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 الحمد                                                         الجمهورية التونسية
  مجلس المنافسة 
  141374: القضية عدد  
  2018أفريل    12 تاريخ القرار: 
  

    قـــــرار
  :مجلس المنافسة القرار التالي بين  أصدر

  

بطريق الكائن مقّرها  ،يف شخص ممثّلها القانوين شركة فلوت مغاريب: المّدعية
ا األستاذة ،رادس 2040، 2شّقة عدد  ،عمارة اجلويين ،البطاح املالحة إميان  تنو

  ،بن عروس ،مقرين ،شوشة رادس 13عدد  ،الّنورنهج الكائن مكتبها ب ،األنداري
                                                                         

   ،مـــن جــــهة
  

الكائن مقّرها يف شخص ممثّلها القانوين ة "جيساكس" شرك -   :امالمّدعى عليهو 
  بـ

 C/J.J.Domine, n°6 piso 3° pta14 - 46011 Valencia-Spain 
 GNT (General de Navigation ج.ن.تشركة  -                         

et de Transport) عمارة  ،وزالكائن مقّرها بنهج حف ،القانوين يف شخص ممثّلها
  ،صفاقس ،الطّابق الّسادس، 62احمليط األزرق عدد 

  
  .مــن جـهة أخــرى
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املقّدمة من قبل املمّثل القانوين لشركة بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى 
 141374 لس حتت عدداواملرّمسة بكتابة  2014 نوفمرب 12 بتاريخ "فلوت مغاريب"

أّن الّشركة تباشر نشاط الوكالة البحريّة وفق كرّاس الّشروط الّصادر   جاء فيهايتوال
ا ارتبطت بعقد متثيل حصري مع الّشركة  2011مارس  3 يفعن وزارة النقل  ّ وأ

وقد فوجئت بتدّين رقم  ،2012مارس  14ريخ  ذاإلسبانّية "جيساكس" من
ا مع  لّتقّصي تبّ املذكورةركة شّ المعامال ني ويف خرق للصبغة احلصريّة لإلتّفاق . و
املّدعى عليها تتعامل مع شركة منافسة تسّمى ج.ن.ت وذلك  أنّ سابق الذّكر، 

دون سبب شرعي أو إعالم مسبق أو احرتام لآلجال اليت اقتضتها أحكام عقد 
اإلّتفاق ودون إجراء احلساب ودون تعويض عادل عن قطع الّصبغة احلصريّة للعالقة 

  ة.الّتجاريّ 
أّن السّيد العريب الوشيش وكيل شركة ج.ن.ت هو أحد موّظفي  ثبتكما 

وهو األمر الذي يثبت سوء نّية هذه األخرية وختطيطها لإلضرار  ،شركة جيساكس
  مبركزها املايل والّتجاري وبسمعتها الّتجاريّة.

ستجالء األمر بصفة وديّة بتاريخ  درت املدعية  إّال  2014جوان  25وقد 
شركة جيساكس أنكرت علمها حبيثّيات األمر واحلال أّن املمّثل القانوين لشركة  أنّ 

  .الّسابقني أحد موّظفيها كانج.ن.ت  
ويعترب حتويل حرفاء الّشركة املّدعية من قبل شركة جيساكس خمالفة صرحية 

  من عقد اإلّتفاق الذي نّص على حصريّة الّتعامل. 5فصل لل
جراء احلساب   4و 2 بتاريخوقد ّمت الّتنبيه على شركة جيساكس ومطالبتها 

  دون تلّقي أّي جواب منها. 2014سبتمرب 
ة والقانونّية املّدعية على أساس ما سبق اّختاذ مجيع اإلجراءات اإلداريّ  وتطلب

من قبل  ا تعّرضت له جراء املنافسة غري املشروعة والالّقانونّيةعمّ املستوجبة إلنصافها 
  شركة ج.ن.ت. 
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لس بتاريخ شركة ج.ن.ت وبعد اإلّطالع على رّد      18املرّسم بكتابة ا
  :ما يليالذي جاء فيه و  2014ديسمرب 

بطها بشركة جيساكس يف حني ر ىل عالقة جتاريّة حصريّة تاملّدعية تستند إإّن  -
ا  ملّدعيةو أّن شركة ج.ن.ت هي شركة مستقّلة بذا وال  ،ال عالقة تربطها 

طرفا هي ا ومل تكن  هلافاقات مربمة مع الغري ال علم تّ  تهاميكن معارض
 فيها.

