت وماّدي لتتأّهل 

لّنسبة إىل الّنقل غري املنتظم على غرار شركيت   Rayanairالّناقلني األجانب 
  . easyJetو

مّدة انتقالّية معقولة متّكن من ضبط يف إطار املفاوضات الّدفع حنو  لذا يقرتح
حّىت ال يتسّبب تفعيل املنافسة يف هيكلّيا ووظيفّيا تدعيم شركات الّطريان الّتونسّية 

  على املدى القصري واملتوّسط. تعطيلها أو املّس بدميومتها
االت اجلويّة وتفعيل   مشروع اإلّتفاق  كما جيدر الّتأكيد على أّن فتح ا

لس ميكن أن يكون له العديد من اإلجيابّيات على امل ستوى املعروض على أنظار ا
خدمة والّتجارة اخلارجّية و  نقل البضائع ودعم الّتصديرالّسياحي وعلى مستوى 

، إّال أّن ذلك ال ميكن أن يتحّقق إّال بشروط أولّية وجوهريّة 5وتعريفة الّنقل اجلوي
هيلها.وهي دعم املؤ    ّسسات الوطنّية و

لس أنّه و    ال ميكن تقدير مدى الّتأثري الفعلي على الّشركات العاملة يرى ا
لقطاع  دراسات معّمقة حول وضعّيتها املالّية والّتنافسّية وعدم  يف غيابحالّيا 

على حدة (هنالك جّوي وجود حتاليل استشرافّية لدرجة املنافسة على كّل خّط 
ستغالهلا حالّيا اخلطوط اجلويّة الّتونسّية) ومدى قدرة املطارات  خطوط تستأثر

مطار تونس قرطاج منها استيعاب تطّور الّنشاط وخاّصة ة الّتونسّية على الّتسع

                                                            
ال اجلوي املفتوح مل ينجّر عنه سوى الّتخفيض بنسبة   5   من سعر الّتذكرة.  % 7لّرجوع إىل الّتجربة املغربّية فإّن تطبيق اتّفاق ا
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ودرجة مطابقتها ملقتضيات الّسالمة املستوجبة مبشروع اإلتّفاق املعروض لتقييم مدى 
لتزاما مللحق  الّثالثا خالل مهلة قدرة الّدولة الّتونسّية للوفاء  سنوات املضّمنة 

  األّول. 
يف جمال تناغم مشروع اإلّتفاق املعروض مع مشروع اّتفاق الّتبادل احلّر الّشامل 

  :ALECAواملعّمق 

وهو ما  ،يهّم اّتفاق الّتبادل احلّر الّشامل واملعّمق يف جانب منه اخلدمات
لّرجوع إىل مقتضياته  تبّني أنّه ّمت ضمن يميكن أن يغّطي خدمات الّنقل اجلّوي، و

من  6استثناء خدمات الّنقل اجلّوي chapitre IIIمن احملور الثّالث  11الفصل 
ا: فرعية خدمات ثالثةجمال انطباقه دون اعتبار    وهي اآليت بيا

1) Les services de réparation et de maintenance des aéronefs 
pendant lesquels l’aéronef est retiré du service; 
2) La vente ou la commercialisation des services de transport 
aérien; 
3) Les services de systèmes informatisés de réservation (SIR); 

  
عتبار  قتضيات مب مشمولةسابقة الذّكر  ّثالثالبعض من اخلدمات الأّن و

لس الّتنسيق بني  يّتجه احلرص على، فإنّه مشروع اإلّتفاق املعروض على أنظار ا
ّتفاقني خمتلفني وخاّصة يف ما يتعّلق  اإلّتفاقني كي ال يتّم تغطية نفس اخلدمات 

لفصل  من مشروع اإلّتفاقّية املعروض. ذلك أنّه  19بنظام احلجز املنصوص عليه 
من الّضروري إّما أن حييل هذا الفصل إىل مقتضيات اّتفاق الّتبادل احلّر الّشامل 

احملور الثّالث من  11يتّم حذف هذه اخلدمة من الفصل أن أو  ALECAواملعّمق 
  من املشروع املعروض على حالته. 19واإلبقاء على الفصل 

                                                            
6 Des services de transport aérien et services auxiliaires au transport aérien intérieur et 
international, régulier ou non, et aux services directement liés à l'exercice de droits de trafic. 
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إل   جراءات اإلنتقالّية:يف ما يتعّلق 

يدخل اإلّتفاق حّيز الّتنفيذ مباشرة بعد إمضائه ويبقى الّتشريع الوطين ساري 
مللحق األّول ملشروع  املفعول إىل حني تنقيحه وذلك خالل مّدة انتقالّية مدّونة 
مللحق الثّاين يف ما  لّنسبة إىل الّتشاريع املنصوص عليها  اإلّتفاق تتمّثل يف سنتني 

ّم األمن اجلّوي  cدا النقطة ع  واليت تتمّتع بثالث La sureté aérienneمنه واليت 
  سنوات كمّدة انتقالّية.

