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  الجمهوريـة التونسيـة                                                             الحمد  وحده
  مجلس المنافسة    

     131333 القضية عدد

  2015ديسمبر   31تاريخ القرار: 
 

  قـــــرار
  

  الي بين:القرار التّـ   مجلس المنافسةأصدر  
  

شارع  23ب  الكائن مقّرهايف شخص ممثّلها القانوين و اجلهويّة للهاتف العمومي بنب عروس الغرفة  :ةالمّدعي
نة 2080الطيب املهريي    .أر

  من جهة،
  :همالمّدعى علي

" يف شخص ممثّلها القانوين والكائن مقّرها حبدائق البحرية اّتصاالت تونس"الوطنّية لالّتصاالت شركةال -
 تونس. 1053، 2

مبرّكب   ئبها األستاذ سليم مالوش الكائن مكتبه شركة "أورنج تونس" يف شخص ممثّلها القانوين، -
ج العربيّ  2000قاالكسي   ة تونس.ة السعوديّ بلوك د الطابق السابع 

" سابقا) يف شخص ممثّلها القانوين والكائن مقّرها بضفاف البحرية ص ب شركة "أوريدو"  - ("تونيز
  تونس. 1053 ،641 عدد

  من جهة أخرى.
  

من الغرفة اجلهويّة للهاتف العمومي بنب عروس واملرّمسة الع على عريضة الّدعوى املقّدمة بعد اإلطّ 

لس حتت عدد  شركة اّتصاالت تونس  قيامفيها من  واليت تشتكي 2013جوان  14بتاريخ  131333بكتابة ا

تراجع مردوديّة  ف القار اخلاّص نتج عنهانح ختفيضات متكّررة لفائدة مشرتكي اهلاتمب وشركة أورنج تونس

تدّين سعر املكاملة من اهلاتف القار إىل مستوى أقّل من سعر املكاملة  اثر نشاط مستغّلي اهلاتف العمومي
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على اّتصاالت تونس تعاقدوا مع شركة أّن مستّغلي اهلاتف العمومي  ما أضافت العارضة. كهلاتف العمومي

م غري أّن هذه األخرية فرضت عليهم  أساس طرق استغالل وأسعار نبضات متكّن من مردوديّة حمرتمة لفائد

تأجهزة هاتف عمومي ال تتوّفر فيها  وإفالس فادحة احلماية الكافية ممّا أّدى إىل تكّبدهم خسائر  ضما

هذه األجهزة للنبضة بصفة مضاعفة مقابل احتساب سوى نصف املبلغ املدفوع  نتيجة احتسابمشاريعهم 

أوريدو وشركة  تعيب العارضة على شركة اّتصاالت تونس وشركة أورنج تونسوأخريا . من طرف احلريف

من دون أّي ضوابط قانونّية لة بيع بطاقات شحن اهلاتف القاّر واجلّوال إىل شركات وأطراف دخيتعّمدها 

ح املمنوحة ملستغّليوتغيري نس إلضافة إىل  ب األر قيام شركة اّتصاالت تونس اهلاتف العمومي على أسعارها 

ار ملصاحلهم ال ميكنهم جتاوزه من دون أخذ بعني االعتب ء هذه البطاقاتتقييدهم بسقف شهري أقصى لشراب

ح مواإلضرار برقم معامالنشاطهم ميش ا تسّبب يف االقتصاديّة ممّ  إحداث منافسة غري هم و ومستوى أر

   .شريفة من طرف الدخالء

لس حتت عدد         22بتاريخ  37وبعد االّطالع على رّد املمّثل القانوين لشركة أوريدو املرّسم بكتابة ا

لعارضة واليت ميكن  من حيث األصل تفنيدها أليّ والذي تضّمن  2014جانفي  عالقة جتاريّة مباشرة تربطها 

كيدها على عدم صّحة ا إلضافة أن ينجّر عنها التزام قانوين مباشر جتاهها و الّدعاءات يف قضّية احلال هذا 

ا واليت حسب  لس يف مثل هذا النوع من االّدعاءات أو األفعال على فرض ثبو إىل الدفع بعدم اختصاص ا

لفصلني  ملنافسة املنصوص عليها  من قانون إعادة تنظيم  6و  5زعمها ال تدخل يف خانة املمارسات املخّلة 

  ت على أساس ما سبق برفض الدعوى لعدم االختصاص.املنافسة واألسعار وطلب

الذي  2014نوفمرب  24وبعد االّطالع على رّد األستاذ سليم مالوش نيابة عن شركة أورنج تونس بتاريخ      

  جاء فيه:
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بصفة مبدئّية برفض الدعوى خلروج موضوع النزاع الراهن عن مناط االختصاص احلكمي للمجلس  -

لدعوى يف املّدعية.  لدعوى شكال النتفاء صفةة برفض اوبصفة احتياطيّ   القيام 

ا ال تتحّمل أّي مسؤولّية تذكر خبصوص بصفة احتياطّية ومن جهة األصل  - ّ فقد أّكدت املّدعى عليها أ

