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 الجمهوريّة التّونسيّة
 مجلس المنافسة

  121300:  القضيّة عدد
     2017  أكتوبر 12تاريخ القرار: 

  
  

  

 قـــرار
 

 أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن:
  

  
  

هيدروميكا سيستام" يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها الّصناعّية اهليدروميكانيكّية " الّشركة املّدعية:
ج الطّاقة طريق سريعة  ئبها األستاذ إبراهيم  - 233عدد  1ملنطقة الّصناعّية بنب عروس  بن عروس، 

  تونس. - 24امليعادي الكائن مكتبه بنهج فلسطني عدد 
  مــن جـهـــة،                                                                                  

الّشركة الّصناعّية لتجهيز الّشاحنات واألجهزة الرّافعة "سيكام" يف شخص ممثّلها القانوين : ااملّدعـى عليه
ئبها األستاذ إلياس مالوش  1080 - 1ة ، املنطقة الّصناعّية الّشرقيّ 22عدد  8601الكائن مقّرها بنهج  تونس، 

لطّابق الّسابع بنهج العربّية الّسعوديّة    تونس. –الكائن مكتبه مبرّكب قالكسي 
ـــة أخرى.   مــن جـه

  

  

املقّدمة من األستاذ إبراهيم امليعادي نيابة عن الّشركة الّصناعّية بعد االّطالع على عريضة 
لس حتت عدد روميكانيكّية "هيدروميكا سيستام"اهليد  ،2012أفريل  23بتاريخ  121300، واملرّمسة بكتابة ا

رتكاب واليت جاء فيها يف  تمتثّلممارسات خمّلة بقواعد املنافسة  أّن شركة "سيكام" املّدعى عليها قامت 
  ة.استغالل وضعّية هيمنة على الّسوق واستغالل وضعّية تبعّية اقتصاديّ 

ئب شركة "هيدروميكا سيستام" املّدعية مجلة الّتوضيحات الّتالية:   وقّدم 
 نشاط شركة "سيكام" املّدعى عليها ومكانتها يف الّسوق:1.

وهي الّشركة األم  1970أنشأت الّشركة الّصناعّية لتجهيز الّشاحنات واألجهزة الرّافعة "سيكام" سنة 
  شط يف القطاعات الّتالية:موعة شركات متنّوعة االختصاصات تن

  الّصناعة: شركات "سيكام" و"هيدروميكا س أ" و"كولداك". -
مينات مغاربّية. -   الّتأمني: 
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  اخلدمات املالّية: االّحتاد املايل وكوفيجاب سيكار. -
ت ( نتاج وصناعة العديد من أنواع القّال ) compas hydroliquesوتقوم شركة "هيدروميكا س أ" 

رورات ونصف ) الverins hydroliquesوالرّافعات اهليدروليكّية ( يت حتتاجها شركة "سيكام" لتصنيع وتركيب ا
ت واألسطح  لقّال رورات وحامالت البضائع والّصهاريج وتوفري الّتجهيزات على احلامالت املتعّلقة  ا

  الّتكامل والّرتابط بني أنشطة الّشركتني.والّصهاريج، ومن هنا يتبّني مدى 
من حّصة الّسوق طبقا للمعطيات الواردة مبوقعها على شبكة  % 40ومتتلك شركة "سيكام" أكثر من 

ا عن طريق  % 60إذ حتّقق حوايل  1979األنرتنت، وهي شركة مصّدرة جزئيّا منذ سنة  من رقم معامال
  الّتصدير حنو األسواق اخلارجّية.

 ة إحداث شركة " هيدروميكا سيستام":كيفيّ .2
حيث تبّني أّن تواصل ارتباط  2002غاية سنة  إىل 1980انطلق نشاط "هيدروميكا س أ" منذ سنة 
مع الّصناعّية غري ذي جدوى. نشطة ا   نشاطها 

مع جتميع أنشطة كّل من شركة "كولداك" وشركة "هيدروميكا س أ" على مستوى  ت إدارة ا وار
رمها وتقليص خطورة هشاشتهما الّتسي دف إضفاء الّنجاعة على نشاطهما واحليلولة دون اند ري وذلك 

  املالّية الّنامجة عن تراجع رقم املعامالت واملداخيل واخنفاض املردوديّة الّتجاريّة.
مع بطريقة تضم نفصال شركة "هيدروميكا س أ" عن ا ن ويف هذا اإلطار ّمت إعداد ورقة عمل تقضي 
 3مواصلة نشاطها ودون املساس مبصاحل مجيع األطراف ذات العالقة من خالل إحداث شركة جديدة بتاريخ 

  .2002جويلية 
ونتيجة لالتّفاق احلاصل بني مجيع األطراف مبوجب حماضر اجللسات وورقة العمل اّليت أقّرت املقرتح 

عادة توطني شركة "هيدروميكا س أ"، ّمت إحداث شركة  جديدة تقوم بنفس األنشطة الّصناعّية القاضي 
  يت يتوزّع رأس ما هلا كما يلي:الّتالية: "هيدروميكا سيستام" الحتمل الّتسمية القانونّية 

  .% 55البشري بوجدي: املدعو  -
  .% 45جممع سيكام:  -

  مثّ تطّور رأس مال الّشركة ليصبح على الّنحو الّتايل:
  .% 92,5البشري بوجدي وعائلته وشركة "كولداك":  -
  .% 2,5جممع سيكام:  -



/315  
 

ملالحظة أّن شركة "هيدروميكا س أ" مل تضمحل  صوهلا املتمّثل يف عتبار أّن أحد أ قانوواجلدير 
يّة يت كانت منتصبة عليها هي اآلن مسّوغة إلحدى الّشركات، غري أنّه من الّناحية االقتصادقطعة األرض ال

