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ّ                   جلمهوريّة التونسّيةا   احلمد 
 جملس املنافسة

*************  
  171449: القضية عدد

  2017 نوفمرب 9 ريخ القرار: 
    

  

 قـــــرار
  جملس املنافسة القرار التايل بني: أصدر

 

 اإلعالمية والدراسات والتطوير شركة  :يةاملّدعIDEE  الكائن مقّرها ينيف شخص ممثّلها القانو ،
ئبها األستاذ حمّمد فوزي بن محّاد  36اإلجتماعي بــ ج اهلادي الكراي املركز العمراين الشمايل، 

 شارع الطاهر بن عّمار املنار الثاين تونس. 5الكائن مكتبه بعدد 

  ،من جهة                                                                                             

  اماملّدعـى عليه : 

مقّرها اإلجتماعي بنهج حبرية البيان عمارة الكائن  لها القانوينثّ يف شخّص ممتونس  SABشركة   . 1
 .1053، تونس الشمس ضفاف البحرية

   Boulevard de 36بــاإلجتماعي  الكائن مقّرها القانوين،لها ممثّ  شخص فرنسا يف SABشركة  . 2
Vincennes, 94120 Fontenay sous Bois, Paris, France.  

  

 تونس. 1001شارع جون جوراس  25مجال املاقوري الكائن مكتبه بعدد األستاذ  ئبهما

  .من جهة أخرى
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حمّمد فوزي بن محّاد طرف األستاذ  من الّدعوى املقّدمةعريضة الدعوى  بعد اإلّطالع على
تطوير تنشط يف جمال  خفّية اإلسموهي شركة  ،IDEE شركة اإلعالمية والدراسات والتطوير ئب

لس كتابواملرّمسة ب ،B197811996الّسجل الّتجاري عدد صاحبة وصناعة الربامج اإلعالمية  ة ا
واليت  فرنسا  SABتونس و SAB يتشرككّل من ضّد   2017فيفري  10بتاريخ  171449حتت عدد 

لّنجاح إالّ إن ملواليت و  ،إلجناز صفقة عالقة جتاريةفرنسا  SABبشركة ّن منّوبته ربطتها  تفيد  تكّلل 
ا  ّ حت الفرصةأ ّم املّدعية و  SABلشركة  أ ئق  لتقّرب من متّكنت من اتونس لإلّطالع على و

ا خاّصة  دة يف األجر وامتيازات قامت املهندسني اإلعالميني و إطار م بتمكينهم من ز ستقطا
سرار الّسوق.أخرى لإلستفادة من خرب    م ومعرفتهم 

ا ئب املّدعية أّن  عترباو  ملنافسة على معىن  تونس SABشركة املمارسات اليت قامت  خمّلة 
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36الفصل اخلامس من القانون عدد أحكام  واملتعّلق 

لتنبيه على تنظيم املنافسة واألسعار للكّف عن هاته  تونس SABشركة ، موّضحا أّن منّوبته قامت 
ا ّ مجلة من املهندسني واإلطارات وواصلت يف سياسة اإلستقطاب لتشمل دع تمل تر  املمارسات إّال أ

: بشري إبراهيم وهيفاء السعدي ونبيل الوردي ويوسف النيفر وسارة الشريقي وأمينة النوايل اآليت ذكرهم
  وسامي املاكين.

السيطرة على آليات  تونس SABأّن املمارسات املذكورة خّولت لشركة ئب املّدعية يرى و 
، مؤّكدا على الّسوقإىل دخول الجعلها غري قادرة على ا ممّا افقدان منّوبته إلطار  إىل وأّدتالّسوق 

عليهما  على الّسوق املّدعى إىل مزيد هيمنة ؤّدي يمن شأنه أن  هذه األفعال يف مثلستمرار اإلأّن 
اعتبار استنادا إىل ذلك وطلب  ،ملنافسة فيهال من نزاهة اوالنيّ ط يف استغالل هذه الوضعية اواإلفر 

ملنافسة   املمارسات املنسوبة مع تسليط  ملثل هذه األفعالوضع حّد كاإلذن بللمّدعى عليهما خمّلة 
  .  عقوبة مالّية على املّدعى عليهما

لس حتت  املرّسممجال املاقوري  األستاذئب املّدعى عليهما  ردّ على  بعد اإلّطالعو  بكتابة ا
يف  فرنسا SABالزّج مبنّوبته شركة أّن  اعترب من خاللهوالذي  ،2017مارس  31بتاريخ  184عدد 
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ا طريقه يعّد يف غري هذه القضّية ا  نظرا لكو لرتاب الفرنسي وهلا كيا اخلاّص القانوين تنتصب 
خراجها من الّنزاع الراهن SABاملستقّل عن شركة  اإلّدعاءات املنسوبة أّن  مؤّكدا على تونس، مطالبا 

املدعو سامي املاكين الذي ّمت ذكره  أنّ  وموّضحا ةواهية وال أساس هلا من الّصح تونس SABلشركة 
ا أية عالقة عمللدى يف عريضة الدعوى ال يعمل  ة أمينة النوايل  كما أّن املدعوّ   .منّوبته ومل تربطه 

 PROLOG BUISINESS" لدى شركة عملتو  "IDEE"كانت قد غادرت شركة 

SOLUTIONS" للعمل لدى منّوبته التحاقها قبل. 
ئب  عن طريق اإلعالن  تونس على أّن كّل انتداب تقوم به منّوبته يكون SAB شركةوقد أّكد 

