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 احلمد هلل                                مهوريـة التونسية                                 اجل

 جملس املنافسة    

 181489 القضية عدد

 . 2019أكتوبر   17:  اتريخ القرار 
 
 

 قـــــرار 
 أصدر جملس املنافسة القرار التّايل بني: 

 
الكائن   ،ص ممث لها القانوينخيف ش  Serviceair ة اجلوي   ت اخلدما ة شرك :املّدعية

   ،ستون  2078 املرسى   26  عدد  سالسوي  لنهج قناب يمقر ها اإلجتماع
 

،من جهة   
الكائن  ،يف شخص ممث لها القانوين  ATAمعية التونسية للطرياناجل : واملّدعى عليها

انئبها األستاذ حمم د   ،مونبليزير تونس 1073شارع خري الدين ابشا عمارة الزيتونة مقر ها ب
   ،الطابق الثاين تونس 17الكائن مكتبه بنهج اجلزائر عدد ،التوييت

. من جهة أخرى  
ضد   ة اجلوي   ت اخلدمااملدير العام لشركة  بعد اإلط الع على عريضة الدعوى املرفوعة من     
اجلمعية  أن   واليت جاء فيها  2018مارس  12 بتاريخ ATAللطريان معية التونسية اجل

  أحد شركائها الفرنسيي بواسطة تنظيم تظاهرات سياحية مبقابل  تول تاملد عى عليها 
 . اإلشهار الوارد يف صفحته عرب شبكة التواصل اإلجتماعي  طبق ما يثبته
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على منح  وفضال عن ذلك فإن  اجلمعية املذكورة تتحص ل عند ممارستها هلذا النشاط 
وهو ما يعترب خرقا واضحا للفصل   ،وإمتيازات من خمتلف اهلياكل العمومية واخلاص ة 

واملتعلق بتنظيم   2011رب سبتم 24املؤرخ يف  2011لسنة  88الرابع من املرسوم عدد 
 . إنتهاكا صارخا ملبادئ املساواة وتكافئ الفرص وشفافية اإلجراءات، و اجلمعيات

ا تنشط  قيادة الطائرات الشراعية ذات حمر ك جبزيرة جربة مبقابل التكوين يف يف جمال كما أّن 
   .الرتاخيص الالزمةمادي دون إحرتام الرتاتيب اجلاري هبا العمل يف اجملال ودون احلصول على 

اذ اإلجراءات القانونية  تطلب املدعية  لذا فإن  و  من اجمللس التدخ ل لوقف هذه اخلروقات وإّت 
 ضد اجلمعية املد عى عليها. 

يف  اجلمعية التونسية للطريان نيابة عناألستاذ حممد التوييت  وبعد اإلط الع على مكتوب       
تضم ن  والذي  2018أوت  3 بكتابة اجمللس بتاريخ الرد على عريضة الدعوى املرس م

موضوعها وخلروج  ،ة من رفعهالغموض وإقتضاب هوي  طلب رفض الدعوى شكال ابخلصوص 
إل رائسة  تظل م وما يؤك د ذلك هو إلتجاء املدعية إل رفع  .عن إختصاص جملس املنافسة

 . يف ذات املوضوع احلكومة
وأن  ممث ل املدعية ال يعدو أن  فاقدة ملا يؤس سها واقعا وقانوانا جاءت ّن  فإاألصل خبصوص أم ا 

هذه األخرية كانت ضمن  أن  ، و رئيس اجلامعة التونسية للطريان والطريان النموذجييكون 
شاركت يف تظاهرة قامت هبا املدعى عليها بتمويلها اخلاص املتأيت من  اليت خرى األمعيات اجل

طالب اجلمعية إبقتسام أموال الدعم املرصودة للتظاهرة  هأن  الشركات واملؤسسة الداعمة غري 
ابحلساب اجلاري للجمعية حسب  ،واليت مت  تنزيلها مباشرة من طرف املؤسسات الداعمة

بعدم إمكانية صرف األموال يف  هوعند ابالغ .ملفات اإلستشهار اليت تقدمت هبا للغرض
لسنة   88يتعارض مع الفصل الرابع من املرسوم عدد  هالنشاط املخص ص له وأن  طلبغري 

   ، تراءى له رفع دعوى احلال. املنظ م للجمعيات  2011
ن  اجلمعية التونسية للطريان هي مجعية مدنية أتسست يف أانئب املدعى عليها هذا وأضاف 

ن  جوا 1املؤرخ يف  66دراجها ابلرائد الرمسي للبالد التونسية عدد إومت   2013فيفري  5
فة ضمن اجلمعيات الثقافية العلمية الرتفيهية واحملافظة على الرتاث والذاكرة وهي مصن  ، 2013

قامت بتظاهرات سياحية مبقابل بصفة غري مباشرة عرب   ان  اإلد عاء أبّن  وأ ،يف ميدان الطريان
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املغالطات ويفتقد ملا يثبته   ل بيهو من ق Biegnon Romainأحد شركائها الفرنسيي املسم ى 
ية من اهلبات  ن  كل األنشطة اليت تتكف ل هبا اجلمعية متأت  وأ ،وأن  عملها مطابق للرتاتيب

وطلب تبعا لذلك رفض ، هار خالل كل تظاهرةاها يف نطاق اإلستش عات اليت تتلق  والترب  
 الدعوى.