اإلشكالّيات والضائقة املالّية اليت تعاين منها املراكز العمومّية لالّتصاالت خاّصة وأّن هذه املراكز ملزمة 

لتعامل بصفة حصريّة مع شركة اّتصاالت تونسمبقتضى كرّاس الشروط املنطبق على نشاطه ا ال  ا  ّ يف حني أ

عتمدين مبقتضى عقد توزيع تتعامل بصفة مباشرة مع هذه املراكز ويقتصر تعاملها التجاري على موّزعني م

إعادة هيكلة جذريّة وتنظيم وأشارت شركة أورونج تونس إىل أّن نشاط هذه املراكز يستوجب وخدمات. 

حمكم من طرف سلطة اإلشراف وبتنسيق مباشر مع املشّغلني العمومّيني لشبكات االّتصاالت كما أبدت 

استعدادها يف نطاق االجتماعات امللتئمة برعاية سلطة اإلشراف للتعاون والتعامل مع املراكز العمومّية 

ئب شركة أ   ورنج تونس رفض الدعوى.لالّتصاالت. وبناء على ما سبق طلب 

  الع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب احلكومة.وبعد اإلطّ      

وبعد االّطالع على رّد األستاذ سليم مالوش نيابة عن املّدعى عليها شركة أورنج تونس املرّسم بكتابة      

لس حتت عدد  والذي طلب فيه بصفة مبدئّية رفض الدعوى شكال لعدم  2015 نوفمرب 5بتاريخ  743ا

وبصفة احتياطّية جّدا برفض االختصاص احلكمي وبصفة احتياطّية برفض الدعوى شكال النتفاء صفة القيام 

  الدعوى أصال لتجّردها وحفظ احلّق فيما زاد على ذلك.

واليت متّسكت فيه  2015ديسمرب  15وبعد االّطالع على رّد املّدعى عليها شركة اّتصاالت تونس بتاريخ     

  مبا جاء يف تقرير ختم األحباث وتطلب احلكم وفقه. 
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لس حتت        وبعد االّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث املرّمسة بكتابة ا

  واليت أيّد من خالهلا ما ورد يف تقرير ختم األحباث وأقّر بكون: 2015ديسمرب  21بتاريخ  870عدد 

عّية التبعّية االقتصاديّة اليت يتواجد فيها أصحاب املراكز العمومّية لالّتصاالت اهلاتفّية إزاء شركة وض -

ملنافسة الستغالل املفرط حيّوهلا إىل ممارسة خمّلة  ا   .اّتصاالت تونس هي وضعّية مباحة قانو غري أّن اقرتا

ضعّية التبعّية االقتصاديّة يتّم حالة حبالة النظر يف مدى إفراط شركة اّتصاالت تونس يف استغالل و  -

أصحاب املراكز العمومّية عتبار خصوصّية ومضمون العالقة التعاقديّة اليت جتمع بني املّدعى عليها و 

  .لالّتصاالت اهلاتفّية

تعريفات اهلاتف العمومي القار حمّددة بقرار صادر عن سلطة اإلشراف واالعرتاض عن القرارات  -

 اإلداريّة يعود حصرا للقضاء اإلداري دون سواه. 

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

  املنافسة واألسعار.

املايل و املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  وعلى األمر

  وسري أعمال جملس املنافسة.

مللفّ الع على بقيّ وبعد اإلطّ  لطريقة القانونيّ  ة األوراق املظروفة  ة وعلى ما يفيد استدعاء األطراف 

ا  2015 ديسمرب 25جللسة املرافعة املعّينة ليوم  من تقرير ختم تال املقّرر السّيد الناصر السيفاوي ملّخصا و

نيابة عن املّدعية ومتّسك بدعواه طالبا احلكم لصاحلها ومل حيضر من ميّثل  وحضر السّيد فؤاد كّمون األحباث

عاء وحضر السّيد خالد بسرور نيابة عن املّدعى عليها املّدعى عليها شركة اّتصاالت تونس وقد بلغها االستد

شركة أوريدو ومتّسك مبا قّدمته هذه األخرية من ردود كما حضرت األستاذة جناة جالصي يف حّق زميلها 
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ئب املّدعى عليها شركة أورنج تونس ومتّسكت مبا قّدمه هذا األخري من ردود. وتلت  األستاذ سليم مالوش 

مللّف.مندوب احلكومة ال ا الكتابّية املظروفة نسخة منها  يل ملحوظا   سّيدة هيام 

لقرار جبلسة يوم إو  لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح   .2015 ديسمرب 31ثر ذلك قّرر ا

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:

  الشكل:  جهةمن  

  حيث قّدمت الدعوى ّممن له الصفة واملصلحة ويف اآلجال القانونّية، لذا يتعّني قبوهلا من هذه الناحية. 