الّشركة تتعامل مع حرفائها وفق قواعد حريّة املنافسة املضمونة قانو ّن أ -
الغري.  مع  فاقّياتمن اتّ أحد حرفائها  أبرمهلم مبا قد يكون وليس هلا أن تع

ا يف ذلك شأن املّدعية  إىل القانون الّتونسي  ختضعكما أّن الّشركة شأ
الذي يضمن املنافسة احلرّة ومينع األعمال واإلّتفاقات الّصرحية أو الّضمنّية 
الرّامية إىل منع تطبيق قواعد املنافسة يف الّسوق أو احلّد منها أو اخلروج 

 .عنها
ثري هلا يف كّل األحوال أ - ّم الّشركة وال  ّن موضوع الّدعوى يتعّلق بوقائع ال 

وهو ما خيرج عن نطاق اختصاص  ،لّيات الّسوق وسريها العاديعلى آ
لس.  ا

احلكم بصفة مبدئّية برفض الّدعوى فهي تطلب  ،لذا وبناء على ما سبق
  لقانون.مساعها لتجّردها وخمالفتها ل ملعدم اإلختصاص وبصفة احتياطّية بعد

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

  مندوب احلكومة.
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على تقرير ختم  يف الردّ  وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة
لس    :واملتضّمنة أنّ  2017مارس  29بتاريخ األحباث املرّمسة بكتابة ا

يعود مبدئّيا للقضاء العديل دون املخالفات اإلقتصاديّة الّنظر يف اختصاص  -
مكانّية الّنظر فيها سواه،إّال أ ّن فقه قضاء جملس املنافسة استقّر على اإلقرار 

ثريها على حريّة املنافسة  لّيات الّسوق أو توازنه أو عند  عند مساسها 
ا بوضب  عّية هيمنة على الّسوق املرجعّية.شرط اقرتا

ا لعودة لقضّية احلال فإّن املخالفات املشتكى  ال  ،وجودهاعلى فرض و  ،و
ّي حال  ملنافسة النعدام شرط هيمنة شركة ميكن أن ترتقي  ملمارسات خمّلة 

لّتايل  ،جيساكس على الّسوق املرجعّية ّ و عن جمال اختصاص جملس خترج  افإ
 املنافسة.

ا تبدوبفرضّية اإلستغالل املفرط لوضعّية تبعّية اقتصاديّة  أّما يف ما يتعّلق - ّ  فإ
اعدم توفّ منعدمة نظرا ل األمر الذي يتعّني  اأساس ر وضعّية الّتبعّية يف حّد ذا
  رفض الّدعوى. ب معه الّتصريح

 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64الع على القانون عدد وبعد اإلطّ 

لقانون عدد و ملنافسة واألسعار مثلما نقح ومتّم   26املؤرخ يف  1993لسنة  83املتعلق 
والقانون عدد  1995أفريل  24املؤرخ يف  1995لسنة  42والقانون عدد  1993جويلية 

املؤرخ يف  2003لسنة  74عدد نوالقانو  ،1999ماي  10املؤرخ يف  1999 لسنة 41
  .2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60 ، والقانون عدد2003نوفمرب  11

 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد وبعد اإلطّ 
  .املنافسة واألسعارعادة تنظيم املتعّلق و 2015