املرس م بكتابة  اإلدارة العامة للطريان املدين بوزارة النقل وبعد اإلط الع على مكتوب     
الظرفية يف الرتاخيص إسناد أن  والذي تضم ن ابخلصوص  2019جانفي  24اجمللس بتاريخ 

بعد دراسة ملفات منح الرتاخيص املتعلقة ابإلستغالل الظريف يكون جمال الطريان املدين 
للطائرات يف جماالت العمل اجلوي والرحالت السياحي ة والتظاهرات اجلوي ة ابلتنسيق مع 

  1 لقرار وزير النقل املؤرخ يف 05-05األطراف املعني ة طبقا لإلجراءات الواردة ابمللحق عدد 
لسنة   410لألمر عدد و  SICADاملتعلق بنظام اإلتصال واإلرشاد اإلداري  2006أوت 
 واملتعلق بتنظيم املصاحل املركزية لوزارة النقل.  2014جانفي  16املؤرخ يف  2014

رسم بكتابة اجمللس بتاريخ  وامل الشباب والرايضةشؤون وزارة وبعد اإلط الع على مكتوب      
     .2019 أفريل 22

املتضم ن  و  2019أوت  27املؤر خ يف وبعد اإلط الع على تقرير مندوب احلكومة      
  .مالحظاته حول تقرير ختم األحباث 

املتعلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلطالع على القانون عدد        
 املنافسة واألسعار.إبعادة تنظيم 

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

         .  وبعد اإلط الع على بقي ة األوراق املظروفة ابمللف 
  نة استدعاء األطراف ابلطريقة القانونية جللسة املرافعة املعي   وبعد اإلطالع على ما يفيد

تلت املقر رة السي دة كوثر الشايب ملخ صا من تقرير ختم  وهبا ، 2019أكتوبر  3 ليوم اخلميس
سي د سيف الدين الطب اخ عن اجلهة املدعية ومتس ك مبا جاء بعريضة  األحباث، وحضر ال

الدعوى طالبا احلكم لصاحلها، وحضر السي د احلبيب سوسية عن املدعى عليها اجلمعية  
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تقرير ختم   التونسية للطريان املدين ومتس ك مبا ورد يف الرد  على عريضة الدعوى وما تضم نه 
 األحباث.
لسي دة كرمية اهلم امي ملحوظاهتا الكتابية املظروفة نسخة وتلت مندوب احلكومة ا 

 منها ابمللف. 
أكتوبر  17 ر اجمللس حجز القضية للمفاوضة والتصريح ابحلكم جبلسة يومإثر ذلك قر  

2019 . 
 وهبا وبعد املفاوضة القانونية صرح مبا يلي: 

 من حيث اإلختصاص:    
لتعل قه جبمعي ة  حيث دفع انئب املدعى عليها بعدم إختصاص اجمللس للنظر يف القضية    

واملتعلق   2011سبتمرب  24املؤرخ يف  2011لسنة  88ّتضع ألحكام املرسوم عدد 
بدليل سبق إلتجاء املدعية للتظل م لدى رائسة احلكومة حول ذات  ،بتنظيم اجلمعيات

 املوضوع حمل النزاع الراهن. 
وحيث أن  مفهوم املؤس سة اإلقتصادي ة ال يتحد د من وجهة نظر قانون املنافسة وفقا ملعايري     

ا إستنادا إل معايري إقتصادي ة جتعله يت سع إل كل  الش ركات  ،القانون الت جاري فحسب وإّن 
  ، والت نظيمات والت جم عات وكل الذ وات الطبيعي ة أو اإلعتباري ة اليت متارس نشاطا إقتصاداي 

وعم ا إذا كان وجودها قانوني ا أو واقعي ا أو إن كان   ،وذلك بصرف الن ظر عن طبيعتها وشكلها
 سيطر عليها من اخلواص  أو من األشخاص العمومي ي.  من أنشأها أو ي