  :ألصلا  جهةمن  

    I. دراسة السوق:    

جلملة ني مرجعّيتني مها سوق اهلاتف القاّر العمومي و بسوقالقضّية الراهنة  تعّلقحيث ت      سوق التوزيع 

  بطاقات شحن اهلاتف القار واجلّوال املسّبق الدفع. والتفصيل ل

 اجلهويّة للهاتف العمومي بنب عروس دراسة هذه األسواق املرجعّية على املّدعية الغرفة احنصرتوحيث     

وشركة اّتصاالت تونس واستثناء األطراف األخرى املّدعى عليها من هذه الدراسة وذلك نظرا للطبيعة 

غة احلصريّة اليت تربطهما سواء على مستوى إعادة بيع خدمة اهلاتف القار العمومي التعاقديّة ذات الصب

لتفصيل لبطاقات شحن اهلاتف القار واجلّوال وانتفاء أّي عالقة جتاريّة  للعموم أو على مستوى التوزيع 

  .مباشرة بني كّل من املّدعية واملّدعى عليهما شركة أورنج تونس وشركة أوريدو من جهة أخرى

لزمة  االّتصاالت للمّدعى عليها شركة اّتصاالت تونس من جمّلة 90منح املشرّع مبقتضى الفصل وحيث     

وهو ما جيعلها  وفري اخلدمات الشاملة لالّتصاالتواليت تتضّمن ت ستغالل شبكات وخدمات االّتصاالتال

  لسوق خدمات االّتصاالت عرب شبكة اهلاتف القار العمومي. حتما يف وضعّية احتكار قانوين
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اخلدمات الشاملة لالّتصاالت املنصوص عليها ضمن خدمة اهلاتف القار العمومي  وحيث تنضوي    

املعلومات واالّتصال املؤرّخ يف من جمّلة االّتصاالت واليت ّمت ضبطها مبقتضى قرار وزير تكنولوجيا  11لفصل 

  واملتعّلق بضبط قائمة اخلدمات الشاملة لالّتصاالت.  2013ديسمرب  30

لسنة  3315خيضع نشاط استغالل املراكز العمومّية لالّتصاالت اهلاتفّية إىل أحكام األمر عدد وحيث     

واملتعّلق بضبط إجراءات وشروط استغالهلا الذي ألغى إجراء الرتخيص  2006ديسمرب  25املؤرّخ يف  2006

ريخ انطالق نشاط استغالل هذه املراكز وعّوضه بكرّاس شروط مصادق عليه  1991املسّبق املطّبق منذ سنة 

رّاس والذي ّمت الحقا إلغائه وتعويضه بك 2007  أفريل 11مبقتضى قرار وزير تكنولوجيا االّتصال املؤرّخ يف 

جويلية  29شروط جديد ّمتت املصادقة عليه مبقتضى قرار وزير تكنولوجيا املعلومات واالّتصال املؤرّخ يف 

2013.  

املراكز العمومّية لالّتصاالت العمومّية مبثابة املوزّع احلريف خلدمات شركة اّتصاالت  مستغلّ  وحيث يعدّ     

يتّم إبرامها بصفة فرديّة من قبل هذه املراكز مع هذه تونس وذلك مبقتضى عقود اشرتاك يف اهلاتف القار 

  الشركة واليت تتضّمن خمتلف احلقوق وااللتزامات احملمولة على كال الطرفني. 

هذه العالقة التعاقديّة من منظور قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار ضمن خانة  تندرجوحيث     

ت يف م تنيومتواجد تنيغري متنافس ستنيسّ مؤ االتّفاقّيات العموديّة اليت تربط بني  خمتلفة من النشاط ستو

   .لإلنتاج والتوزيع االقتصادي

ذه املراكز ما فتئ يشهد ّن العدد اجلملي هل من خالل ما توّفر من معطيات إحصائية يستخلص وحيث     

خالل السنوات العشر األخرية حركة غري مستقرّة تراوحت بني اهلبوط والصعود إذ احندر عددها اإلمجايل من 

ارتفاعا طفيفا  2013قبل أن يشهد خالل سنة  2010مركزا سنة  10497إىل  2007مركزا سنة  11715
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. وحيث 2014مركزا خالل سنة  12099مركزا ومن ّمث الرتاجع جمّددا ليستقّر على  13095ليصل إىل حدود 

 :2014و  2009يستعرض الرسم البياين التايل تطّور العدد اجلملي هلذه املراكز خالل الفرتة املمتّدة بني سنيت 

  

ريخ التفويت يف إسداء هذه اخلدمة االّتصالّية للخواص  1991هذه املراكز منذ سنة شهدت وحيث     

حية العدد اجلملي للمراكز الناشطة  وإىل حدود السنوات األوىل من العشريّة الفارطة تطّورا اجيابّيا سواء من 

حية مردوديّتها املالّية مبا مّكن عدد املي  من أصحاب املبادرة اخلاّصة مثل طاليب الشغل من حاّ هام اأو من 

