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 الحمد هللالحمد هللالحمد هللالحمد هللا                                                                                                                                                        التونسيةالتونسيةالتونسيةالتونسيةالجمهورية  الجمهورية  الجمهورية  الجمهورية  

        مجلس المنافسةمجلس المنافسةمجلس المنافسةمجلس المنافسة 

        131341: : : : القضية عددالقضية عددالقضية عددالقضية عدد        

  2015    نوفمبرنوفمبرنوفمبرنوفمبر    26    ::::تاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرار    
  

        قـــــرارقـــــرارقـــــرارقـــــرار

  :مجلس المنافسة القرار التالي بينمجلس المنافسة القرار التالي بينمجلس المنافسة القرار التالي بينمجلس المنافسة القرار التالي بين    أصدرأصدرأصدرأصدر
  

  .شارع فرحات حشّاد، سيدي رزيق رادس 2نائلة شفرود ،  - :ةةةةالمّدعيالمّدعيالمّدعيالمّدعي
  

        ن جــــهة  ن جــــهة  ن جــــهة  ن جــــهة  ــــــــــــمممم

  .في شخص ممثـّلها القـانوني شركة اّتصاالت تونس، - ::::ممممالمّدعى عليهالمّدعى عليهالمّدعى عليهالمّدعى عليه

في شخص ممثـّلها القـانوني،  شركة أورنج تونس، -

نائبها األستاذ سليم مالوش الكائن مكتبه بمرّكب  

نهج العربيّة    بلوك د الطّابق الّسابع 2000قـاالكسي  

 .الّسعوديّة تونس  

شركة تونيزيانا، في شخص ممثـّلها القـانوني الكائن   -

ضفـاف   -مقّرها بعمارة زينيت حدائق البحيرة

  .البحيرة تونس

         

رىرىرىرىــــهة أخـهة أخـهة أخـهة أخـــــن جن جن جن جــــــــمممم          
ة واملرمسّ  السّيدة نائلة شفروداملقّدمة من بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى 

واليت ّمت  2013 أكتوبر 31بتاريخ  131341 حتت عدد بكتابة جملس املنافسة
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فيفري  11بتاريخ  62توضيحها مبقتضى مكتوب مرّسم بكتابة الس حتت عدد 

قامت املّدعية بفتح حمّل  1996ما مفاده أنّه يف سنة الذي جاء فيها ، 2014

للهاتف العمومي وذلك بعد القيام بدراسة للمردوديّة اإلقتصاديّة للمشروع واعتمادا 

لى اإلتّفاقّية املربمة مع شركة اّتصاالت تونس وشرعت يف استغالل هذا املشروع ع

  . بصفة منتظمة إىل أن أفلس املشروع منذ سبع سنوات

وهي تعيب على اّتصاالت تونس فرضها على املستغّلني أجهزة هاتف ال تتوّفر ا 

بإعالمها ذه  الّضمانات الكافية حيث ميكن قرصنتها مبختلف الطّرق، إذ ولئن قام

. الوضعّيات إّال أّا مل تّتخذ أّي إجراء يف الغرض رغم اعرتافها حباالت القرصنة

كما تعيب على شركة اّتصاالت تونس أّا كانت حتتسب نبضات ضائعة ضمن 

  .الفواتري ال يقابلها معلوم يدفعها احلريف عند القيام مبكاملة هاتفّية

يع واليات اجلمهوريّة قامت به وزارة اإلّتصاالت وقد ضّمن املّدعي تقريرا يهّم مج

حتت رعاية شركة اّتصاالت تونس وشركة صوتيتال والذي يثبت وجود فروقات 

النّبضة املسّجلة بآلة التّاكسيفون ومركز اّتصاالت تونس وتثبت ضياع كثري النّبضات 

  .اليت احتسبت ضمن الفواتري ملّدة سنوات

مدت شركة اّتصاالت تونس ختفيض نسبة الرّبح دون وباإلضافة إىل ما سبق فقد ع

دينار شهريّا على  1500تفاوض مسبق مع ممثّلي املهنة إىل جانب فرضها لسقف 

  .شراءات بطاقات الّشحن

كما يعيب باإلضافة إىل ما سبق تعّمد املشّغلني الّثالث إىل اعتماد موّزعني باجلملة 

ر ألصحاب حمّالت اهلاتف العمومي لشراء بطاقات الّشحن وهو ما يتسّبب يف ضر 

املؤّهلني دون غريهم لرتويج هذه البطاقات وإّن هذا الّتصّرف يفضي إىل مزامحة غري 

شريفة ألصحاب حمّالت اهلاتف العمومي من طرف هؤالء الّدخالء الذين يف غالب 

  . األحيان يتعاطون أنشطة أخرى خمتلفة مهنّية وجتاريّة
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ملمّثل القانوين لشركة تونيزيانا املرّسم بكتابة جملس رّد اوبعد اإلّطالع على 