عتبار وأّن أنشطتها اإلنتاجّية واالقتصاديّة ومجيع أصوهلا املاّدية وغري املاّدية  والواقعّية مل يعد هلا وجود 
لبيع لفائدة شركة "هيدروميكا سيستام". ستثناء قطعة األرض) ّمت الّتفويت فيها  )  

  :.العالقة االقتصاديّة بني شركة "سيكام" و"هيدروميكا سيستام"3
عادة إثر ت ذي نتج عن إحداث شركة توطني شركة "هيدروميكا أس أ" والبّين املقرتح القاضي 

"هيدروميكا سيستام"، ّمت خالل اجتماع بني األطراف املعنّية االتّفاق على حتديد طبيعة العالقة بني شركة 
  .2003"سيكام" وشركة "هيدروميكا سيستام" وذلك انطالقا من أفريل 

ّن شركة وأقّرت شركة "سيكا ملراسالت املتبادلة  هيدروميكا سيستام" هي "م" على ضوء ما ورد 
ت اهليدروليكّية ال الّشريك احلصري واملزّود الوحيد لقّال ا الّنهائيّ له  ة من يت حتتاجها لصناعة منتوجا
ميكا أس أ" ما ّمت االتّفاق عليه يف إطار وضع حّد ألنشطة شركة "هيدرو  جمرورات وصهاريج وذلك مبوجب

نتقال ائدة شركة "هيدروميكا سيستام" الوحتويلها لف ا من ذلك األعباء املتعّلقة  يت احرتمت مجيع التزاما
  العملة واملخزون املرتّتب عن وضع حّد لشركة "هيدروميكا أس أ".

قة حبساب ومبقتضى الوثيقة املعّدة بصفة مشرتكة بني شركة "سيكام" وشركة "هيدروميكا سيستام" املتعلّ 
من رقم معامالت "هيدروميكا  % 47,49االستغالل وحساب الّتقديرات، تعّهدت سيكام بتحقيق ما نسبته 

تعامل وذلك نتيجة  أيّ  2011، ومل تشهد سنة 2010إىل غاية  % 16,16سيستام". وتقّدر اإلجنازات مبا نسبته 
ا الّتجاريّة.   إخالل سيكام بتعّهدا

إىل سنة  1988وأّكد املمّثل القانوين لشركة " هيدروميكا سيستام" أنّه على امتداد الفرتة املمتّدة من سنة 
قّال بقيمة مالّية  1198طن اقتنت سيكام ما قدره  32أي منذ االنطالق يف تصنيع القّالب صنف  2003

  من رقم معامالت شركة "هيدروميكا أس أ". % 86,91دينارا مبا نسبته  8871359تقّدر بـ 
، فقد اقتنت شركة 2003يت انطلقت يف الّنشاط يف مارس ّلق بشركة "هيدروميكا سيستام" الويف ما يتع

مبا دينارا  2939296,5طن بقيمة مالّية تقّدر بـ  32قّال صنف  465ما قدره  2010"سيكام" إىل غاية سنة 
  من رقم معامالت الّشركة. % 97,65نسبته 

يت توجد فيها شركة "هيدروميكا سيستام" جتاه شركة ة الويربز كّل ذلك مدى الّتبعّية االقتصاديّ 
ت اقتصاديّة لشركة"هيدروميكا  "سيكام". وأّدى الّرتاجع يف حجم الّتعامل بني الّشركتني إىل حصول صعو
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ا إىل الّرتفيع يف رأس املال لكن مل يتّم توظيف ذلك يف تعزيز القدرة اإلنتاجّية للّشركة بل  سيستام" اضطّر
  امتّصتها األعباء االجتماعّية وخاّصة صرف أجور العملة.

ا للتزّود، ّمت طلب  وأّكد املمّثل القانوين للّشركة املّدعية أنّه يف ظّل مماطلة الّشركة املّدعى عليها يف طلبا
لّتأخري احلاصل يف آجال تسليم الطّلبّيات إضافة توضيحات خبصوص ذلك، و  بّررت شركة "سيكام" ذلك 

ا أصبحت تتعامل مع مزّود فرنسي " ّ ذي يقّدم أسعار أكثر تنافسّية مع ضمان " الhydro techma SAإىل أ
  نفس اجلودة.

ئب املّدعية  ّن أسعار املزّود الفرنسي تفوق أسعار الّشركة املّدعية اّليت مل ويف هذا الّصدد متّسك 
لّنسبة للرّافعة الواحدة هو سعر 2003تشهد تغيريا منذ سنة  ، إضافة إىل أّن الّسعر املقرتح من الّشركة الفرنسّية 

م املوظّفة على ) وليس الّسعر املدفوع أي دون احتساب معلوم الّنقل وبقّية املعاليprix de départاملصدر (
من  22املنتوج املوّرد، وتواصل سلوك املماطلة اّلذي اتّبعته املّدعى عليها إىل حّد إلغاء طلبّية هاّمة للتزّود بعدد 

ت:   القّال
ت يف  7 -   .2010مارس  4قّال
ت يف  5 -   .2010مارس  11قّال
ت يف  5 -   .2010مارس  18قّال
ت يف  5 -   .2010مارس  25قّال

 22هذا اإلطار طلبت شركة "سيكام" املّدعى عليها من شركة "هيدروميكا سيستام" املّدعية تصنيع  ويف
، وعندما كانت نصف الكّمية املطلوبة جاهزة للّرفع ّمت إلغاء 2010فيفري  3قّال مبوجب الطّلبّية املؤّرخة يف 