الشهادات العليا وأصحاب الوضعّيات اخلاّصة من مورد رزق حمرتم يكفل هلم العيش الكرمي غري أّن مردوديّتها 

ثري ظاهريت التآكل  املالّية تراجعت بصفة كبرية إىل حدود اإلفالس والغلق يف بعض األحيان نتيجة 

لسوق التونسّية التكنولوجي من جهة والتجديد التكنولوجي من جهة أخرى وانطالق ت رويج اهلاتف اجلّوال 

من طرف املشّغل التارخيي شركة اّتصاالت تونس ومن مثّ دخول مشّغلني جدد للهاتف القار واجلّوال مها شركة 

عتماد تقنييت    VoIP )Voiceأورنج تونس وشركة أوريدو غمار املنافسة داخل هذه األسواق االّتصالّية 

over Internet Protocol(   وBLR )Boucle Locale Radio(.  

من جمّلة  17وحيث ّمت استثناء خدمة اهلاتف القار العمومي من نظام حريّة األسعار وذلك تطبيقا للفصل     

االّتصاالت اليت تنّص أحكامه على خضوع التعريفات القصوى املطّبقة على هذا الصنف من اخلدمات 

التّ    صاالت مبقتضى قرار. االّتصالّية ملصادقة الوزير املكّلف 
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ضبط تعريفات  1998جانفي  8وحيث ّمت مبقتضى الفصل األّول من قرار وزير املواصالت املؤرّخ يف     

مّليم عن كّل نبضة طبقا للرتاتيب املتعّلقة بضبط  70املكاملات اهلاتفّية املطلوبة من أجهزة اهلاتف العمومي ب 

مّليم وذلك  45تعريفات اخلدمات اهلاتفّية يف حني ضبط سعر بيع النبضة ملستغّلي أجهزة اهلاتف العمومي ب 

  مبقتضى أحكام الفصل الثاين من القرار املاّر ذكره.

ملراكز وحيث تتوّىل شركة اّتصاالت تونس حتديد تسعرية املكاملات الص     ادرة عن أجهزة التاكسيفون املرّكزة 

العمومّية لالّتصاالت اهلاتفّية من خالل معادلة تقوم على احتساب عدد الثواين (النبضة) لكّل مائة مّليم من 

ا للهاتف  جهة وتعريفات خمتلفة للدقيقة الواحدة من املكاملة الصادرة عن أجهزة اهلاتف العمومي حنو شبكا

ال وشبكات اهلاتف القاّر واجلّوال للمشّغلني اآلخرين شركة أورنج تونس وشركة أوريدو وذلك على القار واجلوّ 

   :اجلدول التايلالنحو الذي يبّينه 

  مّليم 100املّدة الزمنّية لالّتصال لكّل نبضة  ب   املكاملة الصادرة من اهلاتف العمومي حنو
  نية 75  شبكة اهلاتف القار الّتصاالت تونس

  نية 40  شبكة اهلاتف القار ألورنج تونس
  نية 20  شبكة اهلاتف اجلّوال الّتصاالت تونس

  نية 20  شبكة اهلاتف اجلّوال ألوريدو
  نية 20  شبكة اهلاتف اجلّوال ألورنج تونس

  .)www.tunisietelecom.tn( املصدر: موقع الواب لشركة اّتصاالت تونس                                 

اهلاتف القار مباشرة خبدمة  توزيع بطاقات شحن اهلاتف القار واجلّوال املسّبق الدفعوحيث ترتبط سوق     

اليت يتّم تروجيها من قبل  ق الدفعال مسبّ اهلاتف اجلوّ خدمة صاالت تونس و اتّ املرّوج من قبل شركة ق الدفع مسبّ 

   .املشّغلني الثالثة

جلملة ومسالك إىل مسالك التوزيع  مسالك توزيع بطاقات شحن اهلاتف القار واجلّوالوحيث تنقسم     

لتفصيل   .التوزيع 
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جلملة وبصفة  تعتمد شركة اّتصاالت تونس وحيث     يف توزيع بطاقات شحن رصيد اهلاتف القار واجلّوال 

ت اجلمهوريّة غري أنّه وبداية من  مباشرة على الوكاالت التجارية لالّتصاالت التابعة هلا واملنتشرة بكامل وال

ا التجاريّة قصد 2007سنة  لتعاقد مع ثالث موّزعني حصرّيني إىل جانب وكاال توزيع  قامت هذه الشركة 

جلملة وهم كّل من شركة  CELLCOM وشركة   SOLAS et MATIHEUوشركة MIB  هذه البطاقات 

إلضافة إىل  عقد الشراكة الذي يربط  شركة اّتصاالت تونس مع الربيد التونسي الذي ميتلك شبكة هذا 

 مكتب بريد بكامل تراب اجلمهوريّة. 1350تتكّون من 

ذا الصنف من  تربتعحيث و       املراكز العمومّية لالتصاالت اهلاتفّية أحد أهّم األطراف اليت تتزّود 

فة مباشرة من الوكاالت التجاريّة التابعة لشركة اّتصاالت تونس وذلك بصقصد إعادة بيعها للعموم املنتوجات 

حسب املرجع اجلغرايف للمركز العمومي أو بصفة غري مباشرة من املوّزعني الثالثة املعتمدين من قبل هذه 

  الشركة. 

