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 احلمد                                اجلمهوريّة الّتونسّية
  جملس املنافسة   
  

  171444القضّية عدد: 
  2018ماي  17 ريخ القرار:

  قـــــرار
  

  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل:
 

ها الكائن مقرّ  ،يف شخص ممثّلها القانوين FIRST TICKETS REPASفرست شركة  املّدعية:
  ،تونس 1001- 126بنهج راضية حداد عدد 

  من جهة                                                                                            
  :ماملّدعى عليهو 
ئبها األستاذ صالح الدين  ،يف شخص ممثّلها القانوين Sodexo Pass Tunisie شركة سودكسو -

عدد  قائد السبسي (شركة حماماة قائد السبسي وبن سامل شركاء) الكائن مكتبه بشارع آالن سافاري
 ،تونس 1002 -14
حي  7حلي اإلداري التقسيم عدد  الكائن مقرّه ،كلالغرفة الوطنية ملصدري تذاكر األ رئيس -

  ،تونس 1003-اخلضراء 
ج الكائن مقرّه ب ،يف شخص ممثّله القانوين التجارةر يوز  - ج بيار دي كوبرتن و ج غا و زاوية 

  .تونس ،اهلادي نويرة

  .من جهة أخرى                                                                                    
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 FIRST TICKETS REPAS فرستشركة  بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى املرفوعة من   
لس بتاريخ املو  ه تنافسا غري نزيه مردّ يشهد القطاع أورد فيها أّن  واليت 2017جانفي  5رّمسة بكتابة ا
أفريل  8ينتهي مفعوله يف والذي  2015أفريل  8املؤرّخ يف  48عدد الصادر عن وزير التجارة  قرارال

م القطاع ويعطي أمال للشركات املتوسطة والصغرية على أخذ نصيبها وإثبات ينظّ جاء لوالذي  2017
يف  هاحتّكمو  لشركات الكربىاوسيطرة يف السوق  املنافسةتسّبب يف إنعدام  هالسوق إّال أنّ تواجدها يف 

الوطنية ملصدري السوق وتقسيمه حسب أهواء وميوالت السيد سليم بن عمار بوصفه رئيس الغرفة 
 ."سودكسو"ومدير شركة  كلتذاكر األ

لروح  ّمةخمالفة  يف ،يكون معروفا مسبقاوالذي ختفيضات مل يسند يؤول ملن طلب العروض ّن أكما 
لنزاهة او املنافسة ملبادئ املنافسة وقاعدة العرض والطلب حسب ما جاء يف جملة الصفقات العمومية و 

   .العروضأمام طلب شاركني ة املكافّ   يو تساوالشفافية و 
  

لس بتاريخ امل ةعياملدّ وبعد اإلّطالع على مكتوب      أبرزت فيها  يتوال 2017جانفي  17رّسم بكتابة ا
ا توّلت  ّ رئيس الغرفة الوطنية ملصدري تذاكر لسوء نية إنسحبت منها  اهلكنّ اإلمضاء على اإلتفاقية و أ

  .املّدعى عليهاشركةاألكل ووكيل ال
لفوز مبعظم الصفقات وفرض شرط إقصائي ة املالية والنفوذ ممّ القوّ  "سودكسو"شركة ّن لكما أ ا مسح هلا 

عند إصدار طلب العروض يقصي كل عرض يقّدم ختفيضا ويف ذلك عدم إحرتام لألمر املنظم 
من تنصيص على ترك  2016اهليئة العليا للطلب العمومي يف جوان  وما صدر عن  للصفقات العمومية

  .تهاوبطالغريها معظم الصفقات إضمحالل وسيرتّتب عن توجيه  ،رة والتنافس النزيهروح املباد
  

على يف الرد رئيس الغرفة النقابية ملصدري سندات األكل واخلدمات  مكتوب وبعد اإلّطالع على    
لس بتاريخ رسّ املو عريضة الدعوى  جاء فيه أنّه خالفا ملا تّدعيه  الذيو  2017فيفري  22م بكتابة ا
ينتهي والذي التجرييب ملدة سنتني  48عدد  قرارالنتيجة القطاع يشهد تنافسا غري نزيه الشاكية من أّن 

إلتّفاق بني مصدري سندات املطاعم واخلدمات من  ،2017أفريل  8فعوله يف م فقد مّكن العمل 
لنسبة للشركات املصدرة  دون أدىن مساس بقواعد املنافسة داخله ممّا مّثل تسجيل إجيابيات عديدة 
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إلعتبارات اليت حّتمت  .ب السهر على محايتها يتوجّ مكسبا مهمّ  إّال أنّه ال بد قبل ذلك من التذكري 
  ظهوره:
  :جتاوز الفراغ التشريعيأّوال: 

بتة     إجتماعيا وإقتصاد تعّرب إّن نشاط إصدار سندات األكل وسندات اخلدمات حيّقق قيمة مضافة 
ى إىل إنتشار هذه اخلدمة يف معظم دول العامل وتواصلها منذ ا أدّ بها ممّ عنها املكاسب والفوائد اليت ترتّ 

لرغم من أّن النشاط مل يظهر إّال يف منتصف تسعينات القرن أكثر من أربعني سنة.وحىت وطنيّ  ا و
ألخص من خالل تعميم هذه اخلدمة يف بداية فالتطوّ  ،املاضي  2016ر املطّرد الذي ما فتئ يشهده و

  على أعوان الدولة هو خري دليل على أمهيتها.
لرغم من ذلك   فإّن ممارسة النشاط يف تونس تبقى مشوبة إىل اليوم بنقيصة رئيسية وهي  ،إّال أنّه و

لنسبة لبقية املتدخلني سام اا أدى إىل إتّ غياب إطار تشريعي ينظمها ممّ  شاشة وخطورة حىت  لقطاع 
لتزاماته تكرست واقعيا من خالل ختلّ  ف أكثر من مصدر خالل السنوات القليلة املاضية عن الوفاء 

د ذلك أّن نشاط إصدار سندات األكل وسندات اخلدمات هو من األنشطة النادرة اليت يباشرها ومرّ 
مة إبرائية من دون وجود إطار تشريعي حيافظ على حقوق كافة م سندات هلا قياخلواص واليت تقدّ 
  األطراف املتعاملة.