ريخ  من الكّمية املطلوبة مل  % 50رغم أّن أكثر من ، 2010مارس  16الطّلبّية برّمتها بتعّلة الّتأخري وذلك يف 
ت كان من املنتظر تسليمها يف  10حين أجل تسليمها ورفعها وحتديدا عدد  مارس  25و 2010مارس  18قّال

2010.  
ئب شركة "هيدروميكا سيستام" أّن منّوبته قامت بتأمني الكّمية املطلوبة،  غري أّن املّدعى عليها وأّكد 

خسائر هاّمة. وما يقيم الّدليل على أّن شركة "هيدروميكا سيستام"   ممّا كّبدهاعن تسّلم الطّلبّية  امتنعت
سبتمرب  23كانت ضحّية ملمارسات تعّسفّية هو ما تضّمنه املكتوب الّصادر عن الّشركة املّدعى عليها بتاريخ 

سعار منخفضة ال تعكس اليت طلبت من خالله 2010 ت  ديدها  اقتناء القّال الكلفة احلقيقّية للمنتوج و
  ستبداهلا مبزّود فرنسي.
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ئب املّدعية يف إطار سياسة اعتمدها جممع "سيكام" من أجل  لذا فإّن هذه املمارسات تتنّزل حسب 
لّتايل التمّلص من حتقيق غاية وحيدة أال وهي إعالن إفالس شركة "هيدرومي تعّهداته والتزاماته كا سيستام" و

فقط من خالل رفض تسّلم املعّدات اليت قطع شركة "سيكام" لعالقتها الّتجاريّة ب الذي مل يكتفها، جتاه
مينات مغاربّية  طلبتها املّدعى علها وإّمنا دفع أيضا لزام الّشركة  إىلشركة  لّدفع يقضي  ستصدار أمر 

ّلق بثمن أسهم يف رأس مال شركة املّدعية بدفع مبالغ مالّية هاّمة يف إطار خالص أصل الّدين املتع
  "هيدروميكا سيستام" كانت قد اقتنتها شركة الّتأمينات نيابة عن الرّئيس املدير العام لشركة "هيدروميكا".

ا جممع "سيكام" من خالل شركة "سيكام" وهيمنتها على سوق صنويف ظّل املكانة ال اعة يت يتمّتع 
رورات ال رورات ونصف ا ت جلّيا وجود شركة يت ترتبط عا ت اهليدروليكّية ، فقد  ضوّ بصناعة القّال

  استعصى عليها إجياد حرفاء آخرين. بعد أنمزدوجة اقتصاديّة وهيكلّية،  هيدروميكا سيستام يف وضعّية تبعّية
 ويعود عدم توّفر حلول بديلة إىل أّن الّسيطرة اّليت ميارسها جممع "سيكام" ومن وراءه شركة "سيكام"

أهّم األسباب اّليت جعلت الّشركة املّدعية غري  من كانت  واليت املّدعى عليها على شركة "هيدروميكا سيستام"
املنتصبة يف الّسوق الّتونسّية جلأت إىل اقتناء  ذلك أّن الّشركات األخرىقادرة على الّتعامل مع حرفاء جدد، 

عتبار أنّه ال ميكنها منطقّيا الّتعامل مع شركة ميتلك جممع "سيكام" ، نسبة من رأس ماهلا منتوجات مستوردة 
  .عتباره منافس هلا يف الّسوق

ئب شركة "هيدروميكا سيستام" أّن مجيع أركان وضعّية الّتبعّية  وبناء على كّل ما سبق، أّكد 
إلفراط يف استغالل هذه الوضعّية من خالل  االقتصاديّة متوّفرة، وقد قامت شركة "سيكام" املّدعى عليها 

لّشركة املّدعية وهو ما أّدى إىل اإلضرار مبصاحلها ووضعها يف حالة مالّية قطع العالقة الّتجاريّة ال يت تربطها 
فالسها. وطلب من جملس املنافسة فت لّرجوع عن هذه تنذر  ح حتقيق يف املسألة وإلزام الّشركة املّدعى عليها 

 يت حلقت الّشركة املّدعية.درء األضرار الفادحة ال املمارسات كاّختاذ اإلجراءات الّالزمة من أجل
ئق الّتالية: ئب الّشركة املّدعية عريضة الّدعوى جبملة الو   وأرفق 

الجتماع املنعقد يف  : نسخة من حمضر جلسة1الوثيقة عدد  - بوضعّية شركة  2003أفريل  23خاّص 
 "هيدروميكا سيستام"ذي حضره كّل من السّيد بشري بوجدي الّرئيس املدير العام لشركة "هيدروميكا" وال

مي ممّثال لشركة  "كولداك"و ت. وّمت  "سيكام"والسّيد شاكر أور والسّيد هيكل الّلومي بوصفه مراقب حسا
  الل هذا االجتماع على ما يلي:الّتفاوض خ

   هيدروميكا سيستام"إىل شركة   "هيدروميكا"حتويل عملة شركة". 
   هيدروميكا سيستام"إىل شركة  "هيدروميكا"حتويل نشاط شركة". 
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  هيدروميكا"االعتناء مبحاسبة شركة". 
  هيدروميكا سيستام"إىل شركة  "هيدروميكا"حتويل خمزون شركة". 
  الّتسوية.أنظمة 

حداث شركة 2الوثيقة عدد  -   ."هيدروميكا سيستام": تتعّلق هذه الوثيقة 
فيفري  6بتاريخ  "هيدروميكا سيستام": تتعّلق هذه الوثيقة بقائمة املكتتبني برأس مال شركة 3الوثيقة عدد  -

