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         بعد اإلطّالع على عريضة الدعوى املقدمة من قبل وزير 
  السياحة

 24 و التجارة و الصناعات التقليدية و املرسمة بكتابة الس بتاريخ 
 و املتضمنة باخلصوص أنّ املصاحل 2139 حتت عدد 2002جوان 

ر نشاطها املتعلّق مبراقبة نقاط العبور و املختصة بالوزارة ، و يف إطا
  متابعة حركية البضائع
 و السلع ، متكّنت من رصد مؤشر من شأنه اإلخالل بقواعد املنافسة 
يهم اتفاق أمناء السفن الناشطني يف مهن التجارة البحرية على الترفيع 

وثيقة و قد متّ ضبط . يف أسعار اخلدمات املتعلّقة حبركة احلاويات 
  لدى

 فاق حضرته ستبروتوكول ات م ةركات املعنيشركات  ) 06(  الش
وافقت و طبقت ما وقع التفاهم عليه ، كما عمدت إىل توزيع منشور 
حيثّ بقية املتعاملني على التطبيق املوحد للتعريفات اجلديدة بداية من 

لّ بالتراتيب   و يذكر الوزير أنّ هذه املمارسات خت.2000 أكتوبر 15
اجلاري ا العمل و خاصة منها قرارا وزيري التجارة و النقل املتعلّقني 
باملصادقة على التعريفة القصوى ألتعاب أمني السفينة و باملصادقة على 
  التعريفة القصوى خلدمات الشحن 

و يضيف املدعي أنّ حتديد . 1999 مارس 09و التفريغ املؤرخني يف 
فة القصوى ال مينع املتدخلني يف القطاع من ممارسة حقّهم يف التعري

نافس احلرالت  
 ا دون جتاوز احلدموألسعار اخلدمات الّيت يقد و ذلك باإلختيار احلر 

و يعيب الوزير على . األقصى الّذي تضبطه التشاريع املنظّمة للقطاع
ناء رادس الّذي ميثّل الشركات املدعى عليها استغالهلا ملركز نشاطها مبي



 باملائة من مجلة املعامالت التجارية و حاجة املوردين و املصدرين 90
خلدماا لإلتفاق على الترفيع يف أسعار تلك اخلدمات خمالفة بذلك 
أحكام الفصل اخلامس من قانون املنافسة و األسعار الّذي ينص على 

الضمنية أو الصرحية الرامية إىل منع األعمال املتفق عليها  و اإلتفاقيات 
منع تطبيق قواعد املنافسة يف السوق أو احلد منها أو اخلروج عنها 
عندما دف إىل عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطّبيعي لقاعدة 

و على أساس ما ذكر يطلب املدعي تسجيل ... العرض و الطّلب
 و 19بق الفصول دعواه و عرض نتائج البحث على أنظار الس ط

  . من قانون املنافسة و األسعار34 و 20
  

" غرين تونس "          و بعد اإلطّالع على تقرير نائب شركة 
األستاذ حممد العادل باهلجالة يف الرد على عريضة الدعوى، املدىل به 

 و املتضمن باخلصوص طلب إخراج الشركة من 2003 جانفي 04يف 
اد إىل أنها شركة خفية اإلسم خاضعة للقانون نطاق الدعوى باإلستن

التونسي تتعاطى نشاط أمني سفينة و نشاط وكيل عبور حسب 
  .التراخيص املمنوحة هلا للغرض

 و خالفا ملا جاء بنص العريضة فإنها مل تلتزم باإلتفاق املذكور 
بعريضة الدعوى لعدم عرضه على جملس اإلدارة و مل تتجاوز يف 

 لنشاطها التعريفات القصوى احملددة بقرار وزير التجارة ممارستها
   1999 مارس 09املؤرخ يف 

         و بعد اإلطّالع على تقرير نائب املؤسسات الست املدعى 
عليها يف الرد على عريضة الدعوى، األستاذ حممد احلبيب عويدة، 

ضمن طلب  ، و املت2003 مارس 10املسجل بكتابة الس بتاريخ 



رفض الدعوى باإلستناد إىل أنّ منوباته تتعاطى مهنة وكيل حبري وفق 
 من جملّة التجارة البحرية و تتولّى لذلك نيابة 167أحكام الفصل 

  الناقل البحري األجنيب وجوبا 
  .و تقوم يف حقّه جبميع األعمال املنوطة بعهدته وفقا للعرف و القانون

املدعى عليها أنّ هذه األخرية ال تنازع يف  و يذكر نائب املؤسسات 
إمضائها كتب اتفاق لتنظيم األسعار املتعلّقة بالتصدير و التوريد مع 
احترام ما ينص عليه القانون خبصوص معاليم التفريغ مثلما ينص عليه 

و يضيف نائب املؤسسات املدعى عليها أنّ . الفصل األول من اإلتفاق
كن اعتباره غري مشروع إذا وقع جتاهل الظّروف هذا اإلتفاق مي

فاألمر يتعلّق يف قضية احلال بإدارة خطّ . احلقيقية الّيت أدت إىل إبرامه
و نظرا لقلّة عمليات . حبري مباشر رابط بني أوروبا الشمالية و تونس

التصدير و التوريد تولّت جمموعة من الناقلني البحريني إحداث هذا 
على أن يتولّى إدارته بالتناوب أحد الناقلني لفائدته و لفائدة بقية اخلطّ 

الناقلني فيتولّى شحن و إيصال البضائع اليت وقع جتميعها   و شحنها 
فوق الباخرة الواحدة على أن يقوم أيضا بتونس وكيل حبري بالتناوب 
  . بتسليم البضائع إىل الوكالء البحريني لتسليمها إىل أصحاا

 يؤكّد نائب املدعى عليها أنّ اإلتفاقية ال تتوفّر فيها شروط اإلتفاقية و
  :غري الشرعية لألسباب التالية

  
   :عدم توفّر اإلرادة ـ 1

   من قانون املنافسة5ذلك أنّ املشرع التونسي اشترط صلب الفصل 
 مانعا  و األسعار توفّر اإلرادة الصرحية و احلرة يف اتفاق ما حتى يعترب

لقواعد املنافسة و هو ما مل يتوفّر يف قضية احلال ألنّ املؤسسات 



املدعى عليها و لئن تتمتع بالذّات القانونية املستقلة إالّ أنها تعمل يف 
  حق الناقل البحري األجنيب

و بذلك يتبين أنّ اإلتفاق ال ينبع عن إرادة حرة مبا .  و بالنيابة عنه
الالّشرعية و هو اإلتجاه الّذي كرسه فقه القضاء يسقط عنه صفة 

  .املقارن
  
   :انعدام املنافسة ـ 2

و ذلك لعدم وجود خطوط حبرية ثانية بني أوروبا الشمالية و 
تونس بل و على العكس من ذلك فإنه لعدم وفرة املعامالت و حتى 

البحريني يتسنى توفري حد أدىن من احلمولة تولّت جمموعة من الناقلني 
األجانب اإلنضمام لبعضهم قصد جتميع البضائع و إحداث خطّ 

و . مشترك ميكن من إيصال البضائع بني تونس و أوروبا الشمالية
بذلك و يف غياب خطّ ثان أو خطوط أخرى تربط بني املنطقتني 
مباشرة دون اللّجوء إىل التفريغ و إعادة الشحن مبوانئ أخرى، فإنّ 

شروعا و ال يتناىف مع قانون املنافسة ضرورة أنّ نتيجته اإلتفاق يغدو م
هي تنمية اإلقتصاد و ليس عرقلة سريه و أنّ اهلدف منه ترشيد أعمال 

  .املؤسسات املدعى عليها لضمان دميومة اخلطّ البحري املذكور
  
  
  
   :انعدام السوق ـ 3

يع عمال مبقولة أنّ حترمي اإلتفاقات غري املشروعة ينطبق على مج
األنشطة اإلقتصادية مبا يف ذلك اخلدمات إذا حتقّقت يف سوق خاضعة 



  لقواعد املنافسة 
و هو أمر غري متوفّر يف قضية احلال لغياب خدمات أخرى موازية 
ميكن أن تقوم مقام اخلدمات الّيت تسديها املؤسسات املدعى عليها مبا 

نافسة و  من قانون امل5يشكّل حائال دون تطبيق أحكام الفصل 
  .األسعار

  
عدم توفّر شرط عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي  ـ 4

   :لقاعدة العرض و الطّلب
 ال توجد خدمات موازية بإمكاا تقدمي نفس اخلدمات الّيت 
تسديها املؤسسات املدعى عليها و بالتايل يصري اإلتفاق على األسعار 