ان  اجلمعي ات اليت يثبت أأوحيث      تنافسي    متارس كلي ا أو جزئي ا نشاطا يندرج يف قطاع ّن 
التوزيع أو اخلدمات تصبح خاضعة وجواب لقانون املنافسة واألسعار، بقطع   يتعل ق ابإلنتاج أو

   .صوص عليها ضمن قانوّنا األساسيالنظر عن موضوعها أو أهدافها املن
وحيث أن  سبق تعه د رائسة احلكومة بتظل م يتعل ق بذات الوقائع املعروضة على نظر      

جملس املنافسة ال حيول دون هذا األخري والتعه د هبا يف إطار واليته العام ة املنصوص عليها  
الذي تعي  معه رفض هذا  قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار، األمر من  11 ابلفصل
 الدفع. 

 من حيث الّشكل: 
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دفع انئب املدعى عليها برفض الدعوى شكال مبقولة أن  العريضة وردت مقتضبة وال حيث    
 تكشف عن اجلهة اليت رفعتها. 

وكيل الشركة وفقا لسجلها التجاري  خالف ما دفعت به املد عى عليها،فإن  وحيث وعلى    
، األمر الذي  أدل ابلواثئق الالزمة اليت تبي  صفته تلك و  هااألساسي هو من قام برفعوقانوّنا 

 معه رفض هذا الدفع.يت جه 
معه عي  ، األمر الذي تحيث قد مت الدعوى مم ن له الص فة واملصلحة ويف اآلجال القانوني ةو   

 قبوهلا من هذه الن احية. 
  من حيث األصل:

I-  السوق دراسة : 
سوق أنشطة الطريان املدين ذات  ب يف دعوى احلال متعلقة السوق املرجعيةحيث كانت    

 الطابع الرتفيهي والسياحي. 
الظرفية يف جمال الطريان الرتاخيص  للطريان املدين بوزارة النقل اإلدارة العامةوحيث تسند    

ائرات يف جماالت املدين بعد دراسة ملفات منح الرتاخيص املتعلقة ابإلستغالل الظريف للط
العمل اجلوي والرحالت السياحي ة والتظاهرات اجلوي ة ابلتنسيق مع األطراف املعني ة طبقا  

املتعلق  2006أوت  1لقرار وزير النقل املؤرخ يف  05-05لإلجراءات الواردة ابمللحق عدد 
  16املؤرخ يف  2014لسنة  410لألمر عدد و  SICADبنظام اإلتصال واإلرشاد اإلداري 

 واملتعلق بتنظيم املصاحل املركزية لوزارة النقل. 2014جانفي 
الطريان  الطريان املدين ذات الطابع الرتفيهي والسياحي أساسا يف  أنشطة تتمث لوحيث    

الطريان و الطريان الشراعي و  الباراموتورو  القفز ابملظالت و   aviation légère اخلفيف
طريان ابملروحية والقفز الرايضي ابملظالت والطائرات الومنطاد مبحرك و مبحرك ومنطاد 

النموذجية واأللعاب البهلوانية اجلوية والطريان املظلي والطريان ابملظالت من املنحدرات  
  .واجلبال

شركة ذات مسؤولية هي  شركة اخلدمات اجلوي ةوحيث وخبصوص طريف النزاع فإن  املدعية    
رئيس وهو كذلك  2014ديسمرب  22منذ اتريخ وكيلها السيد منصف بلخريية حمدودة 

   اجلامعة التونسية للطريان والطريان النموذجي.
   .يف تنظيم التظاهرات السياحي ة والثقافي ة اجلوية نشاط شركة اخلدمات اجلوي ةيتمثل 
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 التالية: األنشطة هذه األخرية مت نظ  وحيث     

 circuit touristique aérienيتمث ل يف نشاط سياحي Les ailes des loisirs :نشاط بعنوان -

ULM Tunisie 2018   2018ماي   15ماي إل   4من. 

- Aéro Kef  
- Festival International des Paramoteurs 

اخلدمات اجلوي ة على مجلة من الرتاخيص من طرف اإلدارة العامة حتص لت شركة وحيث    
 . 2018و  2017خالل سنيت للطريان املدين بوزارة النقل للقيام بتنظيم تظاهرات جوية 

  2012أحدثت يف مارس فقد  اجلمعي ة التونسية للطرياناملدعى عليها وحيث وخبصوص    
ابلصفحة   66وحتص لت على أتشرية النشاط وذلك وفقا ملا صدر ابلرائد الرمسي عدد 

 .  2013جوان  1يف    ؤر خامل 3663

املنظ م   2011لسنة  88وحيث تنشط اجلمعية التونسية للطريان حسب املرسوم عدد     
 للجمعيات وهي مجعية مدنية ذات صبغة علمي ة ترفيهي ة يف جمال الطريان اخلفيف.