املتعّلق و  2006فيفري 15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلـى األمـر عدد
  .جملس املنافسةلتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال 
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لّطريقة القانونّيةاإلّطالع على ما يفيد ا وبعد لسة جل ستدعاء األطراف 
ا تلت املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين 2017 ماي 18 نة ليوماملرافعة املعيّ   املّخص، و
السّيد طارق بن مجيع وكيل املّدعية شركة فلوت وحضر  ،ختم األحباث من تقرير

ت واألدّلة وطلب  مغاريب ومتّسك بعريضة الّدعوى وأشار أنّه ميلك مجلة من البيا
ريخ يوم  ا ومّكن من ذلك على أن ال يتجاوز  متكينه من أجل إضايف لإلدالء 

ة من شركة "جيساكس" وشرك . ومل حيضر من ميّثل كلّ 2017ماي  22اإلثنني 
وتلت مندوبة  ووّجه إليهما اإلستدعاء حسب ما يقتضيه القانون."ج.ن.ت" 

مللّف. ا املظروفة نسخة منها    احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا
لس روإثر ذلك قرّ  لسة يوم جب كمحل حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح ا

ا قّرر، 2017 ماي 25   حّل املفاوضة وإرجاع القضّية إىل طور الّتحقيق. و
املدىل عديل يف احملاسبة وكشف حساب الختبار االتقرير وبعد اإلّطالع على 

نيابة عن شركة  األستاذة إميان األندارياملقّدم من قبل  2017 ماي 22يوم   به
  الذي جاء فيه ما يلي:و  فلوت مغاريب

تباشر نشاط الوكالة البحريّة وفق كرّاس الّشروط الّصادر عن وزارة أّن املّدعية 
ا أبرمت  2011مارس  3الّنقل بتاريخ  ّ عقد متثيل حصري مع الّشركة اإلسبانّية وأ

  .2012مارس  14جيساكس منذ 
ا الّتعاقديّة مع املّدعى عليها األوىل بفتح شركة  وقد قامت احرتاما اللتزاما

مع تعيني السّيدة وفاء الّرقيق كوكيلة  2012جويلية  3س بتاريخ فلوت مغاريب بصفاق
ا شريكة بنسبة  جوان  25ال وذلك إىل غاية اململائة من رأس  50إىل جانب كو

ريخ انعقاد اجللسة العاّمة للّشركة اليت طالبت فيها الوكيلة إعفائها من  2014
وهو ما ّمت  ،الوكالة وعرضت فيها حصصها يف شركة فلوت مغاريب صفاقس للبيع

ت الّشركة  لّنسبة حلسا فعال بعد قبول شريكها شراء حصصها ومتكينها من إبراء 
  بعد إصرار على ذلك.
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ا انوين للّشركة املّدعية إىل تراجع وقد تفّطن املمّثل الق واضح يف رقم معامال
ا عقد متثيخاّصة مع  ل حصري بتونس. شركة جيساكس اإلسبانّية اليت تربطها 

تبّني هلا بعد ، فمعرفة أسباب هذا الّرتاجع املفاجئ وغري املربّر وقد حاولت املّدعية
ا مل تفا ا الّتع ستقصاء األمر أّن معاقد ادي للعقد اقديّة وقامت خبرق أحلتزاما

دون سابق إعالم أو احرتام لآلجال وبدون إجراء احلساب بني الرّابط بني الّطرفني 
  الّطرفني أو حّىت عرض قيمة تعويضّية عادلة عن هذا الّنكول.

وأصبحت الّشركة األوىل املّدعى عليها شركة جيساكس تتعامل مع املّدعى 
لذي تبّني بعد ذلك أّن الوكيلة والّشريكة الّسابقة عليها الثّانية شركة ج.ن.ت ا

شراء ب ،مباشرة بعد الّتفويت يف حصصها ،للمنّوبة السّيدة وفاء الرقيق قامت
حصص يف شركة ج.ن.ت واإلشرتاك مع املمّثل الّتجاري لشركة جيساكس بتونس 

يف  السّيد العريب الوشيش مبعّية سهيل كريشان الذي كان مكّلفا مبسك احملاسبة
  شركة فلوت مغاريب صفاقس زمان توّيل الّشريكة الّسابقة للوكالة.