و . روج عنها النعدامها مطلقاال يهدف إىل احلد من املنافسة أو اخل
يتضح من عريضة الدعوى أنّ املؤسسات املدعى عليها عمدت من 
خالل اإلتفاقية إىل الترفيع يف أسعار اخلدمات املتعلّقة حبركة 

و هذا اإلتفاق و يف غياب مقومات الالّشرعية األخرى، فإنه .احلاويات
ملنشورة بالرائد الرمسي ينص كذلك على ضرورة احترام التسعرية ا

 و إنّ ما زاد عنها فهو مقابل 1997 سبتمرب 23 املؤرخ يف 76عدد 
  خدمات أخرى معروفة يسديها الوكالء البحريون

 وهـي غريخاضعة لتسعرية و بالتايل ميكن هلم اإلتفاق بشأا و 
  .ترشيدها ضرورة أنها تتعلّق بنفس اخلدمة

       
ى تقرير ختم األحباث و على ما يفيد توجيهه     و بعد اإلطّالع عل

  . لألطراف



" غرين تونس "          و بعد اإلطّالع على تقرير نائب شركة 
األستاذ حممد العادل باهلجالة يف الرد على تقرير ختم األحباث و 

 و املتضمن طلب إخراج 2003 جوان 07املرسم بكتابة الس يف 
  منوبته من نطاق املنازعة

 و اإلذن حتضرييا بإجراء اختبار فين مستندا يف ذلك إىل أنّ منوبته مل 
تطبق اإلتفاق و أنها جتمع بني صفيت وكيل حبري و وكيل عبور األمر 
الّذي خيوهلا تقاضي أجور عن اخلدمات الصادرة عنها حلرفائها و هو 

ؤسسة و يؤكّد نائب امل. ما مل يتعرض له تقرير ختم األحباث مطلقا
املدعى عليها أنها أدلت بعينة من فاتوراا للتأكيد على عدم عملها 
باإلتفاق مذكّرا بتمسك منوبته بطلب إجراء اختبار فين من قبل أحد 
اخلرباء املعتمدين قصد الوقوف على مدى تطبيق أو عدم تطبيق بنود 

          . اإلتفاق اعتبارا جلمعها بني صفيت وكيل حبري و وكيل عبور
         و بعد اإلطّالع على تقرير نائب املؤسسات الست املدعى 
عليها األستاذ حممد احلبيب عويدة يف الرد على تقرير ختم األحباث 

 و الّذي جاء فيه 2003 جوان 21املسجل بكتابة الس بتاريخ 
باخلصوص طلب القضاء برفض الدعوى لعدم اإلختصاص و رفضها 

  :ة احتياطية باإلستناد إىل ما يليأصال بصف
  

 عن عدم اختصاص جملس املنافسة يف النظر يف املخالفات ـأوال 
   : املنسوبة للمدعى عليها

يذكر نائب الشركات املدعى عليها أنّ العريضة الّيت رفعها وزير 
التجارة تنسب ملنوباته خمالفتها ملا جاء يف قراري وزير النقل و التجارة 

 املتعلّق أحدمها بأتعاب أمني السفينة و 1999 مارس 09ملؤرخني يف ا



و قد نص .  اآلخر بالتعريفة القصوى خلدمات الشحن و الترصيف
 أفريل 14 املؤرخ يف 1995 لسنة 33 من القانون عدد 20الفصل 

يف صورة :"  املتعلّق بتنظيم مهن البحرية التجارية على أنه 1995
 خطري أو متكرر من كلّ شخص طبيعي أو معنوي يباشر معاينة تقصري

إحدى املهن البحرية التجارية مبناسبة تنفيذه لإللتزامات احملمولة عليه 
قانونا أو خمالفته لتراتيب النقل أو الشغل أو السالمة أو لتأخري هام أو 

عن كلّ متكرر عن الوفاء بالتزاماته فإنه ميكن لوزير النقل بقطع النظر 
اإلنذار ـ اإليقاف : تتبع جزائي أن يتخذ إحدى العقوبات التالية 

و مي . املؤقّت عن النشاط ملدة ال تتعدى ثالثة أشهر ـ الشطب 
اتخاذ عقوبيت اإليقاف املؤقّت عن النشاط و الشطب بعد أخذ رأي 

 مل يذكر و يتبين من هذا الفصل أنه جاء عاما حبيث...". جلنة تأديبية
املخالفات املتعلّقة بالواجبات الّيت نص عليها هذا القانون و إنما كلّ 
إخالل باإللتزامات احملمولة قانونا على من يباشر إحدى املهن البحرية 

و طاملا أنّ . التجارية أو أي خمالفة لتراتيب النقل أو الشغل أو السالمة
ى عليها تتمثّل حسب عريضة املمارسات املنسوبة للمؤسسات املدع

الدعوى يف خمالفة التراتيب املتعلّقة بالتسعرية موضوع قراري وزيري 
النقل و التجارة املتعلّقني بالتعريفة القصوى ألتعاب أمني السفينة و 
شحن و تفريغ البضائع باملوانئ ، فإنّ النظر يف هذه املخالفة و اتخاذ 

 اختصاص وزير النقل مثلما نص عليه عقوبة يف شأا يدخل يف صميم
 املذكور أعاله و طبق فقه قضاء احملكمة اإلدارية يف قرارها 20الفصل 

   . 2001 فيفري 20 بتاريخ 17908عدد 
  
  



  
  
  
  

  : من حيث األصل و بصفة احتياطيةثانيا ـ
  

   :أ ـ التعليق على نتائج البحث
:"  تقرير البحث يذكر نائب املؤسسات املدعى عليها أنه جاء يف

تبين قيام شركات الئتمان السفن املستغلّة خلطوط حبرية منتظمة 
بالترفيع يف أسعار خدماا و اعتماد تعريفة جزافية تتجاوز التعريفة 

و ... القصوى ألتعاب أمني السفينة   و خدمات الشحن و التفريغ 
  و قيام هذه ...  وجود عملية تفاهم حول الترفيع يف األسعار 

املؤسسات بتوزيع منشور على املتعاملني معها يهم الترفيع يف أسعار 
و يتضح بالرجوع إىل امللف وجود ..." اخلدمات املتعلّقة باحلاويات

خلط فادح يف املفاهيم من طرف املصاحل املكلّفة بالبحث ضرورة أنّ 
  لسفينةما أمسته يف تقاريرها بتعريفة جزافية ألتعاب أمني ا

 و خدمات الشحن هو يف حقيقة األمر تعريفة تتعلّق بأجرة اخلدمات 
أما أجرة ) . البضاعة ( الّيت يسديها أمناء السفينة أو أمناء احلمولة 

  الشحن
 و التفريغ فلم يقع املساس ا مطلقا و إنما وقع احترامها و إدماج 

  .تيبيةالتر التسعرية احملددة  لـهامن طرف السلطة
و يذكر نائب املؤسسات املدعى عليها أنّ اإلتفاق موضوع    

أما . القضية املاثلة نص صراحة على ضرورة احترام التسعرية القانونية



املنشور املتعلّق بالترفيع يف أسعار اخلدمات املتعلّقة باحلاويات فإنه ال 
بحرية التجارية الّذي كما أنّ التعريف باملهن ال. يعين منوباته يف شيء 

جاء بتقرير األحباث ، فإنه حماولة من حمرر نتيجة البحث إىل اإلحنياز 
فقد جاء . مبهام أمني السفينة و خلطها مبهام مقاول الشحن و التفريغ

 من جملّة التجارة البحرية مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 167بالفصل 
أمني السفينة هو :"  بأنّ 1998مارس  18 املؤرخ يف 1998 لسنة 22

ـاإلعداد و السهر : وكيل بأجر للمجهز مكلّف بالعمليات التالية 
ـ إبرام . على حسن إقامة السفينة يف امليناء و اإلستجابة حلاجياا 

مجيع العقود لتموين السفينة ـ مساعدة الربان و متثيله يف القيام جبميع 
املينائية و كذلك تنفيذ و متابعة العمليات اإلجراءات اإلدارية و 

بالبضاعةوأجرةالنقل و جبميع املصاريف امللحقة إن  املتعلّقة  التجارية
وقائمات الشحن و األوراق األخرى ـ   وجدت ـ إعدادوثائق

التعهد بالبضاعة عند الشحن و تسليمها ألصحاا عند التفريغ و ذلك 
ع مقاول الشحن و التفريغ ـ السهر على حلساب الناقل ـ التعامل م

توزيع مصاريف الشحن و التفريغ بني البضاعة و السفينة و ذلك طبقا 
لشروط عقد نقل البضائع حبرا و يف غياب هذه األحكام حسب 