وذلك  ،جمد الطريان اخلفيف بتونس والنهوض بههتدف اجلمعية إل إعادة وحيث   
عرب املسامهة يف إثراء ثقافة علم الطريان وتنظيم تظاهرات ومعارض وورشات عمل  

تبادل اخلربات وربط عالقات  و  وندوات وطني ة وعاملي ة احملافظة على الرتاث والذاكرة،
املسامهة يف النهوض ابمليدان  و  لداخل واخلارج،شراكة مع اجلمعيات املماثلة يف ا

 السياحي يف تونس. 
 : يف 2018و  2017التظاهرات اليت قامت هبا خالل سنيت  وحيث متث لت   
er105 ème Année du 1 بعنوان    جوي بني قاريت افريقيا وأوروب   ألّول عبور   105تظاهرة الذكرى   -

Vol  Intercontinental  التظاهرة من مدينة توزر حضور جماين ملتساكين   إنطلقت و  2017 يف مارس
 . اجلهة 

   بربج العامري للتالميذ والطلبة وشباب والية زغوان    : تظاهرة الطريان للجميع    -
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يف إطار إحياء ذكرى     2018أكتوبر     20و    19يومي    تنظيم تظاهرة جبامعة تونس املنار لفائدة الطلبة:  -
  70ème anniversaire »الشركة التونسية اجلوية    ث سنة على إحدا   70مرور  

ا متأتي ة  وحيث يتبي  وخبصوص مواردها     والترب عات  مهات من اإلشرتاكات واملساأّن 
 . العمومي ة واخلاص ة ومن مداخيل اإلستشهار

على مجلة من الرتاخيص من طرف اإلدارة  اجلمعية التونسية للطريانحتص لت وحيث    
 . 2018و 2017 يتخالل سنالعامة للطريان املدين بوزارة النقل للقيام بتنظيم تظاهرات جوية 

II –  عن املمارسات املثارة : 
تنظيم تظاهرات يف جمال الطريان اخلفيف بصفة   ملد عى عليهاعلى ااملد عية تعيب حيث 

بطريقة غري مباشرة  فضال عن ممارستها غري مباشرة عرب أحد شركائها الفرنسيي مبقابل مايل، 
دون احلصول على و أيضا نشاط التكوين يف جمال قيادة الطائرات الشراعية ذات حمرك مبقابل ل

 الرتاخيص الالزمة. 
لألنشطة اجلوية اخلفيفة بتواجد صنفي من موضوع الن زاع السوق املرجعية تتمي ز وحيث     

واجلامعة الرايضية   عيةعلى غرار الشركة املد   ، من جهةاملتدخلي :الشركات التجارية 
على غرار اجلمعية التونسية للطريان املدعى عليها يف القضية  ،من جهة أخرىواجلمعيات 

 الراهنة.
ومن األوراق املظروفة   فقد ثبت من التحقيقعلى خالف ما تد عيه املدعية و وحيث     

 . قانونية الالزمةأن  املدعى عليها تنشط ابلسوق املرجعية وفقا للرتاخيص الابمللف 
عدم   2018و  2017خالل سنيت املدعى عليها من نشاط اجلمعية كذلك وحيث تبي      

  ، ات صبغة علمي ة ترفيهي ة يف جمال الطريان اخلفيفمجعية ذإبعتبارها قيامها أبنشطة جتارية 
تظاهرات ترفيهية وعلمية  على تنظيم قيامها إقتصار نة ابمللف تفيد ذلك أن  املعطيات املضم  

 ومسامهة األعضاء.دون مقابل يتم متويلها من مداخيل اإلستشهار 
امللف من أي  معطيات أو مؤش رات جدي ة ومتظافرة تثبت قيام املدعى طاملا خال وحيث     

من القانون املتعلق إبعادة تنظيم   5مبمارسات خملة ابملنافسة على معىن أحكام الفصل عليها 
 فقد تعي  رفض الدعوى. واألسعار، املنافسة
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 وهلذه األسباب 
 

 رفض الدعوى.  :قّرر اجمللس   
ائرة القضائية جمللس املنافسة برائسة الس يد رضا بن حممود وعضوية     وصدر هذا القرار عن الد 

ن السي دة   . عصام اليحياوي ومصطفى ابللطيف وأكرم الباروين  والس ادةرمي بوزاي 
 حبضور كاتبة اجللسة السي دة ميينة الزيتوين. 2019أكتوبر   17وتلي علنا جبلسة يوم   
 

 كاتبة اجللسة                                   الّرئيس       
 

 ميينة الزيتون                                  رضا بن حممود   
 