2006.  
هيدروميكا "لشركة  compte d’exploitation prévisionnelيف نسخة من  : تتمّثل هذه الوثيقة4الوثيقة عدد  -

لفرتة املمتّدة من سنة  "سيستام يت تربز توّقعات بتطّور رقم معامالت الّشركة ، وال2012إىل سنة  2003تتعّلق 
  .2012دينارا يف سنة  4080591إىل  2003دينارا يف سنة  2018000من 

  نشاط السّيد بشري بوجدي.: تتمّثل هذه الوثيقة يف نسخة من تقرير حول 5الوثيقة عدد  -
  مراسالت كما يلي: 02: تتمّثل هذه الوثيقة يف عدد 6الوثيقة عدد  -

   إىل املدير العام  "هيدروميكا سيستام"نسخة من مراسلة موّجهة من الرّئيس املدير العام لشركة
 قادرة على "هيدروميكا"، أّكد من خالهلا أّن شركة 2006أفريل  17بتاريخ  "سيكام"املساعد لشركة 

ت وجتهيزات هيدروليكّية لشركة  مع ضمان نفس جودة املنتوجات احلاملة  "سيكام"توفري قّال
ستريادها شركة ال OMFBو HYVAو PENTAلعالمات  ، ومذّكرا نظريه أّن "سيكام"يت تقوم 

بكّل املنتوجات املصّنعة  "سيكام"يهدف إىل ضمان تزويد شركة  "هيدروميكا سيستام"إحداث شركة 
 من قبلها.

  أّكد من خالهلا تواصل العالقة الّتجاريّة 2006أفريل  18بتاريخ  رّد عليها هذا األخري مبكتوب ،
ا."هيدروميكا سيستام"وشركة  "سيكام"احلصريّة بني شركة   ، داعيا إىل مزيد حتسني تنافسّية منتوجا

هيدروميكا "و "سيكام" مجلة من املراسالت املتبادلة بني شركيت : تتمّثل هذه الوثيقة يف7الوثيقة عدد  -
  ."سيستام

طن من  40: تتمّثل هذه الوثيقة يف نسخة من جدول تفصيلي لتطّور مثن معّدات الّرفع من نوع 8الوثيقة عدد 
  يت ظّلت مستقرّة طوال هذه الفرتة.وال 2010مارس  11إىل  2003سبتمرب  30

  : تربز هذه الوثيقة ما يلي:9الوثيقة عدد 
   املنجز يف إطار املعامالت الّتجاريّة مع شركة  "هيدروميكا سيستام"تراجع رقم معامالت شركة

لتوّقعات كما يلي: "سيكام"  مقارنة 
 



/715  
 

 الّسنة 2003 2006 2009 2010 2011
 اجلمليرقم املعامالت  985062 1036004 952146 742217 480119

0 240903 455584 486537 461088 
رقم املعامالت املنجز مع شركة 

 "سيكام"

0 6,51% 12,92% 16,77% 21,13% 
رقم املعامالت املنجز مع شركة 

لتوّقعات "سيكام"  مقارنة 
 

   2011سنة  356199إىل  2003دينارا سنة  440948تطّور األعباء االجتماعّية واألجور من. 
   2011سنة  2302221إىل  2003دينارا سنة  181825تطّور اخلسائر املرتاكمة للّشركة من. 
  لّنسبة ملعّدات الّرفع من نوع  طن كما يلي: 32طن ومن نوع  40توزيع رقم املعامالت حسب احلرفاء 

 

 شركة سيكام بقّية احلرفاء

 الكّمية القيمة خالية من األداء الّسنة
القيمة خالية من 

 الكّمية األداء

 )أشهر 9( 2003 70 370657 0 0

0 0 577720 102 2004 
0 0 228160 36 2005 
0 0 268284 43 2006 

20160 2 364752,5 54 2007 
37164 5 418209 60 2008 
14937 2 512280 72 2009 

0 0 199234 28 2010 
29640 4 0 0 2011 

 

، وقّدرت compasطن  40: تتعّلق هذه الوثيقة مبراحل وآجال إعداد املعّدات من نوع 10الوثيقة عدد  -
 ساعة. 130,921اآلجال بـ 

لس  لرّد على عريضة الّدعوى واملرّسم بكتابة ا  318حتت عدد وبعد االّطالع على املكتوب املتعّلق 
ئب الّشركة الّصناعّية لتجهيز ، والذي أّكد من خالله 2012جوان  15بتاريخ  األستاذ إلياس مالوش 

  ما يلي: الّشاحنات واألجهزة الرّافعة "سيكام
هيدروميكا "لّنظر يف الّدعوى على اعتبار أّن اخلالف القائم بني شركة  عدم اختصاص جملس املنافسة -

ا الّتعاقديّة جتاه الّشركة  "سيكام"وشركة  "سيستام لتزاما هو خالف جتاري حموره عدم التزام الّشركة املّدعية 
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املّدعى عليها وذلك يف ما يتعّلق بشروط إجناز الطّلبيّات وآجال تسليمها وهو ما تسّبب هلا يف خسائر هاّمة 
لتزامها جتاه حرفائها.   ويف اإلضرار بسمعتها الّتجاريّة و

بصفة احتياطّية إمهاهلا ألجل قصري لتقدمي ختصاص و ذلك رفض الّدعوى لعدم اال وطلب بناء على
ا من حيث األصل.   جوا

لس بتاريخ  وبعد االّطالع على املكتوب لس املرّسم بكتابة ا والذي  2012أوت  14املرّسم بكتابة ا
 يز الّشاحنات واألجهزة الرّافعة "سيكام"الّشركة الّصناعّية لتجهأّن ئب الّشركة املّدعى عليها  من خالله أّكد
ا عن طريق  تتوّىل  رورات والّصهاريج وهي حتّقق نسبة هاّمة من رقم معامال رورات ونصف ا تصنيع ا