و يعرف املشرع بالفصل ..." التراتيب و العرف املعمول به يف امليناء
: " اول الشحن و التفريغ بأنه  من جملّة التجارة البحرية مق169

  املكلّف داخل امليناء بالقيام بكلّ عمليات شحن
 و تفريغ البضائع و بالعمليات الّيت تسبقها أو تليها مبا يف ذلك 
عمليات وضعها باملخازن و باملساحات غري املسقفة و أخذها منها و 

 و األرض  هو مكلّف أيضا بقبول البضائع و التعرف عليها على
كذلك حبفظها و باحملافظة عليها إىل حني شحنها و تسليمها ماديا 



و يؤكّد نائب املؤسسات املدعى عليها أنّ هذا اخللط ...". ألصحاا
يف املفاهيم بني أمني السفينة و مقاول الشحن و التفريغ مل يكن عفويا 

 بني نظام بل كان القصد منه حماولة إجياد تداخل بني األدوار و بالتايل
  و يضيف أنّ تقرير اإلدارة . التسعرية لكلّ مهنة

و تقرير ختم األحباث جتاهال دور منوباته بوصفها أمناء محولة و هي 
 مارس 16 املؤرخ يف 1998 لسنة 22مهنة منظّمة أيضا بالقانون عدد 

1998 .  
 من جملّة التجارة البحرية أمني احلمولة 168و قد عرف الفصل 

حسب احلال وكيل بأجر للمجهز أو الشاحن أو املرسل إليه "بأنه 
يكلّف حبفظ البضاعة املسلّمة له من موكّله و  باحملافظة  عليها ميكنه 

ـّات التجميع و تفريق البضائع املنقولة يف حاويات أو  القيام بعمليـ
و ال بد من ...". مقطورات أو بواسطة أي وحدة شحن أخرى

 من جملّة التجارة البحرية اجلديد ينص على 170لفصل اإلشارة إىل أنّ ا
احلمولة و  السفينةوأمني   ميكن اجلمع بني صفات أمني :" أنه

و يستنتج من ذلك أنّ للمدعى عليها ...".    مقاول الشحن و التفريغ
عدة وظائف تتمثّل باألساس يف اجلمع بني وظيفة أمني السفينة و أمني 

 ميكّنها من املطالبة باستخالص أجرا للوظيفتني يف احلمولةو هو ما
و إنّ ما تضمنته فاتوراا الّيت تدعي اإلدارة أنها مل تراع . نفس الوقت

احلد األقصى املنظّم بأمر حني تبين وجود فارق بني املعاليم املستخلصة 
عن احلاويات و التسعرية القصوى دون اإلشارة إىل أنّ تلك الفاتورات 

  .تتعلّق بعدة خدمات و ال م فقط أعمال أمني السفينة
كما يعيب نائب املؤسسات املدعى عليها على الباحث حتريف    

فقد عمدت اإلدارة إىل إظهار هذه . الوقائع خبصوص وضعية منوباته



األخرية يف موقع احتكار للسوق و يف وضعية مهيمنة من خالل إبراز 
ألسعار مجلة و على صندوق التعويض و ما مدى انعكاس ذلك على ا
و إنه ال نزاع يف أنّ موضوع قضية احلال . يؤدي إليه من عجز به

يتعلّق مبدى احترام الربوتوكول الّذي أبرمته املؤسسات املدعى عليها 
و بالتايل فإنّ حماولة اإلدارة ويل املسألة من خالل .  لقانون املنافسة

 ال تلزمها إالّ هي لتبين مدى هيمنة هذه املؤسسات تقدمي أرقام ومهية
على السوق هو غري جدي ضرورة أنّ اإلدارة تعلم أنّ هذه املؤسسات 

أمني سفينة و أمني محولة يف نفس " تعمل بصفتها وكيال حبريا 
على عدة خطوط خمتلفة و تتفاوت أمهّيتها و متارس من خالل " الوقت

ف وزارة النقل مبا أنها مسندة الترخيص يف قواعد املنافسة حتت إشرا
  كما إنّ . ذلك

موضوع قضية احلال ال يهم جممل عمليات النقل البحري مبيناء رادس 
ضرورة أن اإلتفاق املربم بني األطراف ال يهم إال اخلطّ املباشر الرابط 
  بني تونس 

يضيف و . و أوروبا الشمالية  و ال ينسحب على غريه من اخلطوط 
نائب املؤسسات املدعى عليها أنّ اإلتفاق ال يرنو إىل عرقلة سري 
  املنافسة الطبيعية 
و إنما إىل تقدمي نفس اخلدمات بنفس األسعار بالنسبة للخطّ الرابط 
بني أوروبا الشمالية و تونس و الذي ينظّمه جمموعة من الناقلني 

تتدخل كلّ مرة حسب األجانب، ضرورة أن املؤسسات املدعى عليها 
الناقل البحري املنظّم للرحلة لتكون إحداها وكيلة للسفينة و 

  .                األخريات أمينات بضائع
   :ب ـ التعليق على تقرير ختم البحث 



  
   : ـ خبصوص الترفيع يف األسعار و فاتورات املصاريف اإلضافية1 

 من جملّة 167الفصل يذكر نائب املؤسسات املدعى عليها أنّ 
التجارة البحرية حدد مهام أمني السفينة يف جمال النقل البحري و 
ضبط ااالت اليت يتدخل فيها نيابة عن الناقل البحري كما ضبط 

و إنّ األعمال اليت .  املهام اليت يقوم ا أمني احلمولة168الفصل 
و . ا املطالبة بأجراتسديها الشركات املطلوبة ليست جمانية و حيق هل

إنّ املبدأ هو حرية األسعار و اإلدارة اكتفت بوضع سقف هلذه 
األسعار و هو ما يعين حرية األطراف املتعاقدة يف اإلتفاق على 
األسعار داخل ذلك السقف و هو ما أكّدته عريضة الدعوى و ما 

عترف عمد إليه أطراف اإلتفاق عندما أبرموا فيما بينهم بروتوكوال ي
باحلد األقصى للسعر الّذي حددته اإلدارة خبصوص عمليات الشحن و 
التفريغ مع إقرار سعر موحد فيما بينهم خبصوص باقي اخلدمات عمال 

 من 5مببدإ حرية حتديد ذلك السعر و عليه فإنّ اإلحتكام إىل الفصل 
  . قانون املنافسة و األسعار يصبح غري ذي جدوى

عى عليها أنّ تقرير ختم األحباث و يضيف نائب الشركات املد
يقر بأنّ الفاتورات املعتمدة و لئن جتاوزت السقف احملدد ترتيبيا فألنها 
تتعلّق بزيادة على معلوم الشحن  و التفريغ احملدد ترتيبيا خبدمات 
 رتيبية كما يقرلطة التيسديها الوكيل البحري و خترج عن نطاق الس

ن القول بأنّ توظيف مصاريف إضافية على احلرفاء يعد من بأنه ال ميك
قبيل التجسيد غري املباشر للتعريفة اجلزافية املتفق عليها ألنّ الفارق 

كما جاء بالتقرير من جهة أخرى أنه من املؤكّد .واضح بني األمرين
للتعريفة أنّ هذه املصاريف اإلضافية تعد جتاوزا غري مشروع



  . القصوى  
 يبدو التناقض بني التأكيدين واضحا و ال ميكن اعتمادمها لضعف و

  .تعليلهما
 و يبين نائب املؤسسات املدعى عليها استنادا إىل ما سبق أنه يوجد 

 مارس 09سقف بالنسبة للخدمات احملددة بالقرارين املؤرخني يف 
  أما يف ما عداها من اخلدمات األخرى و اليت تسديها هذه1999

الشركات حسب جمال تدخلها كأمني سفينة أو كأمني محولة فإنها 
تبقى خاضعة ملبدإ حرية األسعار و هي حرية مطلقة، و بالتايل فإنه 

و يذكر نائب الشركات املدعى عليها . حيق لألطراف اإلتفاق بشأا
 أنّ تقرير ختم األحباث انتهى إىل اعتبار أنّ ما صدر من أمناء السفن

 جديد من قانون املنافسة، 3 فقرة 43هو خمالف ألحكام الفصل 
 جاء بالباب 43مؤكّدا على أنّ ذلك غري صحيح ضرورة أنّ الفصل 

  الثّالث من القانون و املتعلّق باملخالفات يف مادة ضبط األسعار
 و عقوباا بالنسبة للمواد و املنتوجات و اخلدمات غري اخلاضعة لنظام 