ال أنّه قائم على عنصر ثقة احلريف وشبكة املطاعم يف املصدرو     والقطاع على  ،من خصائص هذا ا
خلطر النظامي مبعىن أّن عجز مصدر سندات وحيد عن الوفاء  ،ذلك اإلعتبار خاضع ملا يعرف 

يار كامل منظومة النشاط وإىل لتزاماته قد يؤدّ  ي إىل فقدان الثقة يف كل املصدرين اآلخرين وإىل إ
ال تشريعيا يفرض قواعد تصّرف وهذا ما يفرتض تدخّ  .ر بقية الفاعلني اإلقتصاديني املرتبطني ككلتضرّ 

  حذر دنيا تضمن سالمة النشاط وتنئ به عن كل املنزلقات.
ملوافقة ووقع تنزيله من قبل جملس املنافسة يف إطار ويف هذا اإلطار يتنّزل اإلتّ     فاق الذي حظي 

طري جمال النشاط. 6مقتضيات الفصل    من قانون املنافسة واألسعار كخطوة أوىل حنو 
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ر اإلجيابّية املرتتبة عن اإلتّفاق املتظلم منه على السوق املرجعية دون املساس بقواعد املنافسة نيا:  اآل
  داخلها.

ت السوق: -أ   حتقيق قواعد حذر دنيا دون املساس بتواز
ا جل التشاريع من ذلك أّن  إّن القواعد اليت تضّمنها اإلتفاق هي قواعد حذر وحسن تصرف أقر

دم منح احلرفاء ختفيضات أو إسقاطات أو منح مهما كان نوعها ومنع التعاقد بثمن دون قاعدة ع
  .السعر االمسي للسند يقّرها املشرع الفرنسي

لرغم من كون قواعد التصرف احلذر اليت أقّرها "اإلتّفاق كان من املفرتض أن حتدّ  من هامش حرية  و
ر الشركات اجلديدة ة تضرّ مكانيّ  االتصرف لدى الشركات املصدرة واهلاجس يف هذا الصدد كان مرتبط

ال واليت ليس هلا رمسلة كافية إّال أّن النتيجة اإلجيابّية الثابتة بعد مرور ما يتجاوز تقريبا العام ،يف ا
لنشاط وسالمته قد حتّقق ومن دون أن يلحق ونصف من العمل مبقتضيات اإلتفاق أّن مطلب محاية ا

ي شركة من شركات السوق أ كان حجمها وأ كانت جتربتها بل بقي توزيع احلصص يف  أي ضرر 
  .ز النفاذالسوق بني الشركات الناشطة على ما هو عليه األمر تقريبا قبل دخول اإلتّفاق حيّ 

ال للشركات اجلديدة لتحقيق إرتفاع يف نسبة حّصتها توسيع قاعدة مشاركة الشركات املصدرة وفتح ا -ب
  يف السوق    

إّن العمل بقواعد اإلتفاق ومنع منح احلرفاء ختفيضات أو إسقاطات أو منح مهما كان نوعها قد مّكن 
لصورة اليت وسّ  عت قاعدة مشاركة املقتنني العموميني إىل تقسيم العروض على أكثر من شركة مصدرة 

ال للشركات اجلديدة للرتفيع يف نسبة حّصتها يف السوق.الشركات املصد   رة وفتحت ا
لنسبة لبقّية املتدّخلني:لثا:    إجيابيات اإلتفاق 

إّن السوق مفتوح على مجلة من املتدخلني أوهلم شبكة املطاعم اليت يتعامل معها املصدر واليت تقبل 
سات املقتنني وهم الشركات واملؤسّ  كذلكاألول يف الذكر و تقدمي اخلدمة مقابل السندات اليت يصدرها 

ا ت اليت تتعاقد مع املصدر لتوفري اخلدمة ألعوا    .والوداد
  لنسبة ألصحاب املطاعم: -أ

إّن أصحاب املطاعم الذين يقبلون تقدمي الوجبات مقابل السندات اليت يصدرها املصدر يعتربون أهم 
عتبار أّن ل قاعدة تصرّ أن ميثّ طرف مستفيد من كل ما من شأنه  ا األخري يف الذكر، ف حذر يلتزم 

  قواعد السالمة املذكورة تنعكس إجيا على حظوظهم يف إستخالص مقابل الوجبات اليت قدموها.
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قد عّرب أصحاب املطاعم منذ اإلعالن على حصول اإلتفاق على موافقة وزارة التجارة عن دعمه له و 
حكامه.   وإلتزامهم 

عن  فيضاتالتسابق على تقدمي ختمّكنت من توجيه املنافسة من فاق ها اإلتّ كما أّن القواعد اليت أقرّ   
سعار شديدة اإلخنفاض  بقواعد املنافسة والذي ميس السعر اإلمسي للسند والبيع يف بعض احلاالت 

ال للمنافسة من حيث نوعيّ إىل النزيهة  شبكة املنخرطني من ساع ة اخلدمة ومن حيث إتّ فتح ا
لصورة اليت أدّ  ال أكثر فأكثر أمام أصحاب املطاعم الذين يتعامل معهم املصدر  ت إىل فتح ا

 أصحاب املطاعم لإلستفادة من اخلدمة.
  :لنسبة للمقتنني واملستفيدين من السند-ب

ب وذلك من خالل أضحى املقتين العمومي يقّدم العروض إستنادا إىل معايري اجلودة والسالمة والقر 
ت فقد ويف ما يتعلّ  .إعتماد شبكة املنخرطني ومن خالل العناصر املرتبطة بسالمة السند لوداد ق 

لسند والذين يسامهون مبا  ا رأي األعوان املنتفعني  أضحت تعتمد ضمن معايري اإلسناد يف إستشار
لس 30يزيد عن   ند داخل السوق.من مثن اخلدمة والذين هم املتعاملون الفعليون 

  يف السهر على تفعيل اإلتفاق:رابعا:
ل عا قطاعيا يلتقي داخله أصحاب املهنة ولقد مثّ إّن الغرفة النقابية ملصدري سندات األكل متثل جتمّ 

