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 احلمد                                                        اجلمهورية التونسية
  جملس املنافسة 
  161427: القضية عدد 
  2019 جانفي 10 ريخ القرار: 
  

  قـــــرار
  جملس املنافسة القرار التايل بني: أصدر

  
  ،الطّيب املهريي، رادس، حي 1300ج  5 ،عبد الكرمي بن رجب :املّدعي

  
   ،مـــن جــــهة

شركة اّتصاالت تونس يف شخص ممثّلها القانوين، مقّرها اإلجتماعي  - :املّدعى عليهاو 
  ،تونس II ،1053حبدائق البحرية 

  .مــن جـهة أخــرى  
املقّدمة من السّيد عبد الكرمي بن رجب واملرّمسة عريضة الّدعوى بعد اإلّطالع على 

خلصوص ، 2016جوان  17بتاريخ  161427 حتت عدد بكتابة جملس املنافسة واملتضّمنة 
اّتصاالت شركة بفتح حمّل للهاتف العمومي وأّن  2003ديسمرب من سنة  24 منذقام  أنّه 

ا أخّلت  توفريتونس التزمت مع أصحاب حمّالت اهلاتف العمومي ب ّ بطاقات الّشحن إّال أ
ا كّل أنواع التّجار والّدخالء على هذا  ذا العهد وأصبحت عملّيات البيع والّشحن يقوم 

  القطاع ممّا ساهم يف تدهور حالة أصحاب هذه احملّالت.
د كما بّني املّدعي أنّه يتعّرض إىل عديد عملّيات الّتحّيل مثل استعمال الّنقود املزيّفة (نقو 

أجنبّية إلجراء املكاملات، استعمال قطعة نقديّة من فئة مائة مليم فيها ثقب ومربوطة خبيط 
خنفاض الفاتورة مستشهدا يف هذا الّصدد الّداخلّية واخلارجّية) لفتح اخلّط وإجراء املكاملات 

  د.47,905د إىل مبلغ زهيد يناهز  1.324,430من مبلغ 
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دة يف هامش الّربح وأضاف أّن أصحاب حمّالت اهلاتف  ّي ز العمومي ال يتمّتعون 
م جمربون   د 1.500.000إضافة إىل حتديد مبلغ  ،يف بيع بطاقات الّشحن ّ كحّد أقصى وأ

  اّتصاالت تونس يف ما فاق هذا احلّد.متعاقدة مع الّتعامل مع ثالثة شركات  ىعل
إلضافة إىل ما سبق ا من وجود نبضة  يعيب املّدعي على شركة اّتصاالت تونس ،و استفاد

ممّا  يتحّملها هوالّتعريفة مزدوجة  معهتصبح هلواتف العمومّية يف كّل مكاملة بشكل زائدة يف ا
  تسّبب له يف خسائر كبرية.

لس بتاريخ الّشركة املّدعى عليها وبعد اإلّطالع على رّد  سبتمرب  27املرّسم بكتابة ا
  ما يلي: واملتضّمن  2016

 من الّناحية اإلجرائّية:  -1
 بصفة مبدئّية: عدم اإلختصاص احلكمي للمجلس:  -أ

 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  3استثىن الفصل 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، من نظام حريّة األسعار، املواد واملنتوجات واخلدمات  املتعّلق 

إّما بسبب  ،األساسّية أو املتعّلق بقطاعات تكون فيها املنافسة بواسطة األسعار حمدودة
ت متواصلة يف الّتموين أو بفعل أحكام تشريعّية وترتيبّية.   احتكار للّسوق أو صعو

رب خدمات اإلّتصاالت مستثناة مبفعول الّنصوص الّرتتيبّية والّتشريعّية املنّظمة هلا تعتو 
من قانون  2من نظام حريّة األسعار اخلاضعة لقاعدة العرض والطّلب على معىن الفصل 

  املنافسة واألسعار.
حكام الفصل و هذا  من جمّلة اإلّتصاالت  63ختتّص اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت عمال 