 عدد نقاط البيع بنحو من موقع الواب التابع لشركة اّتصاالت تونستقّدر األرقام املستقاة حيث و      

واليت جند  Simple point of saleو  TT Phoneنقطة بيع تضّم نقاط البيع املعتمدة من قبلها مثل  37000

وشبكة  TT Phoneمركز عمومي لالّتصاالت اهلاتفّية ّمت تبّنيها من قبل املشّغل وحتويلها إىل  240من بينها 

  .حسب آخر إحصائية متاحة مركزا 12099تكّونة حاليا من حنو املراكز العمومّية لالتصاالت اهلاتفّية امل

 خدمات اهلاتف القارالطلب على ال مقابل تراجع على خدمة اهلاتف اجلوّ وحيث أّن تزايد الطلب      

غياب كرّاس شروط ينّظم بصفة واضحة سوق توزيع بطاقات الشحن أّدى إىل  العمومي واخلاص يضاف إليها

ركات ذات رؤوس أموال  ش دخولمة و غري منظّ موازية و شبكات توزيع  داخلها وانتشارالتجاوزات  بروز عديد

اد ت جتارة املو حمالّ التجاريّة مثل ت احملالّ  على كلّ خمتلف خيارات شحن الرصيد توزيع حتكار تقوم كبرية 

وهو ما أثّر بصفة  لنيالتبغ والوقيد والباعة املتجوّ  نقاط بيعاملكتبات و ة و بيع الفواكه اجلافّ وحمّالت ة الغذائيّ 
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ألساس على مثل هذه املنتوجات  سلبّية يف نشاط ومردوديّة املراكز العمومّية لالّتصاالت اهلاتفّية املرتكزة 

  واخلدمات االّتصالّية.

II .  المثارة:تحليل الممارسات  

شركة اّتصاالت تونس وشركة أورنج تونس قيامهما  على املّدعى عليهماحيث تعيب العارضة من جهة       

نزيل أّدت إىل تراجع ملحوظ يف نشاط ومردوديّة املراكز ختفيضات متكّررة لفائدة مشرتكي اهلاتف القار املمبنح 

اهلاتف العمومي نتيجة تدّين سعر املكاملة من اهلاتف القار إىل مستوى أقّل من العمومّية لالّتصاالت اهلاتفّية 

هلاتف العمومي   . سعرها 

أجهزة وحيث تعيب من جهة أخرى على املّدعى عليها شركة اّتصاالت تونس فرضها على املستغّلني     

تعمومي ال تتوّفر فيها الهاتف طرفّية لل وإفالس احلماية الكافية ممّا أّدى إىل تكّبدهم خسائر فادحة  ضما

سوى نصف املبلغ املدفوع  هذه األجهزة للنبضة بصفة مضاعفة مقابل احتساب نتيجة احتسابمشاريعهم 

جلملة لشراء بطاقات شحن من طرف احلريف . كما تعيب على املشّغلني الثالث اعتمادهم على موّزعني 

إلضافة إىل طراف متعّددة بتوزيعاهلاتف القار واجلّوال ومساحهم أل ح املمنوحة ها  تعّمدها تغيري نسب األر

ا شروط تقيّ بطاقات وفرض هذه العلى أسعار للمستغّلني  ت التزّود  ار من دون أخذ بعني االعتبد مستو

ألساس يف مردوديّته على مثل هذه اخلدمات االّتصالية ممّا ملصاحلهم االقتصاديّة  وخصوصّية نشاطهم املرتكز 

ح مواإلضرار برقم معامالميش نشاط هذه املراكز تسّبب يف  إحداث منافسة غري شريفة هم و ومستوى أر

   .طرف الدخالءمن 

املّدعية واملّدعى عليها شركة اّتصاالت تونس دون غريها وذلك لسبب وحيث ينحصر نزاع احلال بني      

موضوعي يتعّلق بطبيعة العالقة التعاقديّة ذات الصبغة احلصريّة اليت تربطهما سواء على مستوى إعادة بيع 

لتفصيل لبطاقات شحن اهلاتف القار واجلّوال وانتف اء خدمة اهلاتف القار العمومي أو على مستوى التوزيع 
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أّي عالقة جتاريّة مباشرة بني كّل من املّدعية واألطراف األخرى املّدعى عليها وهو ما يستدعي ضرورة إخراج 

  شركة أورنج تونس وشركة أوريدو من نزاع احلال.