و بالتايل و نظرا ألنّ مبدأ حرية األسعار هو القائم يف . عارحرية األس
  . قضية احلال فإنه ال ميكن اللّجوء إىل تطبيق أحكام هذا الفصل

 
 
 
 
  
  : عن انعدام املنافسة لعدم وجود سوق-2

 مبقولة أنّ احلديث عن سوق يف قضية احلال يفترض اعتماد 
ا عن اإلتة ككلّ أمجارة البحريقل سوق التفاق احلاصل بني أمناء الن



املنتصبني بتونس الكربى و الناشطني مبيناء رادس و املشتغلني على 
خطّ تونس أوروبا الشمالية ، فإنه يعد فضاء يشكّل جزءا من السوق 
و هو ما يفهم من التعريف املستمد من فقه القضاء الفرنسي الّذي 

يتقابل فيه العرض بالطّلب اال الّذي " يعرف السوق على أنها 
خلريات أو خدمات يعتربها املستهلكون تعوض بعضها البعض و ال 

ذلك أنّ وجود البديل يرتبط باخلدمات اليت ". بديل هلا مع غريها
حتتاج إىل سوق هي يف قضية احلال سوق التجارة البحرية أما ما ورد 

  تعلّقة بالشحنيف تقرير اإلدارة من أنّ السوق هي سوق اخلدمات امل
 و التفريغ للحاويات يف املوانئ التونسية لفائدة احلرفاء عند القيام 
بعمليات التوريد أو التصدير ، فإنه مردود باعتبار أنّ الشحن أو 
التفريغ جزء من اخلدمات اليت تكون يف جمملها نشاط املهنيني 

د متّ اخللط يف تقرير لذلك فق. البحريني مبيناء رادس و بغريه من املوانئ
اإلدارة بني اخلدمات و بني اال الّذي تسدى فيه هذه اخلدمات و 
اليت حتتاج إىل أن يكون هلا بديل حتى تتوفّر فيها قاعدة املنافسة و هو 
ما ال يتوفّر يف قضية احلال ال سيما و أنّ تقرير اإلدارة يعترف بالسوق 

رادس و من حيث اخلدمات الكربى اليت تتجاوز جغرافيا ميناء 
عمليات الشحن أو التفريغ لتشمل عدة موانئ و كلّ العمليات اليت 

 من جملة التجارة البحرية عند تعريفه ألصحاب املهن 167بوا الفصل 
و إنه ال عمل ذا التمييز بني السوق و أحد أجزائه عمال . البحرية

  .يز القانونبالقاعدة القائلة بأنه ال متييز حيث مل مي
 
 
 

   : عن عدم توفّر شرط عرقلة حتديد األسعار-3



يذكر نائب املؤسسات املدعى عليها أنّ غياب سوق تفترض 
املنافسة من شأنه أن جيعل اإلتفاق بني األمناء أمرا مشروعا باعتبار أنه 
يهدف إىل ترشيد اخلدمات و اعتماد الشفافية ال سيما و أنّ اإلدارة ال 

سعرا حمددا و إنما جتعل لبعض تلك اخلدمات سقفا لألسعار و تضبط 
 من قانون املنافسة و 5بالتايل أضحى من غري الوجيه اعتماد الفصل 

األسعار الذي يربط اإلخالل باملنافسة مبا دف إليه من عرقلة لتحديد 
كما يضيف أنّ الفصل املذكور وضع أربع حاالت دف . األسعار

نافسة و قد وردت هذه احلاالت مبوبة دون فصل إىل اإلخالل بامل
بينها مما يدعم فكرة اعتمادها جمتمعة أو بالتناوب و أنّ غياب أحدها 

و يف قضية احلال فإنه من البديهي التسليم بأنّ . ينفي وجود اآلخر 
اإلتفاق ليس من شأنه مثال أن يقصي متدخال آخر طاملا أنّ كلّ 

األطراف املتواجدة فعال و اليت تنشط يف هذا األطراف املنتفعة هي 
  .اإلطار

         و بعد اإلطّالع على مالحظات مندوب احلكومة املسجلة 
 و املتضمنة باخلصوص طلب 2003 جوان 24بكتابة الس بتاريخ 

تصحيح صفة القائم بالدعوى بالنظر إىل إعادة هيكلة احلكومة الّيت 
ارة، وزارة السياحة و التجارة و صارت مبقتضاها وزارة التج

الصناعات التقليدية و تأييد ما جاء بتقرير ختم األحباث و طلب إلزام 
الشركات املعنية بوضع حد للممارسات املخلّة باملنافسة و مقاضاا 

  . جديدين من قانون املنافسة و األسعار34 و 19على معىن الفصلني 
" مارسك تونس " قرير نائب شركة          و بعد اإلطّالع على ت

 جوان 28األستاذ احلبيب الوساليت املرسم بكتابة الس بتاريخ 
 الّذي ضمنه طلب اعتبار منوبته غري قائمة باألعمال املنسوبة 2003



إليها و عدم اتخاذ أي عقاب بشأا مستندا يف ذلك إىل عدم اخنراطها 
التنصيص على امسها بكتب يف اإلتفاق موضوع التتبع ضرورة أنّ 

بيتر " اإلتفاق املذكور مع اإلدعاء بأنه وقع متثيلها فيه من قبل السيد 
غري صحيح لعدم إمضاء هذا األخري عليه ضرورة أنه مل " ب سفارار 

يكن يف تاريخ إبرام اإلتفاق موضوع الدعوى موجودا بالبالد التونسية 
س إدارة الشركة الّذي اجتمع يوم و ال مباشرا لعمله ضرورة أنّ جمل

 قرر قبول استقالته من عضوية جملس اإلدارة و من 2000 أوت 04
مهامه كمدير عام مساعد و إنّ ما ورد باحملضر من حتديد موعد تنفيذ 

 ال يعين أنه بقي مباشرا ملهامه إىل 2000 سبتمرب 25القرار املذكور يف 
فر بعد أيام من انعقاد جملس اإلدارة حد التاريخ املذكور بل إنه سا

و . لقضاء إجازته السنوية مثّ التحق بعد ذلك بعمله اجلديد بفيتنام
يضيف نائب املدعى عليها أنّ منوبته، شركة خفية اإلسم ميثّلها 
  رئيسها مديرها العام السيدة حياة العواين،

ه ال علم هلا  و قد سبق هلا أن أوضحت لألعوان املكلّفني بالبحث أن
كما يؤكّد نائب الشركة املدعى عليها أنّ تقرير . ذا اإلتفاق إطالقا
الشركة و لئن مل تساهم يف إبرام اإلتفاق إالّ  به أنّ  ختم األحباث جاء 

إالّ أنّ ذلك . أنّ ذلك ال حيول دون تتبعها طاملا أنها رفّعت يف التعريفة
 إالّ إىل تتبع الشركة من أجل و يف صورة ثبوته ال ميكن أن يؤول

  الترفيع يف األسعار ال غري
  .  و يبقى إقحامها يف هذه القضية غري صحيح قانونا

 املؤرخ يف 1991 لسنة 64         و بعد اإلطّالع على القانون عدد 
 املتعلّق باملنافسة و األسعار مثلما متّم و نقّح 1991 جويلية 29

 و القانون 1993 جويلية 26 املؤرخ يف 1993 لسنة 83بالقانون عدد 



 41 و القانون عدد 1995 أفريل 24 املؤرخ يف 1995 لسنة 42عدد 
   .1999 ماي 10املؤرخ يف  1999لسنة 

 أفريل 24 املؤرخ يف 1962 لسنة 13         و على القانون عدد 
علّق بإدراج جملّة التجارة البحرية كما وقع تنقيحها بالقانون  املت1962
   .1998 مارس 16 املؤرخ يف 1998 لسنة 22عدد 

 أفريل 14 املؤرخ يف 1995 لسنة 33         و على القانون عدد 
 املتعلّق بتنظيم مهن البحرية التجارية كما وقع تنقيحه و إمتامه 1995

   .1997 أكتوبر 27 املؤرخ يف 1997 لسنة 69بالقانون عدد 
 سبتمرب 9 املؤرخ يف 1996 لسنة 1567         و على األمر عدد 

 املتعلّق بضبط طرق التنظيم اإلداري و املايل و سري أعمال 1996
 املؤرخ 2000 لسنة 324جملس املنافسة مثلما نقّح و متّم باألمر عدد 

   .  2000 فيفري 7يف 
 مارس 9ي وزيري التجارة و النقل املؤرخني يف          و على قرار

 املتعلّقني بضبط التعريفة القصوى ألمني السفينة و شحن و 1999
  .تفريغ البضائع باملوانئ