فت وقد كلّ  .قها القطاعاإلتفاق الذي حظي على موافقة وزارة التجارة أحد أهم املكاسب اليت حقّ 
ثري ذلك اإلتفاق على القطاع.الغرفة النقابية يف    منطوق قرار وزير التجارة ذاته بتقييم ومتابعة 

 
لس بتاريخ رسّ املعلى عريضة الدعوى يف الرد  التجارة يروز مكتوب وبعد اإلّطالع على       م بكتابة ا

خلصوص:الذي و  2017فيفري  7   الحظ فيه 
  أّوال من حيث الشكل:

ل شركة "فرست لتذاكر األكل" بصفتها عارضة طعنا ضد القرار تضّمنت الدعوى املقّدمة من قب
لتجارة حتت عدد  لرتخيص  2015أفريل  8بتاريخ  48اإلداري الصادر عن الوزير املكلف  واملتعلق 

  وقتيا وملدة سنتني للمؤّسسات املصدرة لسندات الغذاء واخلدمات العمل ببنود اإلتفاق.
ضد كل من مدير شركة "سوديكسو" ورئيس تشكيات مباشرة موّجهة نت ذات الدعوى كما تضمّ 

اهليمنة على سوق توزيع تذاكر الغذاء وعرقلة تفعيل مفادها الغرفة الوطنية ملصدري تذاكر املطاعم 
   .املنافسة يف القطاع مبناسبة املشاركة يف الصفقات العمومية
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لنظر إلختالف  مضامني الدعاوى املرفوعة من قبل شركة "فرست لتذاكر و ا األطراف املشتكى لذا و
بني الدعوتني إلختالف األطراف واملوضوع إلنعدام مسببات ودواعي الضم ،فاملطلوب الفصل األكل"

   .يف القضيتني
  نيا من جهة األصل:  

  تقدمي دعوى سابقة يف ذات القرار الصادر عن وزير التجارة:-1
ّن شركة فرست لتذاكر األكل سبق هلا بتاريخ     أن تقدمت  2015أفريل  15يتوّجب أّوال التذكري 

لتجارة حتت عدد   48بدعوى إىل جملس املنافسة طاعنة يف ذات القرار الصادر عن الوزير املكلف 
لسوق وتسبّ  2015أفريل  8بتاريخ  الل خطري به يف إخسبة له املسامهة يف تضييق جمال املنافسة 

ملنافسة النزيهة والعادلة من خالل توجيه طلبات العروض واإلستشارات حنو جمموعة معينة ومضيقة من 
  املصدرين املهيمنني أصال على السوق .

لتوجه إىل جملس املنافسة والتعبري  2015أفريل  20كما عمدت شركة فرست لتذاكر األكل وبتاريخ    
  ها مطالبة بطرح الدعوى.عن رغبتها يف التخلي عن دعوا

عّربت املدعية "فرست لتذاكر األكل" عن تراجعها يف طلب التخلي عن  2015جويلية  23بتاريخ و   
ستئناف النظر يف ذات الدعوى و  ،الدعوى       151392ر القرار عدد اصداوهو ما ألزم جملس املنافسة 

بعدم تضّمن امللف على حالته ما يفيد القطع بوجود  اوالذي تضّمن إقرار  2015جويلية  30بتاريخ و 
لنزاع من جهة وبرفض الدعوى لعدم  لسوق املعنية  ملنافسة  لنظر اإلممارسات خملة  إىل أّن ختصاص 

  القاضي اإلداري.فيه إىل النظر  رجعقرارا إدار ييعّد القرار موضوع الدعوى 
إّتصل به القضاء فإنّه ال يستقيم قانو التوّجه جمّددا بنفس الدعوى وأمام نفس وتفعيال ملبدأ قوة ما 

رفض الدعوى لسابقية إتصال القضاء لتايل  ّتجهيو  ،اهليكل وضد نفس الطرف للطعن يف ذات القرار
  ا.
ختصاص جملس املنافسة للبت يف طعن ضد قرار إداري:-2   إحتياطيا فيما تعلق 
لتجارة حتت     لطعن يف القرار الصادر عن الوزير املكلف  تستوجب دعوى العارضة يف شقها املتعلق 

لنسبة  2015أفريل  8بتاريخ  48عدد  لرتخيص وقتيا وملدة سنتني العمل ببنود اإلتّفاق وذلك  واملتعلق 
ف قانو القرار موضوع الدعوى يكيّ على أّن سات املصدرة لسندات الغذاء واخلدمات التأكيد للمؤسّ 

من قانون  5على كونه قرارا إدار قابال للطعن أمام احملكمة اإلدارية وال يندرج ضمن أحكام الفصل 
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ياطيا فإّن القرار إحتو إعادة تنظيم املنافسة واألسعار املوجبة للتتبع أمام جملس املنافسة للبت فيها. 
صدر بطلب وسعي حثيث من أغلبية املؤسسات العاملة يف القطاع مبا فيها  موضوع القضية اجلارية قد

أمضت على اإلتفاق املودع هذه األخرية  علما وأنّ  ،شركة فرست لتذاكر األكل العارضة يف قضية احلال
  ارة التجارة.من قبل الغرفة النقابية ملصدري سندات األكل واخلدمات لدى وز 

أنظار جملس املنافسة الذي حيث ّمت عرضه على بعد إستيفاء كامل اإلجراءات املستوجبة ّمت إّختاذ القرار 
وقد ّمت مبوجب قرار  ،2015فيفري  12بتاريخ  142518أصدر رأيه اإلستشاري يف شأنه حتت عدد 

لس  كمله أي لكافة املؤسسات ا الناشطة يف قطاع إصدار وتوزيع تذاكر منح الرتخيص للقطاع 
نّه إّختذ لسنة واحدة ق مبنح إستثناء من تعلّ ي وهو ،األكل وذلك ملدة سنتني خالفا ملا إّدعته العارضة 

لفصل  لتايل فهو مبثابة إمتياز حمدود يف الزمن منح على ضوء واقع  5املنع العام الوارد  من القانون و
ا وأّن اإلستفادة من هذا اإلمتياز تبقى مرتبطة مبدى رغبة املؤسسات يف القطاع وتنظيمه احلايل،علم