تدّين سعر املكاملة من اهلاتف القار إىل مستوى أقّل من سعرها وحيث يقتضي البّت يف املسألة املتعلّقة ب    

لتفصيل  ف العموميهلات ثريها على مردوديّة نشاط املستغّلني، الرجوع إىل كيفّية حتديد التعريفات  و

  للمكاملات املطّبقة يف حالة اهلاتف القار العمومي من جهة ويف حالة اهلاتف القار اخلاّص من جهة أخرى. 

صاالت اليت استثناها املشرّع من خدمة اهلاتف القار العمومي إحدى اخلدمات الشاملة لالتّ وحيث تعّد     

من جمّلة االّتصاالت اليت أخضعت التعريفات القصوى  17نظام حريّة األسعار وذلك تطبيقا ألحكام الفصل 

الّتصاالت مبقتضى قرار.    املطّبقة على هذا الصنف من اخلدمات االّتصالّية ملصادقة الوزير املكّلف 

تعريفات املكاملات اهلاتفّية  1998جانفي  8ملواصالت املؤرّخ يف وحيث ضبط قرار الوزير املكّلف     

مّليم عن كّل نبضة طبقا للرتاتيب املتعّلقة بضبط تعريفات  70املطلوبة من أجهزة اهلاتف العمومي ب 

مّليم يف حني أّن تعريفات  45 اخلدمات اهلاتفّية وسعر بيع النبضة ملستغّلي أجهزة اهلاتف العمومي ب

للمكاملات عرب شبكة اهلاتف القار اخلاّص يتّم حتديدها بكّل حريّة من قبل مشّغلي الشبكات التفصيل 

واملتعّلق  2008سبتمرب  15املؤرّخ يف  2008لسنة  3026من األمر عدد  3وذلك طبقا ملا نّص عليه الفصل 

  بضبط الشروط العاّمة الستغالل الشبكات العمومّية لالّتصاالت وشبكات النفاذ. 

وحيث يعترب تدّين سعر املكاملة من اهلاتف القار اخلاص مقارنة بسعر املكاملة الصادرة عن أجهزة اهلاتف      

ل مشّغلني جدد واعتمادهم على العمومي نتيجة واقعّية لقرار فتح سوق اهلاتف القار اخلاّص للمنافسة ودخو 

سعار تنافسّية تتماشى وحاجّيات  التجديد التكنولوجي للضغط على كلفة املكاملات وتوفري عروض اّتصالية 

مشرتكيهم عكس سوق اهلاتف القار العمومي الذي ال يوجد فيه أّي منحى من مناحي املنافسة على مستوى 

  تشغيل هذه اخلدمة االّتصالّية. 
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ث طاملا أّن تعريفات املكاملات اهلاتفّية املطلوبة من أجهزة اهلاتف العمومي قد ّمت ضبطها مبقتضى وحي     

قرار إداري فانّه يّتجه استنادا ملا سبق اعتبار مسألة الطعن يف مشروعّية هذا القرار ال تنضوي ضمن 

لس املنافسة والذي يعود مرجع النظر فيه إىل والية ال   قاضي اإلداري دون سواه.االختصاص احلكمي 

يف املسائل األخرى املثارة ضمن عريضة الدعوى حتليل طبيعة العالقة التعاقديّة  وحيث يقتضي البتّ     

املراكز العمومّية لالّتصاالت اهلاتفّية وشركة اّتصاالت تونس وذلك بغرض التحّقق من مدى وجود الرابطة بني 

  ثّبت يف إمكانّية تعّسف هذه األخرية يف استغالل هذه الوضعّية.  حالة التبعّية االقتصاديّة ومن مثّ الت

ومي لالّتصاالت تبّني األوراق املظروفة مبلّف القضّية أّن العالقة التجاريّة الرابطة بني كّل مركز عموحيث    

اهلاتف القار  قد ّمت تنظيمها مبقتضى اتّفاق منوذجي لبيع بطاقات إعادة متوين اهلاتفّية وشركة اّتصاالت تونس

  .واجلّوال والبطاقات مسّبقة الدفع للتاكسيفون قابلة للتجديد ضمنّيا

بني كّل مستغّل للهاتف العمومي  2002املربم سنة تّفاق ّم األحكام اليت جاءت بنّص االتتمّثل أهحيث و    

لبطاقات من الوكالة التجاريّة  خاّصةمن جهة وشركة اّتصاالت تونس من جهة أخرى  يف بند التزّود احلصري 

املوضوع على كاهل املستغّل للمركز العمومي لالّتصاالت  بن عروسالتابعة الّتصاالت تونس الكائنة بوالية 

من مثن كّل  % 7 ع مثن البطاقات الذي ينّص على متتيع املستغّل بتخفيض بنسبةاهلاتفّية والبند املتعّلق بدف

البند املتعّلق مبسؤولّية املستغّل الذي أخريا بطاقة ويقع خصم هذه النسبة بصفة آلّية عند كّل عملّية شراء و 

لفصول ا ا وثبوت تعامله مع لواردة تنّص أحكامه على أن هذه االتّفاقّية تلغى يف صورة إخالل املستّغل 

  اّتصاالت تونس. غري شركة 

وحيث ّمت ضبط تعريفات البطاقات اهلاتفّية ذات الدفع املسّبق وإجراءات تسويقها مبقتضى قرار وزير    

 7والذي تنّص أحكام فصله الثالث على " أنّه متنح عمولة بنسبة  1997نوفمرب  19االّتصاالت املؤرّخ يف 
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ملائة من سعر بيع البطاقات اهلاتفّية ذات الدفع املسّبق إىل املسّوقني عند اقتنائها لدى مصاحل الديوان الوطين 

  لالّتصاالت".  