         و بعد اإلطّالع على ما يفيد استدعاء األطراف جللسة املرافعة 
 الدين  و ا تال املقرر السيد مجال2003 جويلية 10املعينة ليوم 

و حضر األستاذ حممد احلبيب عويدة نيابة . العوادي ملخصا لتقريره
عن املؤسسات املدعى عليها الست و رافع على ضوء تقاريره الكتابية 
و دفع أصالة بعدم اختصاص الس بالنظر يف الدعوى لرجوع األمر 

 اتفاق ناقلني إىل وزير النقل و رافع احتياطيا بأنّ اإلتفاق كان نتيجة
أجانب فضال عن حصول خلط حول صفة الوكيل الّذي يقوم بعدة 
مهام يف نفس الوقت مؤكّدا على عدم وجود إرادة لإلخالل بآليات 



السوق خاصة و أنّ اخلطّ ال توجد به منافسة كما طلب من الس 
تكليف خبري لضبط رقم املعامالت املتعلّق بالنشاط موضوع الدعوى، 

البا احلكم برفض الدعوى لعدم اإلختصاص و احتياطيا رفضها ط
  . موضوعا

مارسك " و حضر األستاذ احلبيب الوساليت نيابة عن شركة 
  "تونس 

 و رافع على ضوء تقريره الكتايب مؤكّدا أنّ الشخص الّذي نسب إليه 
متثيل الشركة يف اإلتفاق ليس له صفة كما أنّ الشركة مل تطبق 

اق املذكور فضال عن عدم وجود سوق و ال منافسة باعتبار أنّ اإلتف
و طلب احلكم " مارسك العاملية " منوبته هي املمثّلة الوحيدة لشركة 
  .  بعدم مساع الدعوى يف حق منوبته

غرين " و حضر األستاذ حممد العادل باهلجالة نيابة عن شركة 
مع بني نشاطي وكيل مؤكّدا باخلصوص على أنّ منوبته جت" تونس 

  عبور و أمني سفينة
 و أنّ اخلدمات الّيت تقدمها تشمل النشاطني و طلب احلكم برفض 

  الدعوى
 و احتياطيا تكليف خبري لضبط رقم املعامالت اخلاص بالنشاطات 

  .موضوع النزاع
و حضر مندوب احلكومة السيد خليفة التونكيت و متسك 

قدمة للمجلس مؤكّدا باخلصوص على أنّ بامللحوظات الكتابية امل
 ألغى مجيع 1999التنقيح املدخل على قانون املنافسة و األسعار سنة 

النصوص السابقة املخالفة مضيفا أنّ اإلتفاق جاء عاما و ال يقتصر 
على خطّ واحد مضيفا أنّ هذا اإلتفاق اجنرت عنه آثار اقتصادية 



لفة يف التصدير و التوريد مما كان له متثّلت باخلصوص يف زيادة التك
  .انعكاس على صندوق التعويض طالبا احلكم وفقا لطلبات اإلدارة

         و متّ إثر ذلك حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالقرار 
   .2003 سبتمرب 25جللسة يوم 

  : و ا و بعد املفاوضة القانونية صرح مبا يلي  
  
  
   :كمي لس املنافسة عن اإلختصاص احل-

 حيث دفع نائب املؤسسات املدعى عليها بعدم آختصاص جملس 
املنافسة للنظر يف الدعوى املاثلة مبقولة أنّ العريضة الّيت رفعها وزير 
التجارة تنسب ملنوباته خمالفتها ملا جاء يف قراري وزير النقل و التجارة 

مها بأتعاب أمني السفينة و  املتعلّق أحد1999 مارس 09املؤرخني يف 
و قد نص . اآلخر بالتعريفة القصوى خلدمات الشحن و الترصيف

 أفريل 14 املؤرخ يف 1995 لسنة 33 من القانون عدد 20الفصل 
يف صورة :"  املتعلّق بتنظيم مهن البحرية التجارية على أنه 1995

عنوي يباشر معاينة تقصري خطري أو متكرر من كلّ شخص طبيعي أو م
إحدى املهن البحرية التجارية مبناسبة تنفيذه لإللتزامات احملمولة عليه 
قانونا أو خمالفته لتراتيب النقل أو الشغل أو السالمة أو لتأخري هام أو 
متكرر عن الوفاء بالتزاماته فإنه ميكن لوزير النقل بقطع النظر عن كلّ 

اإلنذار ـ اإليقاف : بات التالية تتبع جزائي أن يتخذ إحدى العقو
و يتم . املؤقّت عن النشاط ملدة ال تتعدى ثالثة أشهر ـ الشطب 

اتخاذ عقوبيت اإليقاف املؤقّت عن النشاط و الشطب بعد أخذ رأي 
و يتبين من هذا الفصل أنه جاء عاما حبيث مل يذكر ...". جلنة تأديبية



ت الّيت نص عليها هذا القانون و إنما كلّ املخالفات املتعلّقة بالواجبا
إخالل باإللتزامات احملمولة قانونا على من يباشر إحدى املهن البحرية 

و طاملا أنّ . التجارية أو أي خمالفة لتراتيب النقل أو الشغل أو السالمة
املمارسات املنسوبة للمؤسسات املدعى عليها تتمثّل حسب عريضة 

الفة التراتيب املتعلّقة بالتسعرية موضوع قراري وزيري الدعوى يف خم
النقل و التجارة املتعلّقني بالتعريفة القصوى ألتعاب أمني السفينة و 
شحن و تفريغ البضائع باملوانئ ، فإنّ النظر يف هذه املخالفة و اتخاذ 
عقوبة يف شأا يدخل يف صميم اختصاص وزير النقل مثلما نص عليه 

 املذكور أعاله و طبق فقه قضاء احملكمة اإلدارية يف قرارها 20فصل ال
   . 2001 فيفري 20 بتاريخ 17908عدد 

         و حيث أنه خالفا ملا ذهب إليه نائب املؤسسات املدعى 
عليها، فإنّ املمارسات املثارة بعريضة الدعوى تتمثّل يف اتفاق 

 يف أسعار شحن و تفريغ  األطراف املدعى عليها على الترفيع
احلاويات يف جمال النقل البحري، احملددة مبقتضى قرار وزيري التجارة  

   مارس 9و النقل املؤرخ يف 
بصورة أدخلت اإلضطراب على سوق الشحن توريدا و ،1999 

  .تصديرا بسبب اإلرتفاع املفاجئ للكلفة
  بصريح الفصل         و حيث أنّ هذا الصنف من اإلتفاقات حمظور

من قانون املنافسة و األسعار و طبق فقه قضاء الس ) جد يد  ( 5 
الّذي استقر على إقرار اختصاصه كلّما كانت املمارسة ختلّ باملنافسة 
بكيفية جتعل آثارها ال تقتصر على أطراف النزاع فحسب بل متتد إىل 

 القضية املاثلة، املساس بآليات السوق و توازا، مثلما هو احلال يف
ن الردفع يف غري طريقه و متعياألمر الّذي يغدو معه هذا الد  .  



  
          :من جهة الشكل

 2003 جوان 24حيث متسك مندوب احلكومة يف تقريره املدىل به يف 
بضرورة تصحيح صفة القائم بالدعوى الّذي صار وزير السياحة و 

  التجارة
قليديناعات التجارة و الصة عوضا عن وزير الت.  