  إحتياطّيا احلكم برفض الدعوى لعدم إختصاص جملس املنافسة للبت فيها.وعليه فاملرجو  ،ذلك
فيها من قبل جملس املنافسة  رفض الدعوى لسابقّية البتّ  بصفة أصلّية كل ما تقّدم يّتجهتبعا لو 

  لعدم اإلختصاص.رفضها وإحتياطيا 
  

األستاذ صالح الدين قائد السبسي (شركة حماماة قائد السبسي وبن  مكتوبوبعد اإلّطالع على    
لس بتاريخ رسّ املو  الرد على عريضة الدعوىيف  "سودكسو"ئب شركة سامل شركاء)   20م بكتابة ا

خلصوصالذي و  2017فيفري  طري يتمّيز نشاط إصدار سندات األكل  أنّ  الحظ فيه  بغياب 
إذ ال وجود لرأس مال  ،تشريعي ينّظم ممارسته وحيمي خمتلف الفاعلني اإلقتصاديني املتدخلني يف إطاره

لرغم من خطورة ذلك  ت بنكية ...وذلك  أدىن للشركات املصدرة وال وجود إللتزام بتقدمي ضما
عتبار أنّه من األنشطة النادرة اليت يباشرها اخلواص واليت يقدمون يف إطارها النشاط و  خصوصياته 

  سندات هلا قيمة إبرائية.
ّن نشاط إصدار سندات األكل من زاوية نظر ضيقة هو يف أحد جتلياته شكل من "اخللق كما أ   

وهو نشاط على غاية من اهلشاشة وسرعة التعطب مبعىن أنّه يف  création monétaireالنقدي" 
لتزاماته فاألضرار املرتتّ  بة عن عجزه ستطال األطراف املرتبطة معه صورة عجز مصدر وحيد عن الوفاء 

ألخص املطاعم اليت قدّ وامل ن من إستخالصها وأكثر من مت املنتوج مقابل سندات لن تتمكّ قصود هنا 
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خلطر النظامي لتزاماته  ،ذلك فالنشاط خاضع ملا يعرف  مبعىن أّن عجز مصدر وحيد عن الوفاء 
كل   ورفض إعتماد السندات الصادرة عنه سيؤدي إىل فقدان الثقة يف منظومة النشاط ككل من قبل

  املتداخلني.
اتبعا لذلك فو    ثري على كل منظومة النشاط جبميع حلقا ففي  ،كل مباشرة للنشاط بصورة فردية له 

لتزاماته ر بقية ي إىل تضرّ يؤدّ  فإّن ذلك ،صورة إساءة التصّرف من قبل مصدر وحيد وعجزه عن الوفاء 
ملنظومة ككل.والنشاط ك كل قائم على فكرة أساسّية هي أن حيافظ الفاعلني اإلقتصاديني املرتبطني 

لها املصدر على توازن مايل مستمر بني األموال اليت بني يديه وبني اإللتزامات احملمولة عليه اليت متثّ 
  règles prudentiellesالسندات الصادرة عنه وذلك من خالل إحرتام مجلة من قواعد احلذر:

وإذا ما علمنا أّن مدخول الشركة املصدرة يتمّثل أساسا يف العمولة اليت تقتطعها من أصحاب املطاعم 
عند الدفع  %7.5عند الدفع اآلين مبجرد خالص السند و %6.5املنخرطني يف شبكتها واليت ترتاوح بني 

  يوم. 15املؤجل يف حدود 
باعة التذاكر وتوفري اخلصائص احلماسية ومقابل ذلك تتحّمل الشركات املصدرة تكلفة مرتبطة بط

ا وخالص موظفيها تصل ملا قيمته   % 2من قيمة السند ليكون هامش الربح يف حدود  % 4لسندا
وعلى ذلك األساس وأمام ضيق هامش  .وذلك دون إعتبار مصاريف التسجيل ودون إعتبار األداءات

شاط هي منع منح املقتنني ختفيضات دون القيمة الربح فمن قواعد احلذر األساسّية اليت ينهض عليها الن
ا صراحة .اإلمسية للسند  والقاعدة املذكورة عّربت عنها التشاريع اليت ظهرت فيها منظومة النشاط ذا

من جملة الشغل على الشركات املصدرة   R326221من ذلك أّن القانون الفرنسي مينع من خالل الفصل
التشريع  املقتنني مبلغا أقل من القيمة اإلمسية للسند بل أكثر من ذلك يقرّ لسندات األكل أن تقبل من 
القاعدة املذكورة يف إطار تعريف النشاط ذاته وذلك على النحو  L3262-1الفرنسي من خالل الفصل 

  التايل:
Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux 
salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas 
consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme 

Ces titres sont émis : 

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du 
comité d'entreprise ; 
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2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement 
de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. 

األساس فإّن كل منح للحرفاء لتخفيضات أو إسقاطات أو حوافز ومنح مهما كان نوعها هذا وعلى 
لصورة اليت يرتّتب عنها ضرر للسوق املرجعية ككل نظرا يعّد من  سعار شديدة اإلخنفاض  قبيل البيع 

ا املالية.   ألنّه يفتح الباب ملخاطرة الشركات املصدرة بتواز

لقد تفضّلت وزارة التجارة يف إطار السعي لتنظيم النشاط ومحاية مجيع املتدخلني يف إنتظار إرساء إطار و 
لرتخيص يف إمضاء إتّفاق بني مجلة من الشركات املصدرة لتذاكر األكل  تشريعي ينّظم جمال النشاط 

لس املنافسة عدد  ونزلت  2015ري فيف 12بتاريخ  142518وذلك بناء على الرأي اإلستشاري 
من قانون املنافسة واألسعار مع متكني اهليكل النقايب املمّثل من  6اإلتّفاق املذكور منزلة الفصل 

  اإلشراف عليه.