الذي جاء فيه أنّه من حيث األصل ال جيمعها  2013ديسمرب  12املنافسة بتاريخ 

باملّدعية أّي عالقة جتاريّة مباشرة وال أّي عقد جتاري ميكن أن ينجّر عنه أّي إلتزام 

لس ال خيتّص بالّنظر يف مثل قانوين جتاه املّدعي وأنّه من حيث اإلختصاص فإّن ا

هذه الّدعاوي إذ ال تدخل املمارسات املثارة ضمن تلك اليت حّددها الفصالن 

اخلامس والّسادس من قانون املنافسة واألسعار وبالّتايل هي دعوى من اختصاص 

  . القضاء العديل وهو ما يستوجب رفضها

ركة أورونج تونس رّد األستاذ سليم مالوش نيابة عن شوبعد اإلّطالع على 

  :الذي جاء فيه أنّه

بصفة مبدئّية فإّن املمارسات املشتكى منها ال تعترب ممارسات خمّلة باملنافسة وال  -

  .ترجع باإلختصاص إىل الس وهو ما يستدعي القضاء برفض الّدعوى شكال

 بصفة احتياطّية ومن حيث األصل فإنّه خالفا ملا متّسك به املّدعي من أّن شركة -

أورونج تونس ال تتحّمل أّي مسؤولّية يف اإلشكالّيات والّضائقة املالّية اليت تعاين 

منها املراكز العمومّية لإلّتضاالت سّيما وأّن هذه املراكز ملزمة حسب كرّاس 

الّشروط املنطبق على نشاطها بالتعامل بصفة حصريّة مع املشّغل التّارخيي شركة 

  .اّتصاالت تونس

ورونج أّا ال تتعامل بصفة مباشرة مع املراكز العمومّية وبّينت شركة أ

  .لإلّتصاالت وإّمنا تتعامل مع موّزعني على مقتضى عقد توزيع وخدمات

كما أفادت أّن سلطة اإلشراف املتمثّلة يف وزارة تكنولوجيا املعلومات 

ع الّشرائح واإلّتصال بصدد الّنظر يف مشروع كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم جتارة توزي

اهلاتفّية وبطاقات الّشحن والّشحن اإللكرتوين للهاتف القار واجلّوال بغاية فّض 

اإلشكالّيات العالقة مبا يسمح بتجاوز الوضعّية االجتماعية واالقتصاديّة احلرجة 

  .ألصحاب هذه املهنة
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  .سبق طلب األستاذ سليم مالوش رفض الّدعوى وبناء على ما   

  

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

  .مندوب احلكومة

وبعد اإلّطالع على رّد األستاذ سليم مالوش نيابة عن الّشركة املّدعى عليها 

طلب والذي  2015 يليةجو  23املرّسم بكتابة الس بتاريخ شركة أورونج تونس 

احلكمي وبصفة احتياطّية فيه بصفة مبدئّية رفض الّدعوى شكال لعدم اإلختصاص 

  .برفض الّدعوى املوّجهة لشركة أورونج تونس وإخراجها من نطاق املطالبة الرّاهنة

وبعد اإلّطالع على رّد الّشركة املّدعى عليها شركة أوريدو تونيزي  املرّسم 

  .والذي طلب فيه الّتصريح برفض الّدعوى 2015أوت  4بكتابة الس بتاريخ 

وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث 

أّيد من خالهلا ما جاء بتقرير واليت  2015 أوت 12املرّمسة بكتابة الس بتاريخ 

ختم األحباث وأقّر بثبوت االستغالل املفرط لوضعّية الّتبعّية اإلقتصاديّة اليت توجد 

  .هاتف عمومي جتاه شركة اّتصاالت تونس عليها السّيدة نائلة شفرود صاحبة حملّ 

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد       

  . واملتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015

املتعّلق و  2006فيفري 15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلـى األمـر عدد