م للّتعامل مع شركة  وقد قام املذكورون أعاله بتحويل وجهة احلرفاء واستقطا
الذي تربطهم معها عقد متثيل  ن.ت واإلستغناء عن خدمات الّشركة املّدعيةج.

مساء وعناوي ألسعار و ن احلرفاء الذين تتعامل حصري بتونس مستغّلني علمهم 
، وهو ما أحلق ضررا معهم واقرتاح عروض أقّل منها يف سوق املبادالت الّتجاريّة

ا. فادحا ب   رقم معامال
ا مع جيساكس من  هذا وتبّني  بشكل واضح تدّين رقم معامال

خالل  0إىل  2014سنة  341.069,907إىل  2013د سنة 604.857,251
ت بنسبة أي أّن نسبة معامالت املّدعية قد اخنفض 2017و 2016و 2015سنوات 
لحرفاء اليت تتعامل معهم املّدعية معرفة املطلوبتني لمرّد ذلك أساسا ملائة و  56.38
  أسعار الّتبادل معهم.وكذلك 
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ئبة ،استنادا إىل ما ذكرو  القضاء بثبوت املسؤولّية يف تطلب املّدعية  طلبت 
لتقدير ليهما واإلذن حتضريّ بتكليف خبري يف احملاسبة خصوص الّشركتني املّدعى ع

عّية جرّاء املنافسة غري املشروعة واستغالل وضعّية الّتب قيمة اخلسارة الّالحقة مبنّوبتها
ضوء ذلك تقدمي الطّلبات الّنهائّية خبصوص القيمة  اإلقتصاديّة حّىت يتسّىن يف

ا الّتجاريّة ورقم الّتعويضّية العادلة جلرب األضرار اليت حلقت  لّشركة املّدعية يف مبادال
ا.   معامال

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

  

وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث 
لس بتاري الّتكميلي ا إىل كتابة ا متّسك فيه والّذي  2018 فيفري 20خ املدىل 
طلب رفض الّدعوى أصال لعدم حول تقرير ختم األحباث األصلي وب مبالحظاته

ملنافسة.   ارتقاء املمارسات املثارة إىل ممارسات خمّلة 
  

لّطريقة القانونّيةاوبعد اإلّطالع على ما يفيد  لسة جل ستدعاء األطراف 
ا تلت املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين 2018 مارس 22 نة ليوماملرافعة املعيّ   املّخص، و
ومل حيضر من ميّثل الّشركة املّدعية وبلغها  ،ختم األحباث الّتكميلي من تقرير

  .اإلستدعاء، كما مل حيضر من ميّثل الّشركات املّدعى عليهم ووّجه إليهم اإلستدعاء
  

يف تالوة  ة اهلّماميالسّيدة كرمياحلكومة  ةوبعد االستماع إىل مندوب
مللف. املحوظا   الكتابية املظروفة نسخة منها 

  

 12لسة يوم جبلقـرار  حجز القضيـة للمفـاوضة والتصريح لسر اقرّ 
  .2018 أفريل
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  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يلي
  

  من جهة الّشكل:  
األمر  واملصلحة ويف اآلجال القانونّية، حيث قّدمت الدعوى ّممن له الّصفة

  قبوهلا من هذه الّناحية.معه يتعّني  الذي
  من جهة األصل:
  دراسة الّسوق:

تونس  يحيث تتمّثل الّسوق املرجعّية يف ممارسة مهنة أمانة الّسفن مبيناء
  رادس الّتجاري.و حلق الوادي 