من أهم بنود اإلتّفاق املذكور قاعدة عدم منح احلرفاء ختفيضات أو إسقاطات أو منح مهما كان و 
أصحاب املطاعم عّربت عنه الغرفة اجلهوية  ولقد لقي اإلتّفاق املذكور ترحيبا ودعما من .نوعها

يف إنتظار إطار "ورد فيه ما يلي: 2015جوان  25ألصحاب املطاعم من خالل إصدارها بيان بتاريخ 
فإّن هذا اإلتّفاق وخاّصة األحكام اليت متنع البيع مبا يقل  ،قانوين ينّظم نشاط سندات األكل واخلدمات

ا أن تقّلل من مديونّية املصدر عن القيمة اإلمسّية للسند ومنح فرت  ة خالص تفوق ثالثني يوما من شأ
لتايل متّثل ضمان خلالص املطعم املنخرط   ".و

أّن البيع دون القيمة اإلمسّية للسند والعموالت سلبية وتقدمي منح للمقتين يعد ما تقّدم يتبّني على حنو و 
سعار شديدة اإلخنفاض الذي  شكاية ، وأّن يرتّتب عنه ضرر للسوق املرجعية ككلمن قبيل البيع 

املدعية ال تستقيم إلرتباطها بقواعد إتّفاق سبق وأمضت عليه ووقع إقراره من قبل وزارة التجارة وتنزيله 
عتباره من قبيل اإلتّفاقات الضرورية لضمان  واألسعار املنافسةإعادة تنظيم من قانون  6منزلة الفصل 

طري تشريعي للنشاط ممّا ادي خاصّ تقّدم تقين وإقتص ستوجب احلكم بعدم مساع ية يف ظل غياب 
  الدعوى.

ئب شركة سودكسو  مكتوبوبعد اإلّطالع على  رّسم بكتابة واملاألستاذ صالح الدين قائد السبسي 
لس بتاريخ  خلصوص أّن:والذي  2018جانفي  10ا   الحظ فيه 
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ا القطاع العام تتم يف - ت اليت ال ختضع  % 95تذاكر الغذاء اليت يتزّود  منها عن طريق الوداد
لرغم من إمكانية التعاقد عن طريق الرتاكن فاألغلبية املطلقة  .بطبيعتها لضوابط الصفقات العمومية و

ستشارات إلقتناء سندات األكل وت ت والتعاونيات تباشر القيام  عتمد عناصر موضوعية من الوداد
ته وجديّته إنطالقا  لتقييم العروض واإلختيار من بينها لبيان مالءمة املصدر وقدرته املالية إستنادا ملواز
من عدد العقود اليت يباشرها مع املؤّسسات العمومية واخلاّصة وقيمة معامالته من خالل تغطية شبكة 

  املتعامل معها وتوزيعها اجلغرايف. اخلدمات من حيث عدد املطاعم واملساحات الكربى

املالحق مناذج من إستشارات وطلبات عروض من بينها العرض الصادر عن ودادية أعوان ن تتضمّ -
تنفرد به الشركة املدعية يف قضية احلال وكذلك طلب العروض الصادر عن  ال حريفثّ ميوزارة العدل الذي 

ء والغاز واليت تتوىل من خالل  ا على عدد تعاونية الكهر  6مجلة من املعايري املوضوعية توزيع مجلة طلبا

  مصدرين من بينهم الشركة املدعية يف قضية احلال. 

من الضروري اإلشارة يف هذا الصدد أنّه يف القانون املقارن كما هو احلال يف فرنسا الذي مينع قطعيا  -
يف شيء من قواعد املنافسة اليت  حيدّ كل تقدمي ألي ختفيضات عن القيمة اإلمسّية للسند ،فذلك ال 

ا ومن خالل املالءمة للمصدر وسالمة معامالته وسنداته  تبقى عاملة من خالل طبيعة اخلدمات وجود
لتذاكر الصادرة عنه.   وشبكة املنخرطني الذين يقبلون التعامل 

ت و - حية أخرى ،من املهم لفت النظر إىل عنصر حمّدد يف توجهات الوداد التعاونيات وهو ومن 
ن يتم تزويدهم بتذاكر تصدر عن مصدر دون غريه.إذ أّن العون العمومي  م  مطالبة منخرطيها ذا

دينار من قيمة السند وعلى 1,500املنخرط يف الودادية أو التعاونية يدفع على أقل تقدير ما يقارب 
ت تستمع لطلبات منظوريها طبقا للمطاعم  م ذلك األساس فعديد الوداد القريبة من موقع مباشر

ا.   لعملهم وجودة خدماته ونوعّية التذاكر اليت تقبل التعامل 

ويف هذا الصدد تربز قيمة مضافة أخرى متّيز مصدر عن آخر وهو مدى نشاطه وإّتساع ونوعية 
  منخرطيه من املطاعم واملساحات الكربى. 

ّن السوق املرجعّية هي- سوق ضّيقة على درجة عالية من التنافسّية حبكم  كما أنّه من املّتجه التذكري 
وضيق السوق ودرجة التنافسية  ،ة املتعاملنيأنشطة كل املتنافسني فيها مكشوفة ومعروفة من قبل بقيّ 

لنسبة للشركة املدعية أو شركة أوزون وسود  العالية فيها مل مينع ظهور شركات جديدة كما هو احلال 
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ا الشركة املتظلمة تقوم أساسا على السعي إلزاحة بقية وتوب شيك .والسياسة التسويق ية اليت إعتمد
  املتدخلني من السوق املرجعية وحماولة اإلساءة إليهم.

  
  وبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب احلكومة.      
عادة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلطالع على القانون عدد        املتعلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار.
  

املتعلق بضبط التنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  
لطريقة القانونية جللسة املرافعة املعينة وبعد اإلطالع على ما يفيد ليوم  استدعاء األطراف 

ا ، 2018ماي  10 اخلميس مل و  ،تلت املقّررة السّيدة كوثر الشايب ملّخصا من تقرير ختم األحباثو
وبلغها اإلستدعاء وحضر األستاذ النهدي يف حق زميله األستاذ  FIRSTمن ميّثل املدعية شركة ضر حي

لتقارير الكتابّية طالبا رفض الدعوى وفق ما  ئب شركة سودكسو ومتّسك  صالح الدين قائد السبسي 
ومل حيضر رئيس الغرفة الوطنية ملصدري تذاكر املطاعم وبلغه  ،جاء يف تقرير ختم األحباث

وتلت مندوب احلكومة السّيدة كرمية  ،كما مل حيضر من ميّثل وزارة التجارة وبلغها اإلستدعاء،اإلستدعاء
مللف. ا املظروفة نسخة منها    اهلّمامي ملحوظا

   
حلكمإثر ذلك قرّ  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2018ماي  17 جبلسة يوم ر ا

  
ا وبعد املفاوضة القانونية صرح مبا يلي:   و

  
  من حيث الّشكل:

  فيهما. حيث طلب وزير التجارة الفصل بني الدعويني إلختالف األطراف واملوضوع   
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على  موه ،عدم وجود دعويني بل دعوى واحدة مشلت ثالث أطرافعلى يّتجه التأكيد وحيث    
   .التوايل وزير التجارة وشركة سودكسو والغرفة الوطنية ملصدري تذاكر املطاعم

، واّجته هاروطالّصفة واملصلحة، واستوفت مجيع شحيث قّدمت الّدعوى يف آجاهلا القانونّية ّممن له   
  لذلك قبوهلا من هذه الناحية.