   .جملس املنافسةبالتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال 
  

لسة جل اإلّطالع على ما يفيد آستدعاء األطراف بالطّريقة القانونّية وبعد

 املّخصالسّيدة مجيلة اخلبثاين  املقّررة ت، وا تل2015 نوفمرب 5 نة ليوماملرافعة املعيّ 

وحضرت املّدعية السّيدة نائلة شفرود ومتّسكت بدعواها ختم األحباث  من تقرير

شركة اّتصاالت املّدعى عليها ومل حيضر من ميّثل طالبة إجراء اختبار عند اإلقتضاء 
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السّيد حمّمد البجاوي نيابة عن املّدعى عليها  تونس وقد بلغها اإلستدعاء وحضر

ا قّدمته كتابة منتهيا إىل شركة تونيزيانا أوريدو وأعلن أّن هذه األخرية تتمّسك مب

احلميدي يف حّق زميلها األستاذ مىن األستاذة  طلب رفض الّدعوى كما حضرت

هذا األخري  ومتّسكت مبا قّدمهسليم مالوش نائب املّدعى عليها شركة أورونج تونس 

نسخة منها املظروفة  املحوظاالسّيدة هيام بايل مندوب احلكومة  وتلت .من ردود

  .بامللف

  

بالقـرار  حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح المجلس رقرّ ثر ذلك إو 

   .2015 نوفمبر 26لسة يوم بج

        

  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يليوبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يليوبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يليوبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يلي

  
        : : : : من جهة الّشكلمن جهة الّشكلمن جهة الّشكلمن جهة الّشكل    ****

لذا يتعّني . حيث قّدمت الدعوى ّممن له الّصفة واملصلحة ويف اآلجال القانونّية

  .قبوهلا من هذه الّناحية

  

        ::::جهة األصلجهة األصلجهة األصلجهة األصلمن  من  من  من  * * * * 
  :دراسة الّسوق ����

سوقني مرجعّيتني تتعّلق األوىل بإعادة بيع خدمات تتعّلق قضية احلال بحيث 

اإلّتصاالت اهلاتفّية للعموم اليت تشمل خاّصة استغالل أجهزة التّاكسفون وأجهزة 

  .الفاكس والطّباعة عن بعد
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اّتصاالت تونس واملراكز وحيث يهّم هذا الّنشاط بصفة حصريّة املشّغل الّتارخيي 

  .العمومّية لإلّتصاالت اهلاتفّية

أصبح  2006وحيث كان هذا الّنشاط خيضع إىل ترخيص مسبق إّال أنّه منذ سنة 

  .1إحداث مثل هذه املراكز خاضعا إىل نظام كرّاس شروط

وحيث وبالّرجوع إىل املعطيات اإلحصائّية للهيئة الوطنّية لإلّتصاالت لشهر مارس 

إّن عدد هذه املراكز يف تراجع مستمّر نظرا من ناحية للتطّور الّتكنولوجي ف 2014

وتطّور عدد اهلواتف اجلّوالة ومن ناحية أخرى لظهور متعاملني إقتصادّيني يقومون 

بتوزيع بطاقات الّشحن مبختلف أنواعها ومل يعد الّتوزيع حكرا على هذه املراكز إضافة 

ا مسالك توزيع خاّصة خمتلفة عن هذه املراكز إىل ظهور شركات اّتصاالت أخرى هل

اليت متّثل شركة اّتصاالت تونس وال حيّق هلا بيع بطاقات شحن لشركات اّتصاالت 

  . أخرى

اقات شحن اهلاتف بط لتوزيع الّتفصيلسوق ّم أّن الّسوق املرجعّية الثّانية  وحيث

  .ركة اتصاالت تونساخلاّصة بشمسبق الدفع وبطاقات التاكسيفون القار واجلوال 

ميكن خلدمات الّشحن أن تكون إّما ماديّة جمّسدة يف بطاقات شحن كرطونّية حيث و 

أو يف شكل غري ماّدي وهو ما يعرف خبدمات الشحن اإللكرتوين إذ يتم شحن 

الرصيد من خالل حتويل مبلغ مايل من رصيد إىل رصيد آخر عرب توجيه اإلرساليات 

  .ةالقصرية لرصيد طالب اخلدم

مسبقة الدفع نظرا هليمنة مشرتكي  ا، سوقرب السوق التونسية للهاتف اجلوالتعتحيث و 

لدى  %95 ـاهلاتف اجلوال يف هذا النظام على هذه السوق الذي تتجاوز نسبتهم ال

  :اليةلني الثالثة طبقا للبيانات التّ املشغّ 
  2013  2012  2011  2010  المجموع / نظام االشتراك   المشغل 