         و حيث فضال على أنّ الصفة اجلديدة للقائم بالدعوى 
 05 املؤرخ يف 2002 لسنة 2011اكتسبت مبقتضى األمر عدد 

 املتعلّق بتسمية أعضاء احلكومة، أي يف تاريخ الحق 2002سبتمرب 
لقيام لرفع الدعوى فإنّ هذه الشكلية ليس هلا أي تأثري على صحة ا

و األسعار أسبغ  من قانون املنافسة) جديد  ( 11طاملا أنّ الفصل 
صفة القيام بالدعاوى أمام جملس املنافسة على الوزير املكلّف بالتجارة 

  .    بقطع النظر عن احلقائب األخرى الّيت قد يتوالّها باحلكومة
جال          و حيث قدمت الدعوى ممن له صفة و املصلحة و يف اآل

  .القانونية، لذا تعين قبوهلا من هذه الناحية
  

  :من جهة األصل
  

I ةة بالقضيوق املعنيـ عن الس :  
         حيث خيلص من أوراق امللف و خاصة من عريضة افتتاح 
الدعوى، أنّ السوق املعنية بالقضية املاثلة هي سوق اخلدمات املقدمة 
 باملوانئ البحرية



منها شحن و تفريغ احلاويات مبيناء تونس حلق الوادي  و خاصة 
  .  رادس

         و حيث تتميز اخلدمات املقدمة باملوانئ البحرية التونسية 
  بتعددها 

و تنوعها و جتمع حتت تسمية املهن البحرية التجارية املنظّمة بالقانون 
ح و متّم  مثلما نق1995ّ أفريل 14 املؤرخ يف 1995 لسنة 33عدد 

   .1997 أكتوبر 27 املؤرخ يف 1997 لسنة 69بالقانون عدد 
        و حيث متثّل مهنا حبرية جتارية حسب الفصل الثّاين من 
القانون املشار إليه أعاله مهن املرشد البحري و اهز البحري و الناقل 

حن و التفينة و أمني احلمولة   و مقاول الشفريغ البحري و أمني الس
 و وسيط إجيار السفن
 و مزود السفينة و مؤسسة التصرف يف السفن و مؤسسة املساعدة و 
اإلنقاذ البحري و اجلر و مؤسسة تصنيف السفن و مكاتب متثيل 

  . املؤسسات األجنبية لتصنيف السفن
         و حيث أنّ املشرع اهتم بتنظيم هذه املهن لكوا ترتبط 

ثيقة بالنقل البحري الّذي ميثّل عنصرا حيويا يف تطوير بصفة و
املبادالت التجارية، إذ تطورت احلركة  البحرية للبضائع باملوانئ 

  1998البحرية التونسية بني 
  : على النحو التايل2000و 
  

 كمية البضائع السنة
  مليون طن20.6 1998
  مليون طن24.4 1999
 ن مليون ط26.6 2000



      
         و حيث يستأثر التبادل التجاري البحري مع دول اإلتحاد 

 من مجلة املبادالت % 74.6األورويب بالنصيب األكرب إذ بلغ نسبة 
 ، يف حني مل تبلغ تلك النسبة 1992 سنة % 72.9 مقابل 1999سنة 

 1992سنة  % 7.5 مقابل 1999سنة  % 8.3مع الدول اإلفريقية إالّ 
.   

         و حيث ترجع أمهية نصيب املبادالت التجارية البحرية مع 
الدول األوروبية إىل العالقة التقليدية مع هذه الدول املتميزة بقرا 
اجلغرايف إضافة إىل دخول اتفاقية الشراكة بني تونس و اإلتحاد 

   . 1998األورويب حيز التطبيق يف مارس 
 سنة 111 تطور عدد مهنيي البحرية التجارية من          و حيث

 أمني سفينة، بينما ارتفع عدد 86 منهم 2000 سنة 282 إىل 1994
 السفن و اخلدمات البحرية إىل نالشركات الناشطة يف قطاع ائتما

  : موزعة كاآليت2001 سنة 108
   مؤسسة بتونس الكربى،84ـ 
   مؤسسات بوالية سوسة،07ـ 
  سسات بوالية صفاقس، مؤ10ـ 
   مؤسسات بوالية برترت،03ـ 
   مؤسستان بوالية قابس،02ـ 
  .   مؤسستان بوالية مدنني02ـ 

    و حيث تتميز املوانئ البحرية التونسية بتخصصها حسب نوع 
  :البضائع املنقولة، من ذلك مثال 

   :ـ موانئ برترت مرتل بورقيبة و الصخرية 



ناء برترت مرتل بورقيبة عبور الواردات و النقل يؤمن مي         
الساحلي الوطين للنفط اخلام و املواد املكررة للشركة التونسية لتكرير 

  . امليناء   باملـائة من نشاط68النفط بنسبة  
  وخيتص ميناء الصخرية حبركة تصدير النفط اخلام و توريد         

ائدة شركات التجارة الدولية و كذلك  و تصدير املواد املكررة لف
  .الفسفوري لشركة صناعات احلامض الفسفوري تصدير احلامض 
   :ـ ميناء قابس

        يتراوح حجم احلركة ذا امليناء خالل الفترة املتراوحة بني 
1992  

مليون طن سنويا حبسب حجم واردات  3.7 و 3 بني 1999و 
 الكربيت

اد الكيميائية للمجمع الكيميائي التونسي الّيت  و صادرات أمسدة املو
  . باملائة من حجم احلركة التجارية هلذا امليناء60حتتكر لوحدها 

  :ـ ميناء جرجيس
فط اخلامز حركة هذا امليناء بتصدير النو قد تراجع .          تتمي

 1997 ألف طن سنة 179 إىل 1992 ألف طن سنة 652نشاطه من 
  .لّص صادرات النفط اخلام من خاللهبسبب تق

 
 
 
 
  

  :ـ ميناء تونس و حلق الوادي و رادس



 حتتلّ هذه املوانئ املرتبة األوىل من حيث تأمني حركة احلاويات 
 باملائة من احلجم اجلملي للبضائع املشحونة باحلاويات 90الّيت تفوق 

احلركة بنسبة و تتطور هذه . العابرة بكلّ املوانئ البحرية التجارية
  . باملائة3.7معدل منو سنوي يساوي 

         و حيث يتضح مما سبق أنّ ميناء رادس يستأثر بالنصيب 
األكرب من حركة احلاويات بالنسبة لبقية املوانئ التونسية و هي السوق 
املعنية بالقضية املاثلة مثلما يفصح عنه اجلدول التايل بالنسبة لسنة 

2000 : 
 
  

 20حاويات ذات  امليناء
 وحدة/قدم

 40حاويات ذات 
 وحدة/قدم

 20وحدة موازنة 
 وحدة/قدم

احلركة جبميع املوانئ 
 التونسية

110280 87669 285678 

 272898 83719 105460 احلركة مبيناء رادس

احلركة ببقية املوانئ 
 التونسية

4820 3950 12780 

نسبةحركةاحلاويات 
قارنة مبيناء رادس م
 ببقية املوانئ

95.6 95.4 92.6 

                  
         و حيث ثبت من األحباث اليت كونت منطلقا هلذه القضية أنّ 
املؤسسات املدعى عليها منتصبة بواليات تونس الكربى و تنشط 
  خاصة مبيناء 

  



  
  

  رادس و تتعامل مع مؤسسات عمومية و خاصة و بعض الوزارات
ة مع البلدان األوروبية والسجاريا املبادالت التفارات و تشمل خدما  

  :   واآلسيوية و اإلفريقية موزعة كاآليت
  
  

 اموع الصادرات الواردات النسبة البلدان
 17425 8467 8958 %75 أوروبا

 1932 327 1605 %8 إفريقيا

 1542 372 1170 %7 أمريكا

 2354 1642 712 %10 آسيا

     

IIـ عن املمارسات املثارة  :  
         حيث يعيب الوزير املكلّف بالتجارة على األطراف املدعى 
عليها اإلتفاق على الترفيع يف أسعار نقل احلاويات احملدد مبقتضى قرار 

 بصورة أدخلت 1999 مارس 9وزيري التجارة و النقل املؤرخ يف 
 و تصديرا لإلرتفاع املفاجئ اإلضطراب على سوق الشحن توريدا

  .للكلفة
     

      و حيث أقر ت املؤسسات املدعى عليها عن طريق حماميها  
 مارس 10صلب التقرير يف الرد على عريضة الدعوى املدىل به يف 

  بأا ال تنازع يف إمضائها كتب اتفاق لتنظيم األسعار املتعلّقة 2003



ام ما ينص عليه القانون خبصوص معاليم بالتصدير و التوريد مع احتر
  . التفريغ مثلما ينص عليه الفصل األول من اإلتفاق

  و حيث يكون النزاع املاثل قد احنصر يف مدى شرعية اتفاق 
املؤسسات املدعى عليها املتعلّق بتحديد و توحيد أسعار شحن و 

  . تفريغ  احلاويات مبيناء تونس حلق الوادي رادس
  

III لسـ ا :  
  

  :عن طليب اإلخراج
األستاذ حممد العادل " غرين تونس "        حيث طلب نائب شركة 

 إخراج منوبته من 2003 جانفي 04باهلجالة صلب تقريره املدىل به يف 
نطاق الدعوى آستنادا إىل كوا مل تلتزم باإلتفاق املذكور و إىل أنهامل 

لتعريفات القصوى احملددة بقرار وزير تتجاوز يف ممارستها لنشاطها ا
"  ، بينما متسك نائب شركة 1999 مارس 09التجارة املؤرخ يف 

األستاذ احلبيب الوساليت يف تقريره املرسم بكتابة " مارسك تونس 
 بأنّ منوبته مل تقم باألعمال املنسوبة 2003 جوان 28الس بتاريخ 