املختّصة يف  "هيدروميكا سيستام"الّتصدير حنو األسواق األوروبّية والعربّية واإلفريقّية، وهي تتعامل مع شركة 
ا، واّتسمت هذه العالقة يف الّسنوات  ذه املعّدات الّضروريّة لصنع منتوجا ت والرّافعات للتزّود  صنع القّال
ا الّتجاريّة خبصوص آجال تسليم الطّلبيّات  األخرية بنوع من الفتور نتيجة عدم احرتام هذه األخرية لتعّهدا

ه املوّجهة إليها يف هذا الّشأن، ويف هذا اإلطار ّمت االتّفاق بني طريف الّنزاع لّرغم من عديد املراسالت والّتنابي
  2010فيفري  3مبوجب الطّلبّية املؤّرخة يف  vérins compasقّال هيدروليكّيا  22بـ  "سيكام"على تزويد شركة 

مارس  18 قطع يف 5و 2010مارس  11قطع يف  5و 2010مارس  4قطع يف  7وذلك على أساس تسليمها 
دينارا، إّال أنّه رغم حلول آجال الّتسليم  156541وذلك بثمن مجلي قدره  2010مارس  25قطع يف  5و  2010

ا.  فإّن شركة هيدروميكا سيستام مل حترتم تعّهدا
ئق الّتالية: ئب الّشركة املّدعى عليها تقريره جبملة الو   وأرفق 

واملوّجه من املدير العام املساعد لشركة  2010سبتمرب  23خ يف : نسخة من املكتوب املؤرّ 1الوثيقة عدد  -
ا ديت تكبّ أّكد من خالله األضرار الوالذي ستام"، "سيكام" إىل الّرئيس املدير العام لشركة "هيدروميكا سي

لطّلبّية رقم  كما يبّينه   10/0035الّشركة من جرّاء الّتأخريات يف آجال الّتسليم املتكّررة من ذلك ما تعّلق 
  اجلدول الّتايل:

م التّ  ّ  ـأخريعدد أ
 طلبّيات الّتسليم

 الكّمية الّتاريخ املفروض الكّمية الّتاريخ

2010 فيفري 5  2  2 

2010 فيفري 3   5 

2010 فيفري 8  5  1 

2010 فيفري 12  9  2 

2010 فيفري 15  5 2010 فيفري 10  1   5 
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وروّ  وأّكد املمّثل القانوين لشركة "سيكام" أّن هذا الوضع أجرب الّشركة على إجياد حّل تعويضي 
لّنسبة ملعّدات الّرفع  سعار أفصل وبنفس اجلودة، داعيا شركة "هيدروميكا سيستام" إىل عرض سعر أفضل 

  ة.طن املخزّنة لديها لتتّم برجمتها يف الّشراءات املستقبليّ  40من نوع 
، القضّية 2011جوان  11: نسخة من احلكم الّصادر عن احملكمة االبتدائّية بتونس بتاريخ 2الوثيقة عدد  -

  .23/12340عدد 
ا بتاريخ   24وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم األحباث املدىل 

خلصوص أّن  2017 جويلية الّسوق املرجعّية اليت تنشط فيها شركة "هيدروميكا سيستام" واّلذي جاء فيها 
لّسوق الّرئيسّية اليت تستم لّسوق املرجعّية وليست  ا الّسوقّية تعّد سوق مّتصلة  ّد منها شركة "سيكام" قّو

مل يكن فجئّيا وإّمنا ّمت نتيجة اإلخالل ببعض االلتزامات الّتعاقديّة  ، إضافة إىل أّن قطع العالقةلفرض هيمنتها
  .وعليه وإن توّفر عنصر اهليمنة فإّن اإلفراط فيها منعدم يف قضّية احلال

حية أخرى، فإّن الّشريك ال ميكن أن حي تّج بوجوده يف وضعّية تبعّية واحلال أّن جممع سيكام ومن 
  وعليه ال ميكن االحتجاج بوجود وضعّية تبعّية. % 2,5شريك يف رأس مال شركة "هيدروميكا سيستام" بنسبة 

واعتبارا ملا سبق، فإّن املمارسات املثارة ال تشّكل استغالال لوضعّية اهليمنة أو الّتبعّية االقتصاديّة، 
  رفض الّدعوى. تبعا لذلكوطلب 

ملنافسة واألسعار. 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد االّطالع على القانون عدد    املتعّلق 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وعلى القانون عدد   املتعّلق 

لطّريقة القانونّية  مللّف وعلى ما يفيد استدعاء الطّرفني  وبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة 
ا 2017 سبتمرب 28جللسة املرافعة املعّينة ليوم  "هيدروميكا نيابة عن شركة  األستاذ إبراهيم امليعاديضر مل حي، و

ئب وحضرت األستاذة مىن ، سيستام" وبلغه االستدعاء احلميدي يف حّق زميلها األستاذ إلياس مالوش 
لّردود الكتابّية   . املّدعى عليها شركة "سيكام" ومتّسكت 

2010 فيفري 22  12  3 

2010 فيفري 23  13  1 

2010 فيفري 25  8  1 

2010 فيفري 17   5 

2010 مارس 1  14  2 

2010 مارس 11  24  2 

2010 مارس 26  32 2010 فيفري 24  3   3 
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ا الكتابّية املظروفة نسخة منها  وحضرت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت ملحوظا
  مللّف.
حل  لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح    .2017 أكتوبر 12كم جبلسة يوم وإثر ذلك قّرر ا