  465 058 4   167 359 4   380 514 4  4448957  نظام مسبق الدفعاشتراكات الهاتف الرقمي عدد 

                                                 
1
يتعّلق باملصادقة على كّراس الّشروط املتعّلق باستغالل املراكز العمومّية  2013جويلية  29قرار من وزير تكنولوجيا املعلومات واإلّتصال مؤرّخ يف   

  . لإلّتصاالت اهلاتفّية
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   995 297   694 195   999 120  643 87  نظام الفوترة  إتصاالت تونس

   460 356 4   861 554 4  379 635 4  600 536 4  المجموع 

عدد اشتراكات الهاتف الرقمي 

  تونيزيانا

   594 439 6  477 538 6  869 441 6  351 783 5   نظام مسبق الدفع

   388 259  902 213  801 177  347 145  نظام الفوترة

   982 698 6  379 752 6  670 619 6  698 928 5  المجموع 

عدد اشتراكات الهاتف الرقمي 

  أورونج 

   322 535 1   639 393 1  372 057 1   185 634  نظام مسبق الدفع

   601 121   398 140  235 75  723 14  نظام الفوترة

   923 656 1  037 534 1  607 132 1   908 648  المجموع 

مجموع االشتراكات بشبكات 

  الهاتف الجوال 

  381 033 12  283 291 12 621 013 12  493 866 10  نظام مسبق الدفع

  984 678  994 549 035 374 713 247  نظام الفوترة

 365 712 12 277 841 12  656 387 12 206 114 11  المجموع 

  2014مارس  13الّصادر بتاريخ  132502معطيات مستمّدة من رأي مجلس المنافسة عدد   

  

شركة اتصاالت تونس تتمتع يف ما يتعّلق باهلاتف القاّر مسبق الّدفع فإّن  وحيث أنّه

، رغم حصول  بوضعية هيمنة يف سوق خدمات االتصاالت عرب شبكة اهلاتف القار 

على لزمة الستغالل شبكة اهلاتف " أورنج تونس" و " تونيزيانا " كل من شركة 

  :نه املعطيات التاليةوفقا ملا تبيّ القار، 

  
  2013  2012  2011  2010  المجموع / نظام االشتراك   المشغل 

 القارعدد اشتراكات الهاتف 

  إتصاالت تونس

   336 242  846 239  803 387 400 368  نظام مسبق الدفع

   412 571   059 611   630 644  102 731  نظام الفوترة

   fixi 181 600  143 011   148 566   147 094نظام 

   842 960   471 053 1   444 175 1  102 281 1  المجموع

   077 61   115 52  42337  483 8  تونيزيانا القارعدد اشتراكات الهاتف 

   60  القار أورونج عدد اشتراكات الهاتف 

  979 021 1  586 105 1   781 217 1  585 289 1  المجموع 

  2014مارس  13الّصادر بتاريخ  132502معطيات مستمّدة من رأي مجلس المنافسة عدد   

  

، وهي خدمة اهلاتف القار مسبق الدفعرتويج باتصاالت تونس  تقومحيث و 

متكن املستهلك من حتديد سقف استهالكه سلفا وذلك باحلصول على  خدمة

املتوفرة لدى  االلكرتونيةأو التذكرة  االلكرتوينبطاقة شحن اهلاتف القار أو الشحن 
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الوكاالت التجارية ومكاتب الربيد ومراكز اهلاتف العمومي ونقاط البيع املعتمدة 