تمستعرضا نسخا من  KEEJOBجبريدة  ، شرجلريدة املذكورة مع وصوالت خالص النّ  إعال
 ّ ا ت عرب الربيد اإللكرتوين للوظائف تستقبل العديد من الرتّشحاا موّضحا أ ّ الشاغرة املعلن عنها وأ

م فقطختتار املرتّشحني  كانوا فني  حات من موظّ عديد الرتشّ  املّدعى عليهاهذا وتلّقت . لّنظر لكفاء
 SABشخص للعمل يف شركة   يمشريا إّال انتداب أ يتّم قبوهلم، يعملون لدى املدعية إّال أنّه مل

ي عمل لدى شركة أخرى، ّكد من سالمة وضعيته املهنية وأنّ تونس ال يتّم إّال بعد التأ ه غري مرتبط 
ا بعد التأّكد من استقالتها من شركة تة سارة شريقي واليت ّمت انمستدال يف ذلك حبالة املدعوّ  دا

IDEE .واإلستظهار بوصل إبراء يف الغرض 
اهليمنة املّدعية خبصوص حماولتها مزاعم  يف نفس اإلّجتاه عدم صّحة عليهائب املّدعى  أّكدو 

بقواعد خمّال  يعتربال  إىل أّن ما تقوم به مشريا اب الكفاءاتطعلى الّسوق عن طريق سياسة استق
ااملنافسة نظرا لكون العديد من العاملني لديها التحق ّ انتدبت أيضا  وا بدورهم بشركات منافسة وأ

 LINEو HR ACCESSو VERMEGءات من شركات أخرى على غرار اجمموعة من الكف

DATA وBFI وGTI وSUNGARD وARDIA.  
مجلة من القرائن اليت تفّند مزاعم املّدعية خبصوص سعي منّوبتيه إىل فرض هيمنة واستعرض 

وكذلك وجود العديد تنشط يف الّسوق التونسية  فرنسا ال SABاقتصادية على الّسوق منها أّن شركة 
يمن على تونس  SAB لشركةمن الشركات اليت تنشط يف تطوير برجميات البنوك مبا ال يسمح  أن 
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اليت تنشط فيها ّكل من املّدعية ومنّوبته احمللّية  إىل عدم جتانس األسواق املرجعية الّسوق. كما تطّرق
ال البنكي، يف حني أن شركة  التنشط يف  IDEEموّضحا أّن نشاط األخرية ينحصر يف ا  ا

لتايل البنكي والربيد والضمان االجتماعي والتصرّ   ون هناك إخالالأن يكف يف السندات وال ميكن 
 SABإخراج منّوبته شركة تبعا لذلك وطلب املنافسة بني شركتني تنشطان يف جماالت خمتلفة.  بقواعد

لدعوى واحلكم بعدم مساع الدعوى يف حّق منّوبته  الّنزاع فرنسا من دائرة شركة إلنتفاء أية عالقة هلا 
SAB .تونس  

عادة املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
املتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد تنظيم املنافسة واألسعار، 

 بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لطريقة القانونية جللسة يوم   2017 أكتوبر 26وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا  ئب الشركة املّدعية وبلغه  مل حيضرو  ختم األحباث. تقريرا من صملخّ وليد القاين تال املقّرر السّيد و

لردود ميله األستاذ مجال املاقوري ومتسّ األستاذ العيادي بوسريول نيابة عن ز  . وحضراإلستدعاء ك 
   .الكتابية

مللّف.حوتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي مال ا املظروفة نسخة منها    ظا
لس حجز القضيّ  حلكم جبلسة يومة وإثر ذلك قّرر ا   .2017 نوفمرب 9 للمفاوضة والتصريح 

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  

ا لكفاءتونس  SABشركة تعيب املّدعية على حيث  اليت عالقة العلى خلفية  اااستقطا
حتّد من و  ملنافسةّلة خم هذه املمارسةأّن ا عترب م ،فرنسا إلجناز صفقة جتارية SABبشركة  هاربطت

   .وتؤّسس حلالة إفراط يف استغالل وضعّية هيمنة اقتصادية لصاحل املّدعى عليهمامنّوبته للّسوق  دخول
ّم يف األصلوحيث  لس أّن املمارسات املثارة يف قضّية احلال  عالقة شغل تعاقدية  يرى ا

إللتزامات التعاقدية الّناشئة عن جتمع بني املّدعية وأجراءها وأّن اخلالف يتعّلق أساسا مبدى  تقّيدهم 
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ره ا أو حبريّة  اهذه العالقة دون أن يتعدى آ ليات الّسوق وتواز حدود أطراف الّنزاع أو متّس 
  املنافسة بوجه عاّم.

لس على اعتبار أّن الّنزاعات اليت جتد هلا أصال يف خرق متعاقدين حيث و   استقّر عمل ا
ثري على آليات الّسوق وسريها العادي تندرج يف نطاق  م التعاقدية دون أن يكون لذلك  اللتزاما

لتايل عن دائرة اختصاصه.  اإلختصاص املوكول إىل حماكم احلّق العاّم، وخترج 

  وهلذه األسباب:

لس   رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص. قّرر ا
  

سة السّيدلس املنافسة األوىل هذا القرار عن الدائرة القضائّية وصدر   رضا بن حممود       بر
لسعود ّمدحم ادةوالس   .العيادي وحمّمد بن فرج واخلموسي بوعبيدي وسامل 

 حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2017 نوفمرب 9وتلي علنا جبلسة يوم  
  
  

  كاتبة اجللسة                                                             الّرئيس       

  ميينة الزيتوين                                                          رضا بن حممود 
      