  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  من حيث االختصاص:.1

ئب الّشركة حيث  عتبار  املّدعى عليهادفع  لّنظر يف الّدعوى الرّاهنة  ّن جملس املنافسة غري خمتّص 
ألساس و يتمّثل حموره يف عدم إيفاء الّشركة   املّدعيةأّن اخلالف القائم بني الطّرفني يكتسي صبغة جتاريّة 

ا الّتعاقديّة وذلك يف ما يتعّلق بشروط إجناز الطّلبّيات وآجال تسليمها وهو ما ت سّبب يف خسائر لتزاما
ا. لتزاما   هاّمة ملنّوبته وأضّر بسمعتها الّتجاريّة وأجربها على إجياد حلول تعويضّية لإليفاء 

استندت املّدعية يف دعواها إىل أحكام الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار (جديد) حيث و 
ذين ال يها أحد احلرفاء أو املزّودين اليت يوجد فعّية االقتصاديّة هي الوضعّية الأّن وضعّية الّتب الذي ينّص على

تتوّفر هلم حلول بديلة للّتسويق أو التزّود أو إسداء اخلدمات، كما يقتضي نفس الفصل أّن قطع العالقات 
الّتجاريّة دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جتاريّة جمحفة يعّد استغالال مفرطا لوضعّية 

ملنافسة. تبعّية اقتصاديّة   وميّثل بذلك ممارسة خمّلة 
ذا الّدفع،فإنّه تبّني من خالل دعوى احلال أنّ  حيثو  من  اشتكت الّشركة املّدعية خالفا ملا جاء 

  هيمنة اقتصاديّة ووضعّية تبعّية اقتصاديّة من قبل شركة "سيكام" املّدعى عليها. ةاالستغالل املفرط لوضعيّ 
  الّدفع.تعّني رفض حيث و 

  من حيث الّشكل:.2
  حيث قّدمت الّدعوى يف آجاهلا القانونّية ممّن له الّصفة واملصلحة، واستوفت مجيع شروطها. 

  من حيث األصل:.3
تعيب الّشركة الّصناعّية اهليدروميكانيكّية "هيدروميكا سيستام" املّدعية على الّشركة الّصناعّية حيث 

رتكاب ممارسات خمّلة بقواعد املنافسة لتجهيز الّشاحنات  واألجهزة الرّافعة "سيكام" املّدعى عليها قيامها 
  تتمّثل يف استغالل وضعّية هيمنة على الّسوق واستغالل وضعّية تبعّية اقتصاديّة.

  .خبصوص العالقة القائمة بني طريف الّنزاع:1.3
مع حيث  أحدثت شركة "هيدروميكا سيستام" بغرض تعويض شركة "هيدروميكا س أ" الّتابعة 

  .يضّم عّدة شركات تنشط يف جماالت الّصناعة والّتأمني واخلدمات املالّية"سيكام" الذي 
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ت (وحيث مي ) compas hydroliquesّثل نشاط شركة "هيدروميكا س أ" يف إنتاج وصناعة القّال
رورات ونصف ) الverins hydroliquesيدروليكّية (والرّافعات اهل يت حتتاجها شركة "سيكام" لتصنيع وتركيب ا

ت والّصهاريج.  لقّال رورات وحامالت البضائع والّصهاريج وتوفري الّتجهيزات على احلامالت املتعّلقة  ا
السّيارات واملعّدات الرّافعة  املتمّثل يف صناعة هياكل هذه األخريةوهو نشاط متكامل ومرتابط مع نشاط 

  (حسب السجّل الّتجاري للّشركة).
تنّزل إحداث شركة "هيدروميكا سيستام" يف إطار اتّفاق بني األطراف املعنّية يقضي بفصل حيث و 

شركة "هيدروميكا س أ" عن جممع "سيكام" بطريقة تضمن مواصلة نشاطها من خالل إحداث شركة 
  جديدة.
  :ما يلي  تّفاقنتج عن هذا االحيث و 

مواصلة شركة "هيدروميكا سيستام" للّنشاط الّسابق لشركة "هيدروميكا س أ" واملتمّثل يف إنتاج وصناعة  -
  ).verins hydroliques) والرّافعات اهليدروليكّية (compas hydroliquesت (القالّ 

ذه  - املنتوجات املصّنعة من قبل شركة " هيدروميكا التزام معنوي من شركة "سيكام" مبواصلة التزّود 
  سيستام".

  توزّع رأس مال شركة "هيدروميكا سيستام" عند إحداثها كما يلي:حيث و 
بعد دخول شركة  % 92,5: مسامهة السّيد البشري بوجدي (تطّورت املسامهة لتصبح يف حدود  % 55 -

  "كولداك" يف تركيبة رأس املال).
  ).% 2,5"سيكام" (تطّورت املسامهة لتصبح يف حدود : مسامهة جممع  % 45 -

  تطّور رأس مال الّشركة ليصبح على الّنحو التّايل:وحيث 
  .% 92,5البشري بوجدي وعائلته وشركة "كولداك":  -
  .% 2,5جممع سيكام:  -

ّن شركة  يفأقّرت شركة "سيكام" حيث و  ملراسالت املتبادلة  هيدروميكا سيستام" هي "ضوء ما ورد 
ت اهليدروليكّية ال اهل الّشريك احلصري واملزّود الوحيد ا الّنهائيّ لقّال ة من يت حتتاجها لصناعة منتوجا
أس أ" ما ّمت االتّفاق عليه يف إطار وضع حّد ألنشطة شركة "هيدروميكا  جمرورات وصهاريج وذلك مبوجب