  .لدى اتصاالت تونس 

مسالك توزيع باجلملة ومسالك بطاقات الّشحن إىل تتوزّع مسالك توزيع حيث و 

  : فصيلتوزيع بالتّ 

  : الللهاتف القار والجوّ  االلكترونيالجملة لبطاقات الشحن والشحن  وموزع *

يتوىل مشغلو الشبكات العمومية لالتصال على غرار توزيع شرائح اهلاتف اجلوال 

إما مباشرة ، الوّ واجل للهاتف القار االلكرتوينتوزيع بطاقات الشحن والشحن 

أو بصفة غري مباشرة عن طريق شبكات التوزيع يف نطاق التجارية  مبواسطة وكاال

املمثلة ملختلف  TTSعلى غرار شبكة " عقود االستغالل حتت العالمة األصلية " 

أو عن طريق شبكات املوّزعني املوّزعني الكبار الثالثة املتعاملني مع اتصاالت تونس 

ن مع املشغل كعقد الشراكة الذي يربط  اتصاالت تونس مع الربيد التونسي املتعاقدي

  .مكتبا يف مجيع مناطق اجلمهورية  1350الذي ميتلك شبكة مكاتب تعادل 

وبصفة خاّصة ويف ما يتعّلق مبسالك التوزيع اخلاّصة خبدمات التوزيع باجلملة وحيث 

لبطاقات الشحن اخلاّصة بشركة اتصاالت تونس فإّن هذه األخرية توزّع بطاقاا إّما 

مباشرة عرب الوكاالت التجارية لالتصاالت التابعة التصاالت تونس واملتواجدة 

عرب املوزعني  2007مباشرة وانطالقا من سنة بأغلب مناطق اجلمهورية أو بصفة غري 

 "MIB "املتعاقدين معها والبالغ عددهم حاليا ثالثة وهم شركة       

وهي شركات  ". CELLCOM "شركة و"  SOLAS et MATIHEU"شركةو

  .خمتّصة يف ترويج مجلة من منتوجات االتصاالت على غرار اهلواتف اجلوالة

  

الّتفصيل لبطاقات الّشحن والشحن االلكتروني للهاتف القار والجوال  وموزع* 

 :  
املعتمدة من  TT Phone –POS simple point of saleوتضم  نقاط البيع  املشغل 
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اتصاالت 

 تونس
 TT Phone   240قبل املشغل اتصاالت تونس وعددها باملئات منها    37.000

من قبل املشغل وهي يف األصل مراكز عمومية لالتصاالت اهلاتفية ّمت تبّنيها 

وحتويلها إىل نقاط بيع لفائدته وتضم ايضا شبكة املراكز العمومية لالتصاالت 

مركز يف مجيع مناطق اجلمهورية  8000اهلاتفية و عددها حاليا يف حدود   
 765 تونيزيانا

أورنج 

 تونس
1139 

  2014مارس  13الّصادر بتاريخ  132502معطيات مستمّدة من رأي مجلس المنافسة عدد   

  

تشهد الّسوق تزايدا مطردا يف االقبال على خدمة اهلاتف اجلوال مقابل حيث و 

تراجع يف خدمات اهلاتف القار وقد رافق ذلك ارتفاعا يف االستهالك وهو ما ساهم 

لى مستوى توزيع الشرائح اهلاتفية أو على يف حدوث العديد من التجاوزات سواء ع

مستوى الشحن حيث ساهم الطلب املرتفع يف ظهور شبكات توزيع غري منظمة 

وموازية وذلك بدخول شركات ذات رؤوس أموال كبرية حتتكر اال تقوم بتوزيع 

بطاقات الشحن والشحن االلكرتوين على كل احملالت من دكاكني بيع الفواكه 

ت جتارة املواد الغذائية واملكتبات وباعة التبغ والوقيد وحىت عند الباعة اجلافة وحمالّ 

املتجولني كما  حصلت بعض القطاعات على اتفاقيات لشحن اهلاتف اجلوال على 

ألف متدخل   100غرار البنوك، هذا ويقدر البعض عدد املتدخلني العشوائيني بالـ 

ك باقتناء كميات كبرية تزيد عن كما حتّول بعض جتار التفصيل إىل جتار مجلة وذل

خفيض يف حاجام احلقيقية بغرض التفويت فيها إىل جتار آخرين مقابل التّ 

 .  عمولتهم لفائدة املفوت هلم وهو ما أفضى إىل ظهور مسالك توزيع موازية 

  :تحليل الممارسات المثارة- 3

أجهزة هاتف ال حيث تعيب املّدعية على اّتصاالت تونس فرضها على املستغّلني 

تتوّفر ا الّضمانات الكافية كما يعيب عليها أّا كانت حتتسب نبضات ضائعة 

  .ضمن الفواتري ال يقابلها معلوم يدفعها احلريف عند القيام مبكاملة هاتفّية

كما تعيب باإلضافة إىل ما سبق تعّمد املشّغلني الّثالث إىل اعتماد موّزعني باجلملة 

حن وهو ما يتسّبب يف ضرر ألصحاب حمّالت اهلاتف العمومي لشراء بطاقات الشّ 
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املؤّهلني دون غريهم لرتويج هذه البطاقات وإّن هذا الّتصّرف يفضي إىل مزامحة غري 