مني الّسفينة بكونه من جمّلة الّتجارة البحريّة أ 167يعّرف الفصل وحيث 
جر للمجّهز " لعملّيات الّتالية:وكيل    مكّلف 

اإلعداد والّسهر على حسن إقامة الّسفينة يف امليناء واالستجابة  -
ا.  حلاجيا

 إبرام مجيع العقود لتموين الّسفينة. -
ن ومتثيله يف القيام جبميع اإلجراءات اإلدار  - يّة واملينائّية مساعدة الرّ

جرة الّنقل  لبضاعة و وكذلك تنفيذ ومتابعة العملّيات التجاريّة املتعّلقة 
 وجبميع املصاريف امللحقة إن وجدت.

ئق الّشحن وقائمات الّشحن واألوراق األخرى. -  إعداد و
ا عند الّتفريغ وذلك  - لبضاعة عند الّشحن وتسليمها ألصحا التعّهد 

 الّناقل.حلساب 
 الّتعامل مع مقاول الّشحن والّتفريغ. -
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الّسهر على توزيع مصاريف الّشحن والّتفريغ بني البضاعة والّسفينة وذلك  -
طبقا لشروط عقد نقل البضائع حبرا ويف غياب هذه األحكام حسب 

 الّرتاتيب والعرف املعمول به يف امليناء.
رتك أثرا كتابّيا وعند إشعار املرسل إليه بوصول البضاعة بواسطة إعالم ي -

ويّة وعنوان مقاول الّشحن والّتفريغ.  االقتضاء إعالمه 
وبصفة عاّمة القيام بكّل املهام واختاذ كّل اإلجراءات املطلوبة لصاحل  -

وحلساب الّسفينة وجمّهزها طبقا للقوانني والّرتاتيب والعرف البحري أو 
 املينائي احملّلي.

ن مجيع األوراق أو  ويقبل أمني الّسفينة نيابة عن ّهز أو الّناقل أو الرّ ا
م ويتوّىل إدارة مصاحلهم على أحسن  االستدعاءات أو اإلعالمات املتعّلقة 
وجه...يتحّتم على كّل سفينة جتاريّة راسية مبيناء تونسي اللجوء إىل خدمات أمني 

  سفينة".
ّهز البحري وهو "الّشخص الذي ميّد الّسفينة  وحيث ينبع الطّلب من قبل ا

ا أو الذي يستغّلها لقاء الرّبح أو غريه" يتّم تلبية هذا الطّلب من قبل ، و جبميع معّدا
  أمني الّسفينة. 

 2008 جويلية 21 املؤرّخ يف 2008لسنة  44عدد  القانونوحيث أنّه بصدور 
بتنظيم املهن البحريّة أصبحت ممارسة هذه املهنة خمّولة فقط لألشخاص  واملتعّلق

املعنويني دون غريهم على أن ال يقّل رأس مال الّشخص املعنوي عن حّد أدىن قدره 
لّنسبة ألمني الّسفينة الرّاغب يف االنتصاب وممارسة املهنة مبيناء واحد 50.000 د 

لّنسبة ملن يرغب يف تع100.000عن و  كثر من ميناء مع إلزامهم د  اطي املهنة 
  بتأمني مسؤوليتهم املدنّية املهنّية الّنامجة عن نشاطهم.

 الّسفينة أن ميكن ألمنيفإنّه  ،آنف الذّكر القانون ذات ومبقتضىحيث و 
لتوازي مع مهنة أمني الّسفينة عدا يتعاطى أنشطة حبري ة أخرى يف نفس الوقت و
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ّول نفس القانون ألمني الّسفينة القيام بسائر العملّيات مهنة اخلبري البحري، كما خي
إّال أنّه ال ميكنه ممارسة نشاطه بعّدة  ،اليت يتطّلبها نشاطه بكامل تراب اجلمهوريّة

لوسائل املاديّة الدنيا و  لكفاءة موانئ إّال إذا استجاب بكّل ميناء للشروط املتعّلقة 
   املهنّية.
  