مبراقبة احرتام اإللتزامات الّناجتة عن األحكام الّتشريعّية والّرتتيبّية يف ميدان اإلّتصاالت والّنظر 
قامة وتشغيل واستغالل الّشبكات.   يف الّنزاعات املتعّلقة 

، كيفما ّمت 2008سبتمرب  15املؤرّخ يف  2008لسنة  3026مّكن األمر عدد  لقدو 
ألمر عدد  ، اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت 2014جانفي  10املؤرّخ يف  2014لسنة  53تنقيحه 

صد إدخال الّتعديالت الّضروريّة قمن " حّق تقييم وضع املنافسة يف سوق اإلّتصاالت 
جلملة والّتفصيل خلدمات اإلّتصاال   ت".لضمان املنافسة املشروعة على مستوى الّنفاذ والبيع 
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جملس املنافسة من سلطات لضبط وحتديد  2015لسنة   36مّكن القانون عدد  لئنو 
ت العاّمة للّسوق والّنجاعة اإلقتصاديّة ورفاهة  القواعد املتعّلقة حبريّة املنافسة والّتواز

جعل سوق اإلّتصاالت من اإلختصاص احلصري  2014لسنة  53املستهلك، فإّن األمر عدد 
لّنظر إىل خصوصّيت لّنظر يف الّنزاعات ذات  هاللهيئة الوطنّية لإلّتصاالت  وأفردها كذلك 

  الّصلة.
ّلة 74تتوّىل اهليئة للغرض وفقا ملقتضيات الفصل و   "       (جديد) من ذات ا

ت على مشّغلي شبكات اإلّتصاالت... املخ الفني الذين ثبت إخالهلم تسليط عقو
وبقرارات اهليئة الوطنّية  ألحكام الّتشريعّية والّرتتيبّية املتعّلقة مبيدان اإلّتصاالت

  لإلّتصاالت...".
تنظر اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت بصفتها هيئة قضاءئّية خمتّصة يف  ،وعمال مبا ذكر

ألحكام الّتشريعّية والّرتتيبّية امل تعّلقة مبيدان اإلّتصاالت ومنها دعاوى دعاوى اإلخالل 
اإلخالل بقواعد املنافسة اخلاّصة بقطاع اإلّتصاالت خلضوعها إىل نظام قانوين خاص 
لّنظر يف الّدعاوى املتعّلقة  لس املنافسة كهيئة قضائّية ختتّص  يستثنيها من الوالية العاّمة 

ملنافسة.   ملمارسات املخّلة 
لرّ  فضال عن ذلكو  ره املّدعيو من اّدعاءات جمّردة ال شيء يدعمها  جوع إىل ما أ

تّفاقّية الّتزّود ببطاقات الّشحن املربمة  متمثّلة يف إخالالت منسوبة الّتصاالت تونس متعّلقة 
بني الطّرفني، يكون اإلختصاص يف هذا اإلطار للقضاء العديل الذي له سلطة الّنظر يف 

  عاقديّة.دعاوى تنفيذ اإللتزامات التّ 
تكون دعوى احلال خارجة بصفة مبدئّية عن حدود نظر  ،استنادا ملا سبق بيانهو 

لس   القضاء برفضها لعدم اإلختصاص احلكمي. وطلبت املّدعى عليها بصفة أصلّية ،ا
  بصفة احتياطّية:  -ب

من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار على األطراف اليت  15الفصل  ضبط
ا رفع الّدعاوى أمام جملس املنافسة واعتبارا للّصبغة احلصريّة ملنطوق النصّ  فإنّه ال  ،مكا

  صفة للضّد للقيام بدعوى احلال.
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حية األصل:  -2  من 
ر املّدعي خالل ةصلب العريضة ثالث أ ا اّتصاالت ت مسائل تتعّلق  ونس بتعّهدا

إضافة إىل استفادة  ،إىل عملّيات حتّيل يعها بطاقات شحن اهلاتف وبتعّرضهبب جتاهه
وتسّببها يف حصول خسارة كبرية اّتصاالت تونس من وجود نبضة زائدة يف اهلواتف العمومّية 