دخال مجلة من  إىل حدود هذا التاريخ 2008وحيث قامت شركة اّتصاالت تونس بداية من سنة       

بيع بطاقات إعادة متوين اهلاتف القار واجلّوال والبطاقات مسّبقة الدفع  التغيريات على بعض بنود اتّفاق

واملتعّلقة خاّصة بربط احتساب عمولة بيع بطاقات الشحن الراجعة إىل مستغّلي اهلاتف العمومي  للتاكسيفون

إلضافة إ ذه البطاقات وذلك على حسب قيمة الشراءات املسّجلة شهرّ  ىل حتديد سقف شهري للتزّود 

  هذا النحو: 

عدد جيب أن يكون : 2008سنة املطبّق خالل تّفاق الامقتضيات الفصلني اخلامس والسادس من  -

البطاقات اليت يقع اقتناؤها مضاعفا لعشرة وجيب أن ال يقّل املبلغ اجلملي لكّل عملّية شراء دون اعتبار األداء 

يتمّتع املستغّل ...و دينار يف الشهر دون اعتبار األداءات 1500دينار وأن ال يتجاوز املبلغ اجلملي  250عن 

دينار  1500دينار و 250ء الكّلي اخلايل من األداء ملائة يف صورة تراوح مثن الشرا 7خنفاض يساوي 

دينار ويقع خصم هذه النسبة بصفة آلّية عند كّل عملّية  1500ملائة يف صورة جتاوز مثن الشراء  5ويساوي 

ا املستغّل.  شراء يقوم 

عند اقتناء بطاقات : 2012سنة املطّبق خالل تّفاق مقتضيات الفصلني اخلامس والسادس من اال -

إعادة الشحن أو بطاقات السيم يتعّني أن يكون العدد مضاعفا لعشرة وأن ال يقّل املبلغ اجلملي لعملّية الشراء 

دينار دون اعتبار األداء...ويتّم خصم نسبة التخفيض املناسبة بصفة آلّية عند كّل عملّية شراء مع  100عن 

ل نفس الشهر والّتصاالت تونس احلّق يف مراجعة نسب البيع متاشيا اعتبار كّل عملّيات الشراء احلاصلة خال

                 مع العروض التجاريّة.   
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ا " تتشّكل من حتالف عناصر وحيث       عّرف فقه قضاء جملس املنافسة وضعّية التبعّية االقتصاديّة بكو

ثري املزّود على نشاطه وما جينيه  ينشأ عن اجتماعها وضع التاجر يف حالة يصعب فيها عليه التخّلص من 

ح وتتمّثل هذه العناصر يف شهرة عالمة املزّود وحجم نصيبه من السوق وم ثريه يف رقم املعامالت من أر دى 

ة من أّي جهة أخرى على  اجلملي للتاجر املوزّع أو املؤّسسة احلريفة واستعصاء التزّود مبواد أو خدمات مشا

أن ال يكون مرّد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجاريّة ضرورة أّن التبعّية االقتصاديّة تعّرب عن حالة 

  تيار إرادي".   خضوع مفروضة وليست وليدة اخ

شركة اّتصاالت تونس يف سوق االّتصاالت شهرة عالمة وحيث يستخلص من دراسة السوق ثبوت      

اجلملّية السوقّية من احلصة  % 50سوق توزيع بطاقات الشحن الذي يصل إىل نسبة من وحجم نصيبها 

ثريها  د وانعدام احللول البديلة للتزوّ  عموميي اهلاتف الستغلّ باشر واحلاسم يف رقم املعامالت اجلملي ملاملو

ببطاقات الشحن من أّي جهة أخرى وذلك نظرا لطبيعة العالقة التعاقديّة القائمة بني طريف النزاع اليت تلزم كّل 

لتزّود حصرّ من الشركة املّدعى عليها.   مشتغّل 

لتزّود حصرّ كّل أّن العالقة التعاقديّة القائمة بني الطرفني تلزم  حيث و         من شركة اّتصاالت مستغّل 

ا ؤّدي إىل اقتصار تعامله معها األمر الذي يتونس  دون غريها من شركات االّتصاالت األخرى املشتكى 

عرب ستغّل مع هذه الشركة املجيعل رقم املعامالت الذي حيّققه و والناشطة يف سوق توزيع بطاقات الشحن 

إعادة بيع هذه البطاقات يستحوذ على نسبة كبرية من رقم معامالته اجلملي يف إطار نشاطه  املتعّلق 

ثري هذه ستغالل املركز العمومي لالّتصاالت اهلاتفّية ويضعه  يف حالة يصعب فيها عليه التخّلص من 

ح.   الشركة على نشاطه وما جينيه من أر
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ملنافسة على معىن أحكام الفصل  وحيث     ا ممارسة خمّلة  ال تشكّل وضعّية التبعّية االقتصاديّة يف حّد ذا

اخلامس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار إّال مىت ثبت وجود استغالل مفرط هلا من قبل الشركة 

  املّدعى عليها.