نتقال ائدة شركة "هيدروميكا سيستام" الوحتويلها لف ا من ذلك األعباء املتعّلقة  يت احرتمت مجيع التزاما
  العملة واملخزون املرتّتب عن وضع حّد لشركة "هيدروميكا أس أ".
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 1988نة أّكد املمّثل القانوين لشركة " هيدروميكا سيستام" أنّه على امتداد الفرتة املمتّدة من سحيث و 
قّال بقيمة  1198طن اقتنت سيكام ما قدره  32أي منذ االنطالق يف تصنيع القّالب صنف  2003إىل سنة 

  من رقم معامالت شركة "هيدروميكا أس أ". % 86,91دينارا مبا نسبته  8871359مالّية تقّدر بـ 
، فقد 2003شاط يف مارس يت انطلقت يف النّ ّلق بشركة "هيدروميكا سيستام" اليف ما يتعحيث أنّه و 

 2939296,5طن بقيمة مالّية تقّدر بـ  32قّال صنف  465ما قدره  2010اقتنت شركة "سيكام" إىل غاية سنة 
  من رقم معامالت الّشركة. % 97,65دينارا مبا نسبته 
الّتجاريّة مع شركة تراجع رقم معامالت شركة هيدروميكا سيستام املنجز يف إطار املعامالت وحيث 

لتوّقعات كما يلي:  سيكام مقارنة 
 

 الّسنة 2003 2006 2009 2010 2011
 رقم املعامالت اجلملي 985062 1036004 952146 742217 480119

0 240903 455584 486537 461088 
رقم املعامالت املنجز مع شركة 

 "سيكام"

0 6,51% 12,92% 16,77% 21,13% 
رقم املعامالت املنجز مع شركة 

لتوّقعات "سيكام"  مقارنة 
 

قطعت شركة "سيكام" املّدعى عليها تعاملها معها، وذلك  2010وحيث أضافت املّدعية أنّه يف سنة  
  :اليت كانت ترمي إىل اقتناءطلبّية الإلغاء  بعد
ت يف  7 -   .2010مارس  4قّال
ت يف  5 -   .2010مارس  11قّال
ت يف  5 -   .2010مارس  18قّال
ت يف  5 -   .2010مارس  25قّال

شركة "سيكام" املّدعى عليها أّن شركة "هيدروميكا سيستام" املّدعية مل حترتم آجال وحيث اعتربت 
ّخرت بشكل هاّم عن متكينها من املعّدات موضوع الطّلبّية املذكورة أعاله ممّا تسّبب هلا يف  الّتسليم و

لّتعاقد مع غريها. مشاكل وإحراج   مع حرفائها، وهو ما اضطّرها إىل الّلجوء إىل حلول بديلة وذلك 
إلفراط يف استغالل وضعّية اهليمنة حيث  رت شركة "هيدروميكا سيستام" املمارسات املتعّلقة  أ

  االقتصاديّة ويف استغالل وضعّية الّتبعّية االقتصاديّة من خالل قطع العالقة الّتجاريّة.
  قتصاديّة:االيمنة اهلخبصوص وضعّية  2.3.
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من حّصة الّسوق طبقا للمعطيات الواردة مبوقعها على  % 40متتلك شركة "سيكام" أكثر من حيث 
ا عن طريق  % 60إذ حتّقق حوايل  1979شبكة األنرتنت، وهي شركة مصّدرة جزئّيا منذ سنة  من رقم معامال

  الّتصدير حنو األسواق اخلارجّية.
الّسوقّية األكرب أّكد فقه قضاء جملس املنافسة يف عديد املناسبات أنّه ال يكفي امتالك احلّصة  وحيث

الحتالل مركز هيمنة على الّسوق ألّن ذلك املركز ال يتحّقق إالّ مىت كانت املؤّسسة قادرة على فرض شروطها 
ا املنفردة دون  والتحّكم يف آلّيات الّسوق والّتأثري اجلذري على وضعّية املتعاملني فيها والتصّرف وفقا إلراد

لّتايل عدم قدرة بقّية املنافسني على الّتأثري على هيكلة الّسوق.اخلضوع إىل ضغوط الّسوق ومتطّلبا   ا و
لس أيضا على اعتبار وحيث أّن معيار احلّصة الّسوقّية يعّد عنصرا من عناصر تقدير مدى  درج عمل ا

اهليمنة على الّسوق، إضافة إىل عناصر أخرى كالتقّدم الّتكنولوجي وتنوّع املنتوجات كّما وكيفا وتروجيها يف 
  مسالك توزيع كامل تراب اجلمهوريّة.

ا ممارسة خم ملنافسة.وحيث ال تعترب وضعّية اهليمنة االقتصاديّة يف حّد ذا   ّلة 
فرض شروطها والتحّكم يف  ملّف القضّية معطيات متعّلقة بقدرة شركة "سيكام" على مل يتضّمنوحيث 

ا املنفردة دون اخلضوع إىل  آلّيات الّسوق والّتأثري اجلذري على وضعّية املتعاملني فيها والتصّرف وفقا إلراد
ا لّدعوى أّن شركة سيكامومن ّمث فإّن اّدعاء ا، ضغوط الّسوق ومتطّلبا أفرطت يف استغالل وضعّية  لقائمة 

  .بدا جمّردا وغري مستند إىل ما يؤّسسه واقعا وقانو هيمنة اقتصاديّة
  

  قتصاديّة:االتبعّية الخبصوص وضعّية . 2.3.
لوضعّية تبعّية ... مينع االستغالل املفرط "من قانون املنافسة واألسعار على أنّه  5ينّص الفصل حيث 

اقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزّودين ممّن ال تتوّفر هلم حلول بديلة للّتسويق أو الّتزود أو إسداء 
  اخلدمات.