  . له
من أفعال الّتصاالت تونس جمّرد مزاعم يف غياب أّي دليل  نسبه املّدعي ويبقى ما

  ماّدي يدعم ما اّدعاه من إخالالت.
ملنافسة على معىن  ،ومن جهة أخرى فإّن هذه املزاعم ال تعترب من املمارسات املخّلة 

  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 5الفصل 
  

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

على تقرير ختم األحباث املرّسم بكتابة اّتصاالت تونس وبعد اإلّطالع على رّد شركة 
لس بتاريخ  ا بتاريخ و  2018 نوفمرب 14ا  27الذي متّسكت من خالله مبا جاء يف جوا

  طالبة رفض الّدعوى أصالة واحتياطّيا القضاء بعدم مساعها. 2016سبتمرب 
حول  2018نوفمرب  15وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوبة احلكومة املرّمسة بتاريخ 

تقرير ختم األحباث اليت أّكدت فيه على ثبوت التعّسف يف استغالل وضعّية التبعّية 
اإلقتصاديّة وأّن تضّمن اإلتّفاق املربم بني الطّرفني لبنود جمحفة (فرض سقف لقيمة 
اإلقتناءات، تقليص نسبة العمولة وتغيريها بصفة أحاديّة وعدم التزّود ببطاقات شحن بقّية 

إلضافة إىل اخلسائر الكبرية اليت املشّغلني)  يعّد يف حّد ذاته استغالال مفرطا لوضعّية التبعّية، 
تكّبدها أصحاب هذه احملّالت نتيجة النبضات الّضائعة وعدم تعويضها من قبل الّشركة 
املّدعى عليها، وهي تطلب إدانة شركة اّتصاالت تونس من أجل ما أتته من ممارسات خمّلة 

  ملنافسة. 
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 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد وبعد اإلطّ 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار   .واملتعّلق 

لتنظيم و  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلـى األمـر عدد املتعّلق 
  .اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

نة لسة املرافعة املعيّ جل لطّريقة القانونّية طّرفنياإلّطالع على ما يفيد استدعاء ال وبعد
ا تلت السّيدة مجيلة اخلبثاين 2018 ديسمرب 27 ليوم  ختم األحباث، من تقرير املّخص، و

ومل حيضر من ، دعواهعريضة ب املضّمنة عبد الكرمي بن رجب ومتّسك بطلباتهالسّيد  وحضر
. وتلت مندوبة احلكومة السّيدة  وبلغها اإلستدعاءاملّدعى عليها شركة اّتصاالت تونس  ميّثل

مللّف. ا املظروفة نسخة منها    كرمية اهلّمامي ملحوظا
ا وبعد املفاوضة القانونّية صرح مبا يلي   :و

  من حيث اإلختصاص:
لّنظر يف ب املّدعى عليهاحيث دفعت  دعوى احلال عدم اختصاص جملس املنافسة 

من جمّلة االتصاالت  74و 63ستناد إىل الفصول الهيئة الوطنّية لالتصاالت لظر لنّ لرجوعها 
املتعّلق بضبط  2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة  3026عدد ألمر كذلك ملا جاء و 

  صاالت وشبكات النفاذ.الشروط العامة الستغالل الشبكات العمومية لالت
ئب الّشركة املّدعى عليها، فإّن جملس املنافسة  وحيث وعلى خالف ما متّسك به 
ملنافسة، وأّن اهليئة  لّنظر يف الّدعاوى الرّامية إىل تتّبع املمارسات املخّلة  يعّد اجلهة املخّولة 

لقطاع الرّاجع إليها الوطنّية لإلّتصاالت هي هيئة تعديل قطاعّية تنظر يف كّل ما  يّتصل 
  لّنظر يف احلدود اليت ال تنال من اختصاص جملس املنافسة.