عّية االقتصاديّة اليت يوجد فيها كّل مستغّل على حدة وحيث تتجّلى مظاهر االستغالل املفرط لوضعّية التب    

بيع بطاقات إعادة جتاه املّدعى عليها شركة اّتصاالت تونس يف البنود التعّسفية املضّمنة مبختلف اتّفاقّيات 

خلصوص يف: ا إىل حدود هذا التاريخ واملتمثّلة    الشحن املتعامل 

إعادة الشحن من الوكالة التجاريّة للمّدعى عليها شركة اّتصاالت فرض شرط التزّود احلصري ببطاقات  -

  تونس وانعدام أّي حلول بديلة للتزّود من شركات االّتصال األخرى الناشطة يف السوق.

ملائة يف صورة جتاوز قيمة الشراءات حدود  5إىل  7تقليص نسب العمولة املمنوحة للمستغّلني من  -

 .ر وزير االّتصاالت املار ذكرهدينار وذلك خالفا لقرا 1500

   . دينار دون اعتبار األداءات 1500ال يتجاوز  فرض سقف شهري لقيمة الشراءات -

من تقرير متابعة ومراقبة احتساب فارق النبضات ونسب الضياع  الصفحات املنسوخةتوّثق وحيث      

تعّرض هذا املستغّل  لهاتف العمومي كائن بوالية بنزرتمبحّل ل 2008خالل سنة  واخلسائر املسّجلة واملنجز

 ملائة نتيجة النبضات الضائعة لبعض األجهزة الطرفّية.  15خلسائر يومّية تقّدر بنحو 

ا جتاه اخلسائر احملتملة من النبضات أمعنت شركوحيث       ة اّتصاالت تونس يف تنّصلها من مسؤولّيا

  املراكز العمومّية لالّتصاالت وعدم استكمال تعويضها. الضائعة اليت تعّرضت هلا 

ميش و وحيث تسّببت جممل هذه التصّرفات الصادرة عن املّدعى عليها يف تدهور وضعّية هذه املراكز     

لسوق االتصالّية وتراجع الطلب على خدمة نشاطها الذ ي يعاين أصال ومنذ سنوات من احتدام املنافسة 

  اهلاتف العمومي.
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لس املنافسة      املّدعى عليها شركة اّتصاالت تونس إلفراطها يف استغالل وضعّية أن أدان وحيث سبق 

أوىل مبقتضى  ةومي جتاهها وذلك يف مناسبالتبعّية االقتصاديّة اليت يتواجد فيها أحد مستغّلي اهلاتف العم

 26بتاريخ  131340نية مبقتضى القرار عدد يف مناسبة و  2013جويلية  11بتاريخ  101248القرار عدد 

  .2015نوفمرب 

وحيث يّتجه استنادا ملا سبق االملاع به إدانة املّدعى عليها شركة اّتصاالت تونس إلفراطها يف استغالل     

اهلاتف العمومي كّل على حدة إزائها وتسليط خطّية مالّية  تصاديّة اليت يتواجد فيها مستغّلووضعّية التبعّية االق

ا يف جتاهل مراسال ا مع التحقيق.   عليها أخذا بعني االعتبار إلمعا لس وعدم تعاو   ت ا

  ولهذه األسباب

لس   قبول الدعوى شكال ويف األصل. :قّرر ا

ملنافسة على معىن الفصل اخلامس من قانون  أّوال: ا من قبيل املمارسات املخّلة  اعتبار املمارسة املشتكى 

  إعادة تنظيم املنافسة واألسعار.

لكّف عن هذه املمارسة. نيا:   توجيه أمر للمّدعى عليها شركة اّتصاالت تونس 

  ).د 100.000تسليط خطّية مالّية على املّدعى عليها قدرها مائة ألف دينار ( لثا:

  إلزام املّدعى عليها بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يومّيتني على نفقتها. رابعا:

سة السّيد  ثانيةالالقضائّية  وصدر هذا القرار عن الدائرة      ّ وعضويّة احللس املنافسة بر بيب جاء 

  ن عماد الدرويش وحمّمد بن فرج. لوى بن وايل وإيناس معطر والسّيدي سالسّيدتني

  كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.حبضور   2015ديسمرب  31وتلي علنا جبلسة يوم      

  كاتبة اجللسة                                  الّرئيس            
  

        ّ   ميينة الزيتوين                              احلبيب جاء 