عتبار أّن معّدل املّدة الّزمنّية الّالزمة إلعداد  وتعترب مّدة الّسنتني قصرية 
مشروع قانون وعرضه على أنظار جملس نّواب الّشعب واملصادقة عليه تعادل أو 

  تفوق الّسنتني. 
إلضافة إىل مراجعة  1كما أّن تطبيق الّنقطة  من امللحق األّول سينجّر عنه 

 29املؤرّخ يف  1999لسنة  58الصادرة مبقتضى القانون عدد  جمّلة الّطريان املدين
 مراجعة بعض )هي املرجع القانوين األساسي املنّظم هلذا القطاعو ( 1999جوان 

لّشغل ومحاية املستهلك وأيضا الّتشريع املتعّلق حبماية البيئة.    الّنصوص املتعّلقة 
كما جيدر الّتأكيد على أّن اإلطار العاّم للمفاوضات يرتكز يف جانب منه 

ويف  Alignementوليس تطابق  Rapprochementعلى تقارب يف الّتشاريع 
أّن مقتضيات أنّه يتبّني  للبالد، إّال ذلك ضمان لسيادة الّدولة ولإلستقرار القانوين

الّتطابق بل الّتطابق املتطّور وهو ما ّمت الّتنصيص عليه ذلك تكّرس فقط ال املشروع 
 faisant l’objet d’une mise à jourصراحة ضمن عنوان امللحق الثّاين 

régulière  لّنقطة   من امللحق األّول على الّنحو الّتايل: 5و
« La transition progressive de la Tunisie vers la pleine 
application de la législation de l’union européenne relative au 
transport aérien indiqué à l’annexe II du présent accord peut être 
soumise à des évaluations régulières… » 
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فيع يف املّدة اإلنتقالّية احملّددة بسنتني  الّدفع يف املفاوضات حنو الرتّ  فاملقرتحلذا 
لّسعي حنو احرتام مبدأ  5كإعادة الّنظر يف الّنقطة  من امللحق األّول وذلك 

  الّتقارب الّتشريعي وحذف الّتوضيح املدرج بني قوسني حتت امللحق الثّالث.
نقضاء أجل الّسنتني فإّن الفقرة  من النقطة الثّانية من  2وللّتوضيح فإنّه 

ختّول للّناقلني اجلّويني الّتونسّيني أو األوروبّيني حّق ممارسة احلريّة  1امللحق عدد 
 تطبيقا للفصل الثّاين من مشروع اإلّتفاق.   7اخلامسة

لّتدرّج يف تنفي كما ذ اإلّتفاق حسب يقرتح إدراج مقتضيات تتعّلق 
املطارات وذلك نظرا لطاقة االستيعاب ووضعّية البنية الّتحتّية للمطارات الّتونسّية 
ملشروع املعروض  اليت ال تستجيب إىل مقتضيات ومعايري الّسالمة املنصوص عليها 

.  
ويف العموم فإّن مقتضيات اإلّتفاق املعروض لإلستشارة ال تتعارض من 

لس يف حيث املبدأ مع أحكام  قانون املنافسة واألسعار ساري املفعول، وال يرى ا
ظّل ما توّفر لديه من معطيات مستقاة من امللّف املعروض، مانعا قانونّيا جّد حيول 
ثريات إجيابّية لتفعيل املنافسة  دون إمضاء اإلّتفاق املعروض ملا ميكن أن ينجّر عنه 

 شركات الّطريان الّتونسّية واألوروبّية عند وإعطاء املستهلك نطاقا أوسع لإلختيار بني
سعار معقولة هلذه اخلدمات.   الّتنّقل إىل اخلارج مع اإلستفادة 

  

                                                            
7 Il existe neuf libertés de l’air, les deux premières sont des libertés techniques et les autres 
sont des libertés commerciales : 1) droit de survol 2) droit d’effectuer des escales techniques 
3) Droit de débarquer dans un état tiers des passagers embarqués dans l’état dont l’aéronef a 
la nationalité 4) droit d’embarquer dans un état tiers des passagers à destination de l’état dont 
l’aéronef à la nationalité 5) droit d’embarquer et débarquer dans un état tiers des passagers à 
destination et en provenance de tout autre état contractant….  
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لس املنافسة بتاريخ   2017 جانفي 26وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد  وعضويّة  حمّمد العّيادي الّنائب األّول لرئيس جملس املنافسةبر

السّيدتني ماجدة بن جعفر ورجاء الّشواشي والّسادة عمر الّتونكيت وحمّمد بن 

لّسعود وخالد السّالمي و فرج واهلادي بن مراد وشكري املام حبضور غلي وسامل 

 اجللسة السّيد نبيل السمايت. وكاتب قّرر العام السّيد حمّمد البحري القابسي امل

 الرئيــس                                                               