ديوان البحريّة الّتجاريّة واملوانئ املعطيات املستمّدة من  منيربز حيث و 
نصيب أهّم أمناء الّسفن العاملني مبيناء حلق الوادي من الّسوق املرجعّية وتطّورها 

  :2015و 2014و 2013لّنسبة إىل سنوات 
  

  2015  2014  2013  أمني الّسفينة
D’ALESSANDRO 13.72  19.52  27.28  

GRIMALDI  10.1  15.83  22.55  
TUNISIE MARITIME  5.73  6.84 1.5  

CTN 9.08  16.51 33.96  
  

نصيب أهّم أمناء الّسفن العاملني مبيناء رادس من الّتايل كما يربز اجلدول 
لّنسبة إىل سنيتالّسوق املرج   :2015و 2014 عّية وتطّورها 

  2015  2014  أمني الّسفينة
CMA 16.5  13.14  

Chermar  10.21  11.4  
MSC  12.36 7.84  

All Seas Shipping Agency 11.83 12.05  
  

تبقى حّصة الّشركة املّدعية من الّسوقني املرجعّيتني موضوع قضّية حيث و 
  احلال ضعيفة.
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  املمارسات املثارة: عن
حيث تتمّثل املمارسات املثارة يف اإليقاف الّتعّسفي للّتعامل احلصري بني 

ا تعّد الّشركة املّدعية وشركة جيساكس  ّ من مظاهر اإلستغالل املفرط  امظهر حبّجة أ
إىل شركة  هاوحتويل وجهة حرفاءلوضعّية الّتبعّية اإلقتصاديّة اليت توجد فيها املّدعية 

  منافسة وهي شركة ج.ن.ت.
ئبة املّدعيةالّتقرير اإلضايف املدىل  مل يتضّمنحيث و  ماي  22بتاريخ  من 
وأّن تقرير اإلختبار العديل ال يهّم موضوع القضّية بل يهّم  ،مؤيّدات جديدة 2017

ت الّشركة  ا يف ما يتعّلق مبواز الوكيلة الّسابقة لشركة فلوت مغاريب صفاقس وجتاوزا
  وما تثريه من احرتازات وإخالالت يف جمال الّتصّرف فيها.

واملضّمنة ة لقيمة الّتعويضّية العادلحتديد االرّامية إىل الطّلبات  أنّ  وحيث
عتبار أنّهبذات الّتقرير سالف الذّكر خت لس  حّىت يف  ،رج عن نطاق اختصاص ا
لس عمل فإّن  ،حال ثبوت املمارسات املثارة ت  يقتصر قانو على تسليطا عقو

تقدير غرامات  اختصاص لمحاكم العدلّيةل ىدون ذلك يف حني يبقوخطا مالّية 
  .عند اإلقتضاء جرب الّضرر

  

  من حيث اإلستغالل املفرط لوضعّية الّتبعّية اإلقتصاديّة:  
ا خرقا لقواعد ال تعّد التبعية اإلقتصادية  من املسّلم أنّ حيث و  يف حّد ذا

املنافسة إّال إذا اقرتن ذلك بثبوت وجود ممارسات تؤول إىل عرقلة السري الطبيعي 
  لقواعد املنافسة أو إزاحة املنافسني.

يستوجب تقّصي وضعية استغالل مفرط لوضعية تبعية اقتصادية توّفر حيث و 
  عنصرين إثنني:

  يف وضعية تبعية اقتصادية. فلوت مغاريبوجود شركة  -
  .جيساكساستغالل مفرط هلذه الوضعية من قبل شركة  -
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الستغالل املفرط لوضعّية تبعّية امن خالل منع املشرّع يهدف وحيث 
معاقبة املمارسات الّتعّسفّية اليت تنبع من مؤّسسة أو جمموعة إىل اقتصاديّة، 

لّرغم من  مؤّسسات اقتصاديّة متارس هيمنة على أحد أو مجلة معاقديها الّتجارّيني 
  عدم احتالهلا ملركز هيمنة على الّسوق املرجعّية يف جمملها.