  من حيث األصل:
  :اإلطار الّتشريعي والّرتتييب

لرغم من بدء صدار وترويج سندات املطاعم يف تونس غري منظّ إيبقى قطاع  م بنصوص خاّصة 
ملنافسة ذه السندات العمل  منذ ربع قرن. وبصفة عاّمة توجد بعض النّصوص العاّمة املتعّلقة 

سة النشاط واألسعار والعالقات التجارية والصفقات العمومية واإلعفاءات اجلبائية اليت هلا عالقة مبمار 
خلصوص نذكر منها:   و

  نوفمرب  3املؤرخ يف  2000لسنة  93جملة الشركات التجارية الصادرة مبقتضى القانون عدد
2000. 

  عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد املتعّلق 
 .واألسعار املنافسة

  املتعّلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  17املؤرخ يف  1992لسنة  117القانون عدد 
  ملواد واملنتوجات  1991ديسمرب  23املؤرخ  يف  1991لسنة  1996األمر عدد واملتعّلق 

ألمر عدد  طريها املنقح واملتمم   1993لسنة  59املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق 
 .1995جوان  28املؤررخ يف  1995لسنة  1142واألمر عدد  1993جانفي  11املؤرخ يف 

  املتعّلق بضبط قائمة املنافع  املستثناة  2003ماي  19املؤرخ يف  2003لسنة  1098األمر عدد
ألمر عدد   2008لسنة  173من قاعدة االشرتاك بعنوان انظمة الضمان االجتماعي، املنقح 

 .2008جانفي  22املؤرخ يف 
  املتعّلق بضبط األجر األدىن  2012سبتمرب   20املؤرخ يف  2012لسنة  1981األمر عدد

ّلة الشغل.  املضمون ملختلف املهن يف القطاعات غري الفالحية اخلاضعة 
  املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2002ديسمرب  17املؤرخ يف  2014لسنة  1039األمر عدد 
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  ئمة املنشآت املتعّلق بضبط قا 2014مارس  13املؤرخ يف  2007لسنة  1330األمر عدد
لصفقات العمومية. ا للتزود مبواد وخدمات إىل الرتاتيب اخلاّصة   العمومية اليت ال ختضع طلبا

  لرتخيص  2005أوت  15بتاريخ  1141مقّرر وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد املتعّلق 
ا من غرة سبتمرب  مليثاق املرب 2005ملدة سنة واحدة (يبدأ احتسا م بني الغرفة النقابية ) للعمل 

ستعمال تذاكر األكل.  لشركات تذاكر الغذاء والغرفة النقابية ألصحاب املطاعم واملتعّلق 
  لرتخيص وقتيا وملدة املتعّلق  2015أفريل  8مؤرخ يف   2015لسنة  48مقّرر وزير التجارة عدد

ببنود االتفاق بني مصدري سنتني للمؤسسات املصدرة لسندات الغذاء واخلدمات العمل 
 سندات املطاعم واخلدمات

  يقاف  2017جوان  19مؤرخ يف   2017لسنة  240مقّرر وزير الصناعة والتجارة عدد يتعلق 
 العمل بقرار اإلعفاء من تطبيق قواعد املنافسة يف قطاع إصدار وترويج سندات األكل .

  :دراسة  السوق

 :حتديد السوق املرجعية

  حيث تتعّلق السوق املرجعية بسندات املطاعم.     

ا كّل وثيقة تكون يف شكل أوراق أو بطاقات تعرّ وحيث       مغناطسية أو ف سندات املطاعم بكو
وسيلة أخرى يسلمها املقتين للمنتفع متكّنه من استخالص كّل أو أي جزء من سعر منتوج أو خدمة  أيّ 

ذه اخلدمة.   مستهلكة من طرف شبكة املنخرطني الذين ميارسون نشاطا يتعّلق 
 وحيث تشمل هذه السندات خمتلف سندات املطاعم الصادرة عن املؤسسات اخلاصة والعمومية    

ا (كوصوالت الشراء ووصوالت البنزين) وعن  ا أو خدما ا وحرفائها ومستعملي منتجا لفائدة أعوا
  اجلمعيات والتعاونيات لفائدة منخرطيها وكذلك عن التجار لفائدة حرفائهم.

وحيث تستثىن من سوق إصدار وترويج سندات املطاعم خمتلف االتفاقيات املباشرة احلاصلة بني    
(املؤسسات واجلمعيات والتعاونيات) واملطاعم املتعّلقة بتقدمي وجبات غذائية لفائدة املنتفع حبيث املقتين 

ملطاعم اليت مل يقع االتفاق معها.   أّن هذه السندات تكون حمدودة وال ميكن تداوهلا 
لسوق املرجعية:   املتدخّلون 
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مني منظومة سندات املطاعم عن طريق املتدخلني اآل   يت ذكرهم:حيث يقع 
 :كّل من ميارس نشاط إصدار سندات املطاعم واخلدمات للمقتين ويقوم بتسديد   املصدر

 مستحقات املنخرطني املتعاقدين معه وميكن أن يكون عرضيا ويتوىل اصدار السندات.
 :كّل شخص طبيعي أو معنوي يقتين سندات املطاعم واخلدمات من املصدر قصد متكني   املقتين

دمة أو مبنتوج يستهلك لدى املنخرطني املتعاقدين مع شبكة أعوانه أو حرفائه من االنتفاع خب
 املصدر.