شريفة ألصحاب حمّالت اهلاتف العمومي من طرف هؤالء الّدخالء الذين يف غالب 

  . األحيان يتعاطون أنشطة أخرى خمتلفة مهنّية وجتاريّة

يث ولئن كانت عريضة الّدعوى شاملة ختّص كّل شركات اإلّتصاالت، فإّن هذا وح

الّنزاع ال يتعّلق فعلّيا إّال بشركة اّتصاالت تونس اليت تربطها عالقة عضويّة باملراكز 

العمومّية لإلّتصاالت اليت تقوم برتويج خدمات اإلّتصاالت اخلاّصة ذه الّشركة 

قّيات اليت تربط بني الطّرفني ترويج بطاقات الّشحن ويفرتض عليها مبقتضى اإلتّفا

اخلاّصة بشركة اّتصاالت تونس وهو ما يفرتض معه إخراج شركيت تونيزيانا وأورونج 

  .تونس من نزاع احلال

  .وحيث ينحصر الّنزاع احلايل بني املّدعية وشركة اّتصاالت تونس دون غريها

ضمن عريضة الّدعوى حتليل طبيعة يستوجب حتليل خمتلف املمارسات املثارة حيث و 

  .وبني شركة اّتصاالت تونس ةالعالقة الّتجارية الرّابطة بني املّدعي

بيع بطاقات ل ّمت تنظيم العالقة الرابطة بني طريف النزاع مبقتضى اتفاق حيث أنّهو 

إعادة متوين اهلاتف املسبق الدفع وبطاقات الّتاكسيفون ّمت جتديده يف أكثر من 

   . حدود هذا الّتاريخمناسبة وإىل

يف وضعّية تبعّية اقتصاديّة لشركة اّتصاالت تونس باعتبار تّوفر  ةوجد املّدعيحيث تو 

بعية االقتصادية مجلة العناصر اليت بّينها فقه قضاء جملس املنافسة الذي عّرف التّ 

اجر يف حالة تتشّكل من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع التّ "بكوا 

عليه التخّلص من تأثري املزّود على نشاطه وما جينيه من أرباح وتتمّثل  يصعب فيها

هذه العناصر يف شهرة عالمة املزّود وحجم نصيبها يف الّسوق ومدى تأثريها يف رقم 

املعامالت اجلملي للتاجر املوزّع أو املؤّسسة احلريفة واستعصاء التزّود مبواد أو 

ن ال يكون مرّد ذلك سلوك التاجر خدمات مشاة من أّي جهة أخرى على أ
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نفسه أو سياسته التجاريّة، ضرورة أّنّ◌ التبعّية تعّرب عن حالة خضوع مفروضة 

  ." وليست وليدة اختيار إرادي

وحيث تتمّثل هذه العناصر يف شهرة العالمة الّتجاريّة لشركة اّتصاالت تونس وفق 

 ل املّدعي مع اّتصاالت تونسدراسة الّسوق اليت ّمت بياا سابقا ويف اقتصار تعام

من دون غريها باعتبار أّن العالقة التعاقديّة القائمة بني طريف النزاع تلزم العارض 

متثيل شركة اّتصاالت تونس حصريّا باعتبارها مركز عمومي لالّتصاالت اهلاتفّية 

العقد بالتزّود حصريّا من الّشركة املّدعى عليها ويف إنعدام احللول البديلة إذ أّن و 