ملنافسة ال يتّم إّال بتحديد الّسوق املرجعّية  ر املمارسات املخّلة  وحيث أّن تتّبع آ
ملنافس لس على الوقائع واملمارسات املخّلة  ة ال اليت ّمتت فيها تلك املمارسات، وأّن رقابة ا

تسّلط على قطاع إقتصادي برّمته بل على أسواق مرجعّية يتّم حتديدها وفقا لعناصر موضوعّية  
  كالعرض والطّلب وإمكانّية الّتبادل بني الّسلع واخلدمات فيما بينها.

وحيث فضال عن ذلك، فإّن الّدور الّتعديلي الذي تلعبه اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت يف 
لّنظر ال ميكن أن يلغي هامش احلريّة املمنوح للّناشطني خاّصة فيما يتعّلق القطاع الرّاجع هلا 
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م الّتجاريّة اليت ميكن أن يهدف البعض منها إىل عرقلة الّسري الطّبيعي  بتحديد سياسا
للّسوق، وهو األمر الذي يفرض يف مثل هذه الوضعّية تطبيق قانون املنافسة على كّل 

ا    الّتأثري على الّتوازن العاّم للّسوق.املمارسات اليت من شأ
وحيث وبناء على ما تقّدم، فإّن الّدعوى الرّاهنة تكون قد تسّلطت على أعمال 
وتصّرفات تندرج ضمن األنشطة اإلقتصاديّة ذات العالقة بعملّيات اإلنتاج والّتوزيع 

لّنظر يف املمارسات املخّلة بقواعد  املنافسة على الّنحو واخلدمات، كما أّن موضوعها يتعّلق 
لفصل  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار واليت أوكل املشرّع اختصاص الّنظر  5الوارد 

لّنظر يف الّنزاع  فيها إىل جملس املنافسة، األمر الذي يتعّني معه إقرار اختصاص هذا األخري 
املّدعى عليها يف هذا الرّاهن ورّد الّدفع املأخوذ من عدم اختصاصه املثار من اجلهة 

  اخلصوص.
  من جهة الّشكل: 

نتفاء صفة القيام لدى املّدعي استنادا إىل الفصل  حيث دفعت اجلهة املّدعى عليها 
من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار الذي ضبط بصفة حصريّة قائمة األطراف اليت  15

ا رفع الّدعاوى أمام جملس املنافسة.   مكا
ارس نشاطا مت اعتباره ةلمّدعيفإنّه حيّق ل ،ا ملا دفعت به املّدعى عليهاحيث خالفو 

 ،جملس املنافسة القيام لدى ،ملركز عمومي لالّتصاالت اهلاتفّية ااقتصادّ من خالل استغالهل
 ملعايري وفقا تحّددي قانون املنافسة ال نظر وجهة من االقتصاديّة املؤّسسة مفهومأّن  ذلك

 كلّ  إىل سعيتّ  جتعله اقتصاديّة معايري إىل استنادا أيضا وإّمنا ،فحسب التجاري القانون
 نشاطا متارس اليت االعتباريّة أو الطبيعّية الّذوات وكلّ  والتجّمعات والتنظيمات الشركات
،  كان إن أو وعن قانونّية وجودها من عدمه وشكلها طبيعتها عن الّنظر بصرفو  اقتصادّ

  .العموميني األشخاص من أو اخلواص من عليها يسيطر أو أنشأها من
ا يّتجه ممّ فة واملصلحة ويف اآلجال القانونّية، صّ الّممن له  احلال عوىدوحيث رفعت 

  شكال. امعه قبوهل
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  من جهة األصل:
دف إىل إلزام شركة اّتصاالت تونس وحيث تعّلقت واحلال ما  حيث كانت الّدعوى 

عادة بيع خدمات اإلّتصاالت اهلاتفّية للعموم اليت  ،بسوقني مرجعّيتني ذكر تتعّلق األوىل 
  تشمل خاّصة استغالل أجهزة الّتاكسفون وأجهزة الفاكس والطّباعة عن بعد.

اّتصاالت تونس واملراكز العمومّية  شركةيهّم هذا الّنشاط بصفة حصريّة حيث و 
  لإلّتصاالت اهلاتفّية.