 :كّل شخص طبيعي أو معنوي أبرم اتفاقية اخنراط مع املصدر وميارس نشاطا يتعّلق   املنخرط
 خبدمة معينة أو مبجموعة من اخلدمات قابلة للخالص بسندات املطاعم اخلدمات.

 :سّلم من طرف مقتين.كّل من حبوزته سند مطاعم وخدمات م  املنتفع  
 :تطّور هيكلة السوق

لقطاع تطّورا ملحوظا خالل العشرية األخرية إذ إرتفع من        4حيث شهد عدد الشركات العاملة 
لقطاع 2014شركات سنة  9 إىل 2005شركات سنة  . وجتدر اإلشارة إىل توّقف شركات كانت رائدة 

بعد أن   2010اليت توّقفت عن نشاط سنة  "ok restaurant"وإشهارها إلفالسها على غرار شركة 
لسوق  ةكما يالحظ ظهور وجيز لشركات ميتّد نشاطها ملّدة سنة أو سنتني ومن مثّ   .كانت مهيمنة 

لسوق. وقد جاء هذا التطور مقرت بتطور هام خروجها من السوق وهو ما ميكن تفسري  ه حبّدة املنافسة 
م.د سنة 174474يف حجم السوق والذي تضاعف ست مرات خالل نفس الفرتة ليستقر يف حدود 

لذكر أّن نسبة 2005م.د سنة  28553بعد أن كان يف حدود  2014 التطّور السنويّة حلجم . واجلدير 
لسوق خالل العشرية األخرية وصلت إىل    .2008سنة  %51إصدار السندات 

كانتا   "sodexo"و "ok restaurant"وحيث خبصوص تطّور احلصص السوقّية يالحظ أّن شركيت      
نسبة  يمنان على سوق إصدار سندات املطاعم وحتتكران معا احلّصتني السوقيتني األكرب مبا يفوق 

 "أين تفّوقت شركة  2007من السوق مع أفضلية طفيفة للشركة األوىل إىل حدود سنة  70%

sodexo"   يمن ا  ّ عليها وأصبحت صاحبة احلّصة السوقية األكرب وإىل  حدود يومنا هذا حيث أ
صل لي 2017ّمث تطّور سنة  ،من السوق %47قرابة  2014على قرابة نصف السوق إذ بلغ نصيبها سنة 

لسوق وأّمههم  .%50إىل   "joker"و "servimax"يف حني تتوزّع بقية احلصص على بقية املنافسني 

يمن على التوايل على  "bonus"و   من السوق املرجعية. % 9و  %15و  %14اليت 
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مستفيدة من خروج  2010را هاما منذ سنة تطوّ   "sodexo"وحيث شهدت احلّصة السوقية لشركة     
لسوق شركة  هاته احلّصة شهدت تراجعا نسبيا نظرا  غري أنّ  ،"ok restaurant"منافستها املباشرة 

  "servimax"خاّصة كل من شركيت  ملدخول منافسني جدد للسوق ولتطّور نصيب املنافسني القد
  مثلما يبّينه اجلدول التايل: "joker"و
  

  املصدر:اإلحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجلامعة الوطنية للخدمات       
  املمارسات املثارة:عن 

 
 48حتت عدد  2015أفريل  8عية من القرار الصادر عن وزير التجارة بتاريخ حيث تظّلمت املدّ    

لرتخيص وقتيا وملّدة سنتني للمؤّسسات املصدرة لسندات الغذاء واخلدمات  لعمل ببنود لواملتعّلق 
منح احلرفاء ختفيضات أو إسقاطات أو منح مهما كان وخاّصة يف جزئه املتعّلق بعدم  هماالتفاق بين

لسوق من خالل توجيه طلبات العروض حنو حبسبها قرار ساهم وهو  ،نوعها يف تضييق جمال املنافسة 
   نة من املصدرين املهيمنني أصال على السوق.جمموعة معيّ 

سنة 
  اإلحداث

عدد   الشركة 
املستعملني 

لتذاكر الغذاء 
2014  

النصيب من 
السوق سنة 

2014  

عدد 
املستعملني 

لتذاكر الغذاء 
2015  

النصيب من 
السوق سنة 

2015  

عدد 
املستعملني 

لتذاكر الغذاء 
2016  

النصيب 
من 

السوق 
  سنة

2016  

عدد 
املستعملني 

لتذاكر 
الغذاء 
2017  

النصيب 
من 

  السوق
 2017  

  %50  180000  %53  165000  % 56  146000  % 57  127000  سودكسو  1997
1996  JOKER 35600  16 %  40960  16%   47828  15%  55500  15%  
1999  SERVIMAX  35000  16 %  35840  14 %  44057  14%  50600  14%  
2008  BONUS  17800  8 %  20480  8 %  25600   8%  27200  9%  
2011  TOP 

CHECK  
3200  1 %  4500  2 %  7100  2 %  11000  3%  

2013  FIRST  2000  1 %  8600  3 %  16000  5 %  30000  8%  

2013  SUD 
&OZONE  

1200  1 %  2200  1 %  3000  1 %  4500  1%  

    221800  100%    258580   100%   308585  100%   358800  100%   
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ّكم حوالتعلى سوق الصفقات العمومية  "سودكسو"من هيمنة شركة كذلك   املدعية شتكيتوحيث    
تضّمن طلبات العروض التنصيص تطبيق مقتضيات قرار وزير التجارة املذكور أعاله و جرّاء يف السوق 

  .منح احلرفاء ختفيضات أو إسقاطات أو منح مهما كان نوعها شرط عدمعلى 
سات العاملة الرتخيص جلميع املؤسّ رة املتظّلم منه املضّمن بقرار وزير التجاحيث منح اإلتفاق و    

 .عدم منح احلرفاء ختفيضات أو إسقاطاتبلقطاع بدون استثناء وذلك ملدة سنتني 
القرار عدد ذات ضد وزير التجارة خبصوص  املنافسة عية تقدمي دعوى لدى جملسوحيث سبق للمدّ    
بعدم تضّمن وقضى فيه  2015جويلية  30بتاريخ  151392لس القرار عدد اوأصدر  2015لسنة  48