ركة املهيمنة يف عالقة التبعّية االقتصاديّة ال يكتسي لشّ نصيب ا وحيث أنّ   
نفس األمهّية اليت يكتسيها هذا الّنصيب عند دراسة ممارسة االستغالل املفرط هليمنة 

  اقتصاديّة. 
ب ّن املعايري اليت جيدر الّرتكيزوحيث أ التثّبت من عنصر توّفر  عليها يف 

اليت دأب على اعتمادها فقه قضاء جملس حالة الّتبعّية االقتصاديّة هي العناصر 
يف شهرة عالمة املزّود وحجم نصيبها يف الّسوق  ألساستتمّثل هي و  ،املنافسة

ثريها يف رقم املعامالت  للّتاجر املوزّع أو املؤّسسة احلريفة واستعصاء  اجلمليّ ومدى 
ة من أّي جهة أخرى رّد ذلك على أن ال يكون م ،التزّود مبواّد أو خدمات مشا

سلوك الّتاجر نفسه أو سياسته الّتجاريّة، ضرورة أّن الّتبعّية تعّرب عن حالة خضوع 
  مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي.

ّمت إبرام اّتفاقّية متثيل حصري بني كّل من شركة فلوت مغاريب وشركة وحيث 
احلصري ، تكون مبقتضاه الّشركة املّدعية املمّثل 2012مارس  14جيساكس بتاريخ 

الوحيد للّشركة اإلسبانّية بتونس وتقوم بكّل أعمال شحن البضائع املعّدة للّتصدير 
والبضائع السائبة واخلدمة  اد يف احلاوية أف.سي.أل/أل.سي.ألواإلستري 

  البحريّة/اجلوية والّشحن املربمج وخدمات الّشحن والّتسليم.
ذه اإلّتفاقّية منذ ذلك الّتاريخ وحيث وقد قامت املّدعية قصد  ،بدأ العمل 

وّمت تعيني السّيدة وفاء الّرقيق ، 2012احرتام بنودها فتح فرع بصفاقس يف جويلية 
قامت الوكيلة  2014جوان  25 بتاريخو  ،وكيلة هلذه الّشركة ذات املسؤولّية احملدودة
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لّشركة إىل  السّيد طارق بن مجيع املمّثل القانوين لشركة فلوت حالة كّل حصصها 
  مغاريب.
من  % 48جتسيدا هلذه اإلّتفاقّية حّققت الّشركة املّدعية ما يقارب حيث و 

ا مع شركة جيساكس خالل سنة  واخنفضت هذه الّنسبة إىل  2013رقم معامال
ا مع ش 2014خالل سنة  % 21قرابة  ركة بعد أن وّجهت شركة جيساكس تعامال

وكيلها السّيد العريب بن  2014وهي شركة جديدة ّمت إحداثها يف ماي  ،ج.ن.ت
  . 2015حممود لوشيش ليصبح رقم املعامالت مع شركة جيساكس صفرا خالل سنة 

أّن رقم املعامالت اجلملي لشركة فلوت مغاريب مل يتأثّر بصفة ملحوظة  وحيث
مقارنة  2014خنفاض املعامالت مع شركة جيساكس إذ اخنفض خالل سنة 

بنسبة  2013مقارنة بسنة  2015واخنفض خالل سنة  % 1,7لّسنة السابقة بنسبة 
13 %.  