اهها، مستندا يف ذلك إىل عدم إليها طالبا عدم اتخاذ أي عقاب جت
اخنراطها يف اإلتفاق موضوع التتبع ضرورة أنّ التنصيص على امسها 

" بكتب اإلتفاق املذكور مع اإلدعاء بأنه وقع متثيلها فيه من قبل السيد 
غري صحيح، لعدم إمضاء هذا األخري عليه بآعتبار أنه " بيتر  سفارار 

عوى موجودا بالبالد مل يكن يف تاريخ إبرام اإلتفاق موضوع الد
التونسية و ال مباشرا لعمله ضرورة أنّ جملس إدارة الشركة الّذي 

 قرر قبول استقالته من عضوية جملس 2000 أوت 04اجتمع يوم 



اإلدارة و من مهامه كمدير عام مساعد و إنّ ما ورد باحملضر من 
 ال يعين أنه 2000رب  سبتم25حتديد موعد تنفيذ القرار املذكور يف 

بقي مباشرا ملهامه إىل حد التاريخ املذكور بل إنه سافر بعد أيام من 
انعقاد جملس اإلدارة لقضاء إجازته السنوية مثّ التحق بعد ذلك بعمله 

و يضيف نائب املدعى عليها أنّ منوبته، شركة خفية . اجلديد بفيتنام
دة حياة العواين، و قد سبق هلا اإلسم ميثّلها رئيسهامديرها العامالسي 

أن أوضحت لألعوان املكلّفني بالبحث أنه ال علم هلا ذا اإلتفاق 
إطالقا، مؤكّدا أنّ ترفيعها يف التعريفة يف صورة ثبوته ال ميكن أن 
يؤول إالّ إىل تتبعها من أجل الترفيع يف األسعار ال غري و يبقى 

  .حيح قانوناإقحامها يف هذه القضية غري ص
من قانون ) جديد (5و حيث نصت الفقرة األوىل من الفصل 

  املنافسة
 املتفق عليها و اإلتفاقيات الصرحية أو األعمالو األسعار على منع 

  الضمنية
 و الرامية إىل منع تطبيق قواعد املنافسة يف السوق أو احلدمنها عندما 

عي لقاعدة العرض دف إىل عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبي
  .و الطلب 

و حيث أنّ جرمية اإلخالل بقواعد املنافسة تتحقق إما بثبوت 
إبرام مؤسستني إقتصاديتني أو أكثر التفاق يرمي إىل عرقلة حرية 
املنافسة و تعطيل آليات السوق و إما بثبوت حصول التطبيق الفعلي 

ل القانوين حملتوى ذلك اإلتفاق، و ال يشترط لقيامها آقتران العم
  .باحلدث الواقعي 



 و حيث أقر حمامي املدعى عليها األستاذ احلبيب عويدة، ضمن 
ال ينازعون يف أنهم "  بأنّ منوبيه 2003 مارس 5تقريره املؤرخ يف 

إتفقوا و أمضوا كتب اتفاق بينهم كتنظيم األسعار املتعلقة بالتصدير و 
ملفوض للوكالة ، و اعترف السيد ماهر كشك الوكيل ا"التوريد

 19اإلفريقية للمالحة و التجارة ، ضمن حمضر البحث املؤرخ يف 
   بالصفحة اخلامسة منه2002أفريل 

خبصوص الظروف اليت حفت بإعداد اإلتفاق السالف :" مبا يلي 
إىل اإلجتماع مبقر شركة الذكر فقد توصلنا بعد التشاور فيما بيننا 

ة اليت يوظفها أمني السفينة  ، حيث متت مناقشة التعريفمارسك تونس
 دينار للحاوية 200على البضاعة و قررنا ضبط تسعرية موحدة ب 

  ، كما صرحت"الواحدة 
  

 السيدة حياة العواين الرئيس املدير العام لشركة مارسك تونس 
يف إعانة " بأنّ املهنة تأمل 2002 أفريل 22مبحضر البحث احملرر يف 

الوة على أنه ثبت من وثائق امللف و ع"  لتدارك هذه اهلفوة ةاإلدار
 ، أنّ شركة 2001 أفريل 24 املؤرخة يف 025271خاصة الفاتوة عدد 

مارسك إلتزمت بفحوى اإلتفاق و طبقت التعريفة اجلزافية اليت حصل 
التفاهم بشأا، السيما و أنّ بقية املؤسسات املدعى عليها قد آعترفت 

 و تقيدها باإلتفاق موضوع يف شخص ممثليها القانونيني بإبرامها
  .     القضية 

و حيث تأسيسا على ما سبق تكون مة التواطئ على ضبط 
األسعار بواسطة إبرام اتفاق،  بني مؤسسات تعترب يف األصل متنافسة 
فيما بينها، قد ثبتت يف حقّها مجيعا، األمر الذي يتجه معه رفض 



وشركة مارسك " رينشركة غ"الطّلبني الراميني إىل إخراج كلّ من 
  .من القضية " تونس

  
    :عن عدم توفّر اإلرادة و آنعدام السوق 

حيث متسك نائب املؤسسات املدعى عليها األستاذ حممد احلبيب      
 مارس 10عويدة يف تقريره املدىل به ردا على عريضة الدعوى بتاريخ 

 املشرع  بعدم توفّر اإلرادة من جانب منوباته، مبقولة أن2003ّ
 من قانون املنافسة و األسعار توفّر 5التونسي اشترط صلب الفصل 

اإلرادة الصرحية و احلرة يف اتفاق ما حتى يعترب مانعا لقواعد املنافسة و 
هو ما مل يتوفّر يف قضية احلال ألنّ املؤسسات املدعى عليها و لئن 

 تعمل يف حق الناقل البحري تتمتع بالذّات القانونية املستقلة إالّ أنها
و بذلك يتبين أنّ اإلتفاق ال ينبع عن إرادة حرة . األجنيب و بالنيابة عنه

مبا يسقط عنه صفة الالّشرعية و هو اإلتجاه الّذي كرسه فقه القضاء 
املقارن، مضيفا أنه يف غياب خطّ ثان أو خطوط أخرى تربط بني 

ون اللّجوء إىل التفريغ و إعادة أوروبا الشمالية و تونس مباشرة د
الشحن مبوانئ أخرى، فإنّ اإلتفاق يغدو مشروعا و ال يتناىف مع قانون 

  .املنافسة نظرا آلنعدام السوق 
         و حيث عالوة على  أنه مل يثبت من أوراق امللف و ال من 
املعطيات املوضوعية و اإلقتصادية املتعلّقة بالقطاع ما يرتع عن 

ملؤسسات املدعى عليها إرادا يف الضلوع يف اإلتفاق موضوع ا
القضية املاثلة، فقد آستقر فقها و قضاء أنّ اإلتفاقات املخلة باملنافسة 

 اليت من شأا أوهي اليت يكون موضوعها خمالفا لقواعد املنافسة 
 تعطيل آليات السوق و التأثري على حرية املنافسة فيها، بقطع النظر عن



توفر عنصر النية من عدمه، إذ آستقر فقه قضاء  هذا الس على 
آعتبار أنّ آنعدام النية ال يعفي املؤسسة املذنبة من املؤاخذة  على 
آقترافها ملمارسات خملة باملنافسة، دون أن حيول ذلك من أخذ العنصر 

  .املذكور بعني اإلعتبار  عند تقدير حجم العقوبة و درجتها 
ال يف أنّ اإلتفاق موضوع قضية احلال يشكل و حيث ال جد

حبكم موضوعه ممارسة خملة باملنافسة، فضال على أنه ثبت من التحقيق 
يف القضية أنّ تطبيقه الفعلي أفضى إىل نتائج وخيمة آنعكست سلبا 

  . على سوق النقل البحري عامة و أضرت باإلقتصاد الوطين 
وق املرجعية موضوع القضياهنة ال تتمثل يف و حيث أنّ السة الر

النقل البحري بني تونس و أوروبا الشمالية و إمنا يف خدمات الشحن 
و التفريغ املقدمة باملوانئ البحرية التونسية و خاصة منها ميناء تونس 
حلق الوادي رادس، و بالتايل فإنّ غياب املنافسة بني الناقلني البحريني 

نس  و أوروبا الشمالية ال عالقة له يف اخلط البحري الرابط بني تو
مبوضوع القضية ، فضال على أن فقدان املنافسة يف نشاط أو قطاع 
معني ال يعين انعدام السوق، مثلما ذهب إىل ذلك حمامي املدعى 
عليها، بل أنّ السوق توجد كلما كان هناك عرض و طلب مثلما هو 