الرابط بني طريف النزاع يلزم املدعي على حصر تعامله مع شركة اتصاالت تونس و 

   .عى عليهاال يسمح له بالتزّود من بقّية الشركات املنافسة للمدّ 

ال تشّكل هذه الوضعّية يف حّد ذاا ممارسة خمّلة باملنافسة على معىن الفصل حيث و 

إّال مىت ثبت وجود استغالل مفرط هلا من من قانون املنافسة واألسعار،  )جديد( 5

  .عى عليهاقبل املدّ 

وحيث يثري ملّف احلال تدهور وضعّية املراكز العمومّية لإلّتصاالت بصفة عاّمة  

كنتاج الحتدام املنافسة بالّسوق وتعّدد شركات اإلّتصاالت وانتشار اهلواتف اجلّوالة 

املكاملات اهلاتفّية يقّل من سنة إىل  األمر الذي جعل الّلجوء إىل هذه املراكز إلجراء

سنة   أخرى وهو ما توّضحه فاتورات استهالك املّدعية خالل الفرتة املمتّدة من

دينار يف  5.084,934إذ اخنفضت القيمة على الّتوايل من  2014إىل سنة  2010

  .2014دينار يف سنة  455,190إىل  2010سنة 

بصفة خاّصة خلسائر حمتملة محّلتها وحيث يرجع تدهور وضعّية هذه املراكز 

اّتصاالت تونس هلا من خالل عدم استكمال تعويضها يف خصوص النّبضات 

 .الّضائعة لبعض أجهزة اهلواتف حسب ما يفرزه الّتقرير املضّمن بامللفّ 

وحيث أّن وضعّية املّدعية كانت نتاجا أيضا الستغالل مفرط لوضعّية الّتبعّية 

د فيها جتاه الّشركة املّدعى عليها اّتصاالت تونس يف خصوص اإلقتصاديّة اليت توج
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الّسوق املرجعّية املتعّلقة ببيع بطاقات الّشحن والّشحن اإللكرتوين وقد جتّلت مظاهر 

اإلستغالل املفرط يف عدم وضوح واستقرار نسبة الّتخفيض املعتمدة بالّنسبة إىل 

وين ويف بعض األحيان تقليص اقتناء بطاقات الّشحن أو عملّيات الّشحن اإللكرت 

وهي الّنسبة املنصوص عليها بقرار وزير  % 7نسبة الّتخفيض إىل حدود تقّل عن 

املتعّلق بضبط تعريفات البطاقات اهلاتفّية  1997نوفمرب  19االّتصاالت املؤرّخ يف 

وقد تبّني ذلك . ذات الّدفع املسبق وإجراءات تسويقها وخاّصة الفصل الثّالث منه

الل الّرجوع إىل فواتري اقتناء بطاقات الّشحن والّشحن اإللكرتوين للفرتة من خ

  .2014و 2011املمتّدة بني سنة 

وحيث يكّرس هذا التصّرف أحاديّة قرار الشركة املّدعى عليها يف تطبيق العمولة 

املناسبة مع فرض عدم الّتزّود لدى شركات اّتصال أخرى وهو ما يفتح اال أمامها 

  . يز بني خمتلف املتزّودين واملوّزعني بالّتفصيلللّتمي

استنادا ملا سبق إدانة شركة اّتصاالت تونس الستغالهلا املفرط لوضعّية  يّتجهحيث و 

الّتبعّية اإلقتصاديّة اليت يوجد فيها املّدعية جتاهها وتغرميها أخذا بعني اإلعتبار 

جتاهلها ملراسالت الس وعدم تعاوا يف خصوص املعطيات اليت ال متتلكها إالّ 

  .هي

  ولهذه األسباب
  

  .قبول الّدعوى شكال ويف األصل: لمجلسا قّرر
اعتبار املمارسة املشتكى منها من قبيل املمارسات املخّلة  -

 باملنافسة على معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار

 .توجيه أمر للمّدعى عليها بالكّف عن هذه املمارسة -

تسليط خطّية مالّية على املّدعى عليها قدرها مائة ألف دينار  -

 ).د 100.000(
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إلزام املّدعى عليها نشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يوميّتني  -

  .على نفقتها

لس املنافسة برئاسة الّسيد  األوىل وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية

وفوزي بن عثمان وعماد الّدرويش الّسادة لطفي الشعاليل وعضوية  احلبيب جاء باهللا

  .وشكري املامغلي

حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2015 نوفمرب 26وتلي علنا جبلسة يوم 

  .الزيتوين

  الرئيس                                                       كاتبة الجلسة

                                                             

  يمينة الزيتوني                                                  الحبيب جاء باهللا
 