يستوجب التثّبت يف طبيعة  ّن اإلقرار بوجود حالة الّتبعّية اإلقتصاديّةأوحيث 
ثري قطع العالقة على رقم املعامالت اجلملي  الّسوق ودراسة طبيعة العالقة ومدى 
ا على مواصلة نشاطها دون وجود عالقة الّتعاقد  للّشركة املّدعية ومدى قدر

  احلصري.
أمانة الّسفن، مفتوحة وتنافسّية تعتمد على كفاءة الوكيل أّن سوق  وحيث

ّهز البحري لتطوير رقم معامالتهوعلى قدرت هي و  ،ه يف اكتساب ثقة كّل من ا
  تعتمد أيضا على تنافسّية الّتعريفة املعتمدة. 

بني كّل من شركة  حصرّ  اعقد العقد موضوع الّنزاع املربم حيث لئن كانو 
هذه مينع  شيء ال ، فإنّ جيساكس اإلسبانّية وأمني الّسفينة وكالة "فلوت مغاريب"

اقتصارها على الّتعامل مع الّشركة وأّن  ،الّتعامل مع شركات أخرىاألخرية من 
  .يعود إىل خيار سلكته املّدعية دون أن تكون جمربة على انتهاجه اإلسبانّية
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مل يتأثّر بصفة ملحوظة  ت اجلملي لشركة فلوت مغاريبأّن رقم املعامال وحيث
مقارنة  2014إذ اخنفض خالل سنة  ،املعامالت مع شركة جيساكسرقم خنفاض 

بنسبة  2013مقارنة بسنة  2015واخنفض خالل سنة  % 1,7لّسنة السابقة بنسبة 
13 %.  

فقد دأب جملس املنافسة على اعتبار أّن طول مّدة  ،فضال عن ذلكوحيث 
من املعايري اهلاّمة اليت ميكن على أساسها  ولئن يعدّ  ،العالقة الّتعاقديّة احلصريّة

مل تتجاوز احلال  وقائعيف مّدة الّتعامل  إّال أنّ  ،اإلقرار بوجود الّتبعّية اإلقتصاديّة
  قة تبعّية إقتصاديّة.مّدة قصرية حتول دون تكريس عالوهي  ،الّسنتني
أّن املّدعية ال توجد يف وضعّية تبعّية إقتصاديّة جتاه ممّا سبق يستنتج حيث و 

لس عن اخلوض يف مدى توّفر مظاهر استغالل  ،شركة جيساكس وهو ما يغين ا
  مفرط هلذه الّتبعّية اإلقتصاديّة.

ركة من حيث حتويل وجهة حرفاء الّشركة املّدعية إىل شركة ج.ن.ت الشّ 
  املنافسة:

تعترب عملّية حتويل وجهة احلرفاء من املخالفات اليت تنضوي حتت حيث 
فسة على إخراجها من نطاق دأب فقه قضاء جملس املنا وأنّهاملمارسات غري الشريفة 

ّي حال أن ترتقي مثل هذه املمارسات إىل مرتبة  اختصاصه، وأنّه ال ميكن 
ملنافسة إّال مىت ما ّمت اقرتافها من قبل متعامل اقتصادي يف وضع  املمارسات املخّلة 

  هيمنة على الّسوق املرجعّية املعنّية.
لّرجوع إىل املعطيات املتعّلقة مب وحيث يناء صفاقس أّن الّشركة املّدعى تبّني 

، األمر الذي ال ترتقي معه املمارسة املثارة عليها ال متتلك مركز هيمنة على الّسوق
ملنافسة.   يف جانبها إىل مرتبة املمارسة املخّلة 

  
  وهلذه األسباب
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  .رفض الّدعوى أصاللس: ا قّرر
سة الّسيد  وىلاأل وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية رضا لس املنافسة بر

حمّمد العّيادي وعمر الّتونكيت ومعّز العبيدي والسّيدة رمي وعضوية الّسادة  بن حممود
ن   .بوزّ

  
حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2018 لأفري 12وتلي علنا جبلسة يوم 

  الزيتوين.
  

  كاتبة اجللسة          الرئيس                                              
                                                       

  ميينة الزيتوين                                                  رضا بن حممود
  

 
 