ة خاّصة يف االمتناع عن البيع ميكن أن تتمّثل حاالت االستغالل املفرط لوضعّية تبعّية اقتصاديّ حيث و 
و فرض أسعار دنيا إلعادة البيع أو فرض شروط متييزية أو قطع أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أ

  .  "العالقات الّتجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جتارية جمحفة 
الّنظر يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة التّبعية  التثّبت من ذلك يقتضيوحيث 

  اإلقتصاديّة واإلفراط يف استغالهلا.
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من حتالف عناصر ينشأ عن  تتكّونحالة الّتبعية اإلقتصاديّة وحيث أقّر فقه قضاء جملس املنافسة أّن 
ثري املزّود ح.  اجتماعها وضع الّتاجر يف حالة يصعب فيها عليه التخّلص من  على نشاطه وما جينيه من أر

ا عالمة املزوّ هذه العناصر يف الّسمعة اليت حتظ وتتمّثل ثريها يف رقم د وأمهّية نصيبها يف الّسوق و ى  مدى 
ة من أّي جهة  املعامالت اجلملي للّتاجر املوزّع أو املؤّسسة احلريفة واستعصاء التزّود مبواّد أو خدمات مشا

ون مرّد ذلك سلوك الّتاجر نفسه أو سياسته التجاريّة، ضرورة أّن التبعّية تعّرب عن حالة أخرى على أن ال يك
  خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي.

  وحيث تتمّثل املمارسة املثارة يف قضّية احلال يف قطع عالقة جتاريّة دون سبب موضوعي.
اشركة "هيدروميكا سيستام  وحيث اّدعت ّ ة تبعّية اقتصاديّة جتاه شركة "سيكام" توجد يف وضعيّ  أ

  ويتجّلى ذلك من خالل:
واّلذي نّص على  2003أفريل  23االتّفاق احلاصل بني طريف الّنزاع املضّمن مبحضر اجللسة املنعقدة بتاريخ  -

مع "سيكام"." لتعويض شركة "هيدروميكا س أ" اإحداث شركة "هيدروميكا سيستام   ليت تنتمي 
ومبقتضى هذا االتّفاق ّمت نقل نشاط شركة "هيدروميكا س أ" املتمّثل يف إنتاج وصناعة العديد من أنواع 

ت ( يت حتتاجها شركة "سيكام" ) الverins hydroliques) والرّافعات اهليدروليكّية (compas hydroliquesالقّال
رورات وحامالت البضائع وا رورات ونصف ا لّصهاريج وتوفري الّتجهيزات على احلامالت لتصنيع وتركيب ا

ت واألسطح والّصهاريج،  حنو شركة "هيدروميكا سيستام". لقّال   املتعّلقة 
لتزّود احلصري من شركة"هيدروميكا سيستام"، وهو ما ّمت الّتنصيص عليه مبقتضى  "سيكام"التزام شركة  -

  .2006أفريل  18املكتوب املؤرّخ يف 
أنّه ال جيب على العوامل واألسباب اليت أّدت إىل  يف مناسبات عديدةاملنافسة  جملس وحيث أقرّ 

ضرورة أّن التبعّية  وضعّية التبعّية االقتصاديّة أن تكون وليدة خيار اسرتاتيجي أو سياسة جتاريّة للّشركة املعنّية
  تعّرب عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي.

احلاصل بني طريف الّنزاع املضّمن مبحضر اجللسة املنعقدة بتاريخ ترب االتّفاق وحيث بناء على ذلك يع
  للّشركة املّدعية. خيار اسرتاتيجّيا 2003أفريل  23

اعتبار أّن شركة "هيدروميكا سيستام" يف وضعّية تبعّية اقتصاديّة يف  واحلال ما ذكر ، ال ميكنوحيث
  .اختارت بصورة إراديّة أن تكون يف هذه الوضعّيةبعد أن  عالقتها مع شركة "سيكام"

احلكم فضال عن ذلك وخبصوص قطع العالقة الّتجاريّة دون سبب موضوعي فقد تبّني من حيث و 
أّن حتديد الّشركة ، 23/12340القضّية عدد  يف 2011جوان  11تونس بتاريخ الّصادر عن احملكمة االبتدائّية ب
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عتباره من املسائل املشرتطة آلجال الّتسليم هو من العناصر الاملّدعى عليها  ّسس عليها وصل الطّلبّية  يت 
سيما إزاء خلّو امللّف من  وعليه فإنّه من غري املستساغ قانو اعتبار الّشركة املّدعية غري مواجهة بتاريخ الّتسليم

بعد استعراضها جلملة قضت ابتدائّيا وأّن احملكمة أّي مؤثّر من شأنه اإلفادة مبنازعة املّدعية يف تلك اآلجال، 
  .القانونّية حممولة على القائم بهبرفض الّدعوى األصلّية وإبقاء مصاريفها من احليثيّات 

ّن العالقة الّتجاريّة بني طريف الّنزاع قد  يف ضوء ما سبق للجهة املّدعية أن تتمّسك وحيث أنّه ال ميكن
  ّمت قطعها دون سبب موضوعي.

 

  و هلذه األسباب
لس رفض الّدعوى أصال.    قّرر ا

  

سة السّيد رضا بن حممود وعضويّة  الثّانيةوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية  لس املنافسة بر
ن وأكرم الباروين.   السّيدتني والساّدة عمر الّتونكيت ورجاء الشّواشي ورمي بوزّ

  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2017أكتوبر  12وتلي علنا جبلسة يوم 
   

  كاتبة اجللسة                       الّرئيس                                       
   

  رضا بن حممود                                     ميينة الزيتوين                   
 

 