إىل نظام   إحداث مراكز بيع خدمات اإلّتصاالت اهلاتفّية للعموم شاطنوحيث خيضع 
  روط.شّ الكرّاس 

لّرجوع إىل املعطيات اإلحصائّية للهيئة الوطنّية لإلّتصاالت لشهر وحيث يتبّني  و
للتطّور الّتكنولوجي وتطّور عدد  لّنظرّن عدد هذه املراكز يف تراجع مستمّر ، أ2017جوان 

ولظهور متعاملني إقتصادّيني يقومون بتوزيع بطاقات الّشحن مبختلف  ،لةاهلواتف اجلّوا
   .أنواعها

إضافة إىل ظهور شركات اّتصاالت  ، يعد الّتوزيع حكرا على هذه املراكزوحيث مل
  أخرى هلا مسالك توزيع خاّصة خمتلفة عن هذه املراكز. 

يع بطاقات شحن اهلاتف سوق الّتفصيل لتوز بالّسوق املرجعّية الثّانية وحيث تعّلقت 
  القار واجلوال املسبق الدفع وبطاقات التاكسيفون اخلاّصة بشركة اتصاالت تونس.

خدمات الّشحن تكون إّما ماديّة جمّسدة يف بطاقات شحن كرطونّية أو  حيث أنّ و 
شحن الرصيد من خالل حتويل  إذ يتمّ  ،لشحن اإللكرتوينيعرف  ة من خالل ماغري ماّديّ 

  قصرية لرصيد طالب اخلدمة. ةرساليّ إمبلغ مايل من رصيد إىل رصيد آخر عرب توجيه 
تعترب السوق التونسية للهاتف اجلوال، سوقا مسبقة الدفع نظرا هليمنة مشرتكي حيث و 

شّغلني لدى امل %91تتجاوز نسبتهم الـ  نالذيو اهلاتف اجلوال يف هذا النظام على هذه السوق 
  األربعة.

شركة اتصاالت تونس بوضعية هيمنة يف سوق خدمات االتصاالت  تتمّتع وحيث
رغم حصول كل من شركة " تونيز " و " أورنج تونس"  وذلك عرب شبكة اهلاتف القار،

   .على لزمة الستغالل شبكة اهلاتف القار
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عرب  2017اجلدوالن عدد اشرتاكات املشّغلني الّثالث يف جوان هذان يربز حيث و 
  شبكة اهلاتف القاّر ونظام اإلشرتاك وتوزيع اإلشرتاكات بني مهنّيني واشرتاك منزيل:

اشرتاكات اهلاتف القار عدد   املشغل 
  إتصاالت تونس

 عدد اشرتاكات اهلاتف القار
  أوريدو تونيزي

عدد اشرتاكات اهلاتف القار 
  أورونج تونيزي

موع   ا

  866011 91776  80523  1038310  

    
  851743  اشرتاك منزيل  285636  نظام مسبق الّدفع

  186567  اشرتاك مهّين   752674  نظام الّدفع الّالحق

  
تقوم اتصاالت تونس برتويج خدمة اهلاتف القار مسبق الدفع، وهي خدمة حيث و 

حلصول على بطاقة شحن  ،ن املستهلك من حتديد سقف استهالكه سلفامتكّ  وذلك 
رة لدى الوكاالت التجارية اهلاتف القار أو الشحن االلكرتوين أو التذكرة االلكرتونية املتوفّ 

  عمومي ونقاط البيع املعتمدة لدى اتصاالت تونس .ومكاتب الربيد ومراكز اهلاتف ال
جلملة ومسالك حيث و  تتوزّع مسالك توزيع بطاقات الّشحن إىل مسالك توزيع 

لّتفصيل    .توزيع 
لو الشبكات العمومية يتوىل مشغّ  ،على غرار توزيع شرائح اهلاتف اجلوالوحيث و 

ا مباشرة االلكرتوين للهاتف القار واجلّوال، إمّ لالتصال توزيع بطاقات الشحن والشحن 
م التجارية أو بصفة غري مباشرة عن طريق شبكات التوزيع يف نطاق " عقود  بواسطة وكاال