دعى عليها عرض احلال يف القضية الراهنة،  إذ تتوىل  املؤسسات امل
  خدماا على طاليب تلك اخلدمة و هم ناقلو البضائع
 و املصدرون و املوردون، األمر الذي يتعني معه رفض هذين الدفعني 

.  
 فيما يتعلّق بعرقلة حتديد األسعار حسب قاعدة العرض و الطّلب و -

  : اإلتفاق على الترفيع فيها 



يها األستاذ حممد   حيث يتمسك نائب املؤسسات املدعى عل
 ردا على تقرير 2003 جوان 21احلبيب عويدة  يف تقريره املدىل به يف 

ختم األحباث بأنه يوجد سقف أقصى لألسعار بالنسبة للخدمات 
، أما يف مـا 1999مارس   09احملددة بالقرارين املؤرخني     يف

 عداها من اخلدمات األخرى 
 جمال تدخلها كأمني سفينة أو و اليت تسديها هذه الشركات حسب

كأمني محولة فإنها تبقى خاضعة ملبدإ حرية األسعار و هي حرية 
و يذكر نائب . مطلقة و بالتايل فإنه حيق لألطراف اإلتفاق بشأا

الشركات املدعى عليها أنّ تقرير ختم األحباث انتهى إىل اعتبار أنّ ما 
 جديد 3 فقرة 43ام الفصل صدر من أمناء السفن هو خمالف ألحك

من قانون املنافسة، مؤكّدا على أنّ ذلك غري صحيح ضرورة أنّ 
 جاء بالباب الثّالث من القانون املتعلّق باملخالفات يف مادة 43الفصل 

 ضبط األسعار و عقوباا بالنسبة للمواد و املنتوجات 
  . األسعار  حرية اخلاضعةلنظام  غري  واخلدمات
 نظرا ألنّ مبدأ حرية األسعار هو القائم يف قضية احلال فإنه و بالتايل و

  . ال ميكن اللّجوء إىل تطبيق أحكام هذا الفصل
و حيث خالفا ملا ذكر فإنّ التسليم بأنّ األعمال اليت أتتها   

املؤسسات املذنبة تشكّل خمالفات إقتصادية تقع حتت طائلة العقوبات 
ملنافسة و األسعار، ليس من شأنه أن اجلزائية املنصوص عليها بقانون ا

حيول دون تكييفها يف اآلن ذاته بأا ممارسات خملة باملنافسة على معىن 
من القانون املذكور ، كلما كان هلا حبكم ) جديد(الفصل اخلامس 

موضوعها أو بفعل اآلثار املترتبة عنها، تأثري على حرية املنافسة أو 
  . التوازن العام للسوق



 و حيث أنّ املمارسات اليت صدرت عن  املؤسسات املدعى         
من قانون املنافسة و ) جديد  ( 5عليها تسوسها أحكام  الفصل 

األسعار اليت متنع اإلتفاقات الصرحية أو الضمنية الرامية إىل منع تطبيق 
قواعد املنافسة يف السوق أو احلد منها أو اخلروج عنها  وذلك بقطع 

عن نظام األسعار املنطبق إن كان حرا أم مؤطّرا، ضرورة أنّ النظر 
حرية األسعار تقتضي فسح اال أمام املنافسة و التقيد بآليات السوق 
 و منها باخلصوص قاعدة العرض و الطّلب،
 و هو ما يتناىف مع كلّ حماولة أو عملبة تنبئ عن وجود تواطئ أو 

السوق، حىت و لو تعلّق ذلك األمر تفاهم يستهدف حرية املنافسة يف 
  .ببضاعة أو خدمة ختضع إىل نظام السعر األقصى

 و حيث آستنادا إىل كلّ ما سبق، فإنّ ركون هذه املؤسسات إىل 
التفاهم على تطبيق تعريفة جزافية موحدة تندمج فيها أتعاب الشحن و 

 التفريغ 
سالف ) جديد (5فصل و اخلدمات اإلضافية، يغدو  خمالفا  ألحكام ال

اإلشارة ، إذ أا  بضلوعها جمتمعة يف إبرام اتفاق حمظور، تكون قد 
  .     عرضت نفسها للمؤاخذة قضائيا من قبل جملس املنافسة 

 و حيث أعرضت الوكالة اإلفريقية للمالحة و التجارة عن 
ة التعاون مع الس يف طور التحقيق و آمتنعت عن اإلدالء باملوازن

 رغم مطالبتها بذلك وحترير حمضر حبث ضدها يف 2001املالية لسنة 
 28   بتاريخ 161الغرض من قبل أعوان املراقبة اإلقتصادية حتت عدد 

   . 2003جوان 
و حيث بناء على كل ما سبق ، يتجه توجيه أمر إىل املؤسسات املذنبة 

 من قانون 34إللغاء العمل باإلتفاق املعيب، كتخطئتها وفقا للفصل 



  املنافسة 
من رقم املعامالت الذي  ) % 2(و األسعار يف حدود إثنني باملائة 

أجنزته بالبالد التونسية خالل آخر سنة مالية منقضية ، باستثناء الوكالة 
اإلفريقية للمالحة و التجارة اليت تعنتت و آمتنعت عن التعاون مع 

طية مالية أرفع من اخلطايا الس أثناء التحقيق،مما جيوز معه إفرادها خب
املسلّطة على املؤسسات املخالفة األخرى ، و اليت يقدرها الس  يف 

  .من رقم معامالا  )% 5( نطاق سلطته التقديرية خبمسة باملائة 
 من قانون 36 للفصل 2و حيث أنه آستئناسا بأحكام الفقرة 

  املنافسة 
باملمارسات " لعنوان الرابع املتعلقو األسعار الواردة بالباب األول من ا

ميكن  أن حتكم " و اليت تنص على أنه " املخالفة للمنافسة و عقوباا
احملكمة عالوة على ذلك بأن ينشر على نفقة احملكوم عليه قرارها كليا 

، يكون من املتجه إلزام املؤسسات "أو جزئيا يف الصحف اليت تعينها
ر على نفقتها و بالتضامن بينها املخالفة بنشر منطوق هذا القرا

بصحيفتني يوميتني، و ذلك بغاية إعالم احلرفاء و املستهلكني بعدم 
شرعية املمارسات اليت آستهدفتهم و درء لكل حماولة الحقة 

  .لتكرارها، ملا لذلك من آنعكاسات على النظام العام اإلقتصادي 
  

  ـ و هلذه األسباب ـ
  :    قرر الس 

  



ام املؤسسات املدعى عليها بوضع حد لإلتفاق املربم بينها  إلز:أوال 
خبصوص اعتماد أسعار موحدة لشحن و تفريغ احلاويات باملوانئ 

  .البحرية و الكف عن تطبيقه فور إعالمها ذا القرار
 تسليط خطايا مالية على املؤسسات املخالفة و ذلك على النحو :ثانيا 
  :التايل

د 74.000,00( أربعة و سبعون ألف دينار: تونس ـ شركة مارسك 

.(  
  مخسون ألف دينار : ـ الوكالة اإلفريقية للمالحة و التجارة 

  ). د 50.000,000( 
  ). د 82.000,000( اثنان و مثانون ألف دينار : ـ شركة داليسندرو         
  ). د 54.000,000( أربعة و مخسون ألف دينار : ـ شركة موهاب          
 د 39.000,000( تسعة و ثالثون ألف دينار : ـ شركة غرين تونس          

.(  
أربعة وثالثون ألف : ـ الوكالة البحرية التونسية         

  ).د 34.000,000(دينار
إلزام املؤسسات املدعى عليها على نفقتها و بالتضامن بينها  : ثالثا 

تني و يف صفحة بارزة حتت بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يومي
قرار صادر عن جملس املنافسة خبصوص ممارسات خملّة : "العنوان التايل

و ذلك " باملنافسة يف جمال شحن و تفريغ احلاويات باملوانئ البحرية 
  .يف ظرف شهر من تاريخ اإلعالم ذا القرار

نون  من القا21يتم اإلعالم ذا القرار وفقا ألحكام الفصل  :رابعا 
   .1991 جويلية 29 املؤرخ يف 64عدد 



         و صدر هذا القرار عن الدائرة القضائية لس املنافسة برئاسة 
السيد غازي اجلريبـي و عضوية السادة العادل بن حسن و عبد 
  الرؤوف بن الشيخ

و أمن كتابة اجللسة . و حياة بن زيد و حممد احلبيب الوحيشي
  .السيد احلبيب كمونالكاتب القار 

  
  

                      الكـاتب                        الرئيــس 
القـار  

غازي اجلريـبـي                                           احلبيب 
  كمون     

 