لنزاع من جهة وبرفض  لسوق املعنية  ملنافسة  امللف على حالته ما يفيد القطع بوجود ممارسات خملة 
عتباره قرارا إدار اإلالدعوى لعدم  لنظر لطبيعة القرار موضوع الدعوى  فيه إىل النظر يرجع ختصاص 

  القاضي اإلداري.
لقرار الحقا ّمت ثبت أنّه وحيث     مبقتضى القرار  2015أفريل  8الصادر يف  48عدد إيقاف العمل 

ّص يف فصله األّول على والذي ن 2017جوان  16الصادر عن وزير الصناعة والتجارة بتاريخ  240عدد 
من  6ملخالفته شروط الفصل  2015أفريل  8أنّه:"يرفض طلب التمديد يف قرار اإلعفاء املمنوح بتاريخ 

  قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار.
  غري ذي موضوع. 2015لسنة  48وحيث أضحى تبعا لذلك دفع املدعية جتاه قرار وزير التجارة عدد    
وجود شرط إقصائي عند إصدار طلب العروض يقصي كل عرض يقّدم ختفيضا هو بدفع الوحيث أّن    
 ،م مباشر من البند الذي يضّمن بكراسات الشروط املتعلق بطلبات العروض للتزّود بتذاكر الغذاءتظلّ 

  ات.الذي ينّص على عدم إسناد ختفيض 2015لسنة  48تظلم من مضمون القرار عدد  فضال عن أنّه
جملس الطعن يف بنود كرّاسات الشروط أو يف القرارات اإلدارية خيرج عن جمال إختصاص وحيث أّن 

  املنافسة.
لصفقات العمومية وحيث أّن إدّ      بقي جمّردا خاّصة يف عاء العارضة بوجود تقسيم للسوق وإخالل 

 من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  15الفصل مؤيدات أولية تتعلق به وفقا ألحكام غياب تقدمي 
  اليت توجب ذلك.

الدعوى الراهنة ضد صفقة حمّددة أو جمموعة من الصفقات حىت يتم النظر فيها مل توّجه وحيث 
 ميّثل بذاتهطلب العروض يف ماّدة الصفقات العمومّية إستنادا إىل فقه قضاء جملس املنافسة الذي أقر أّن 
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 كل طلب عروضوأّن  ، سوقا يكون فيه كرّاس الشروط الطلب وتكون فيه عطاءات املشاركني العرض"
ملنافسة يعترب جماال لتدّخل جملس املنافسة لردع املخالفني يف إطار منظومة سلّ  طت عليه ممارسات خمّلة 

  متكاملة للحفاظ على املال العمومي.

وحيث أفرزت نتائج حتليل الّسوق املرجعية متّتع املّدعى عليها بوضعية هيمنة اقتصادية يف الّسوق      
 2016و 2015عتماد نصيبها من السوق املرجعية خالل الثالث سنوات (وذلك املرجعّية لقضية احلال 

  .% 50و % 53و % 56) األخرية كاآليت: 2017و
مللف أّن نصيب شركة      من سوق الصفقات  "سودكسو"وحيث تبّني من خالل املعطيات املضّمنة 

كثر من  يف املقابل يعّرب عن منافسة  ،غري أنّهيعّرب عن وضعية هيمنة )مستعمل 500العمومية (املتعلقة 
ذه السوق لشركات   .شديدة  ذه السوق مقارنة  كما أّن شركة فرست حّققت نصيبا ال يستهان به 

  جوكري وسرفيماكس وفقا للجدول التايل: منها خاصةو املنافسة 
  النصيب من السوق  الشركة

  %   24.6  سودكسو
JOKER  22.2 %  

SERVIMAX  20.1 %  
BONUS  11 %  
FIRST  18.5 %  

TOP CHECK  2.8 %  
SUD /OZONE  0.9 %  

لس على اعتبار وجود مؤّسسة اقتصادية يف مركز هيمنة على الّسوق ال        وحيث استقّر عمل ا
يتحّقق إالّ مىت كانت املؤّسسة قادرة على فرض شروطها والتحّكم يف آلّيات الّسوق والتأثري على وضعّية 

ا الّتجاري أو مواردها قوذلك حبكم أمهّية نصيبها منها أو تفوّ  ،املتعاملني فيه ها التكنولوجي أو أسلو
  املالّية أو متركزها اجلغرايف. 

ا ال تعدّ  هليمنة يف حدّ اأّن على  املنافسة كذلك فقه قضاء جملسإستقّر وحيث       ة ممارسة خملّ  ذا
لتعسّ     .يف استغالل هذه الوضعية فملنافسة إذا مل تقرتن 

لسوق املرجعيةاملّدعى عليها ن كانت لئوحيث و      فإّن ذلك ال يؤدي آليا  ،تتمّتع بوضعية هيمنة 
ا خرقا  ،وضعّيةال تلك يف إستغالل ةفتعسّ مإعتبارها إىل  ذلك أّن وضعية اهليمنة ال تشّكل يف حّد ذا

حيث  ،من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 5 الفصلوال هي حمّجرة مبوجب لقواعد املنافسة 
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 وهو األمر ا،املمارسات اليت تشّكل إستغالال مفرطا لتلك الوضعّية والتعّسف فيهعلى  نعإستقّر امل
  احلال.وقائع الذي مل يثبت يف 

املّدعى شركة الإفراط تثبت دات أو مؤّشرات متظافرة وقويّة  يتضّمن امللف الراهن مؤيّ طاملا ملوحيث     
اعليها  حالته ال يتضّمن ما يفيد القطع بوجود وأّن امللف على  ،يف إستغالل وضعية اهليمنة اليت تتمّتع 

لنزاع لسوق املعنّية  ملنافسة    فقد تعّني رفض الدعوى. ،ممارسات خمّلة 
  وهلذه األسباب

  
لس: رفض الّدعوى أصال     .قّرر ا

  
سة الّسيد  وىلالّدائرة القضائية األوصدر هذا القرار عن  حمّمد العّيادي لس املنافسة بر

ن وعضوية السّيدة    . أكرم الباروين وخالد السّالميوالّسادة عمر التونكيت و رمي بوزّ
  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2018ماي  17وتلي علنا جبلسة يوم 

  
  كاتبة اجللسة       الرئيس                                                         

  
 حمّمد العّيادي                                                      ميينة الزيتوين    