لة ملختلف املوّزعني الكبار املمثّ  TTSعلى غرار شبكة  ،االستغالل حتت العالمة األصلية "
ل  ق شبكات املوّزعني املتعاقدين مع املشغّ أو عن طري ،الثالثة املتعاملني مع اتصاالت تونس

اتصاالت تونس مع الربيد التونسي الذي ميتلك شبكة مكاتب  كعقد الشراكة الذي يربط
  مكتبا يف مجيع مناطق اجلمهورية . 1350تعادل 

جلملة لبطاقات الشحن حيث وخبصوص و  مسالك التوزيع اخلاّصة خبدمات التوزيع 
ا إّما مباشرة عرب الوكاالت  ،اخلاّصة بشركة اتصاالت تونس فإّن هذه األخرية توزّع بطاقا

غلب مناطق اجلمهورية هلاالتجارية لالتصاالت التابعة  أو بصفة غري مباشرة عرب  ،واملتواجدة 
 SOLAS" وشركة"MIB " وهم شركة ،عني املتعاقدين معها والبالغ عددهم حاليا ثالثةاملوزّ 
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et MATIHEU " وشركة "CELLCOM"،  وهي شركات خمتّصة يف ترويج مجلة من
  منتوجات االتصاالت على غرار اهلواتف اجلوالة.

تشهد الّسوق تزايدا مطردا يف اإلقبال على خدمة اهلاتف اجلوال مقابل تراجع حيث و 
يف االستهالك حدوث العديد من التجاوزات  رتفاعإلا هذاورافق  ،يف خدمات اهلاتف القار

الطلب املرتفع  ذلك أنّ اء على مستوى توزيع الشرائح اهلاتفية أو على مستوى الشحن سو 
وذلك بدخول شركات ذات رؤوس أموال   ،ساهم يف ظهور شبكات توزيع غري منظمة وموازية

كبرية تقوم بتوزيع بطاقات الشحن والشحن االلكرتوين على كل احملالت من دكاكني بيع 
عة التبغ والوقيد الفواكه اجلافة وحمّالت جت   ،الباعة املتجولنيو ارة املواد الغذائية واملكتبات و

حتّول و حصلت بعض القطاعات على اتفاقيات لشحن اهلاتف اجلوال على غرار البنوك،  كما
م احلقيقية  قتناء كميات كبرية تزيد عن حاجا بعض جتار التفصيل إىل جتار مجلة وذلك 

وهو  ،ت هلمخرين مقابل الّتخفيض يف عمولتهم لفائدة املفوّ بغرض التفويت فيها إىل جتار آ
 .  فضى إىل ظهور مسالك توزيع موازيةما أ

يعيب املّدعي على اّتصاالت تونس فرضها على املستغّلني أجهزة هاتف ال حيث و 
ت الكافية ا الّضما ا حتتسب نبضات ضائعة ضمن الفواتري ال يقابلها معلوم   ،تتوّفر  ّ كما أ

ا تتعّمد الّتعاقد مع يدفعه احلريف عند القيام مبكاملة هاتفّية ّ جلملة ، فضال عن أ موّزعني 
وهو ما يتسّبب يف ضرر ألصحاب حمّالت اهلاتف العمومي املؤّهلني  ،لشراء بطاقات الّشحن

تصّرف يفضي إىل مزامحة غري شريفة ألصحاب وهو  ،قاتدون غريهم لرتويج هذه البطا
حمّالت اهلاتف العمومي من طرف هؤالء الّدخالء الذين يف غالب األحيان يتعاطون أنشطة 

  أخرى خمتلفة مهنّية وجتاريّة. 
طبيعة  ديديستوجب حتليل خمتلف املمارسات املثارة ضمن عريضة الّدعوى حتحيث و 

  بني املّدعي وبني شركة اّتصاالت تونس. العالقة الّتجارية الرّابطة
مركز عمومي  استغاللالعالقة بني الطّرفني مبقتضى رخصة يف  تكّونت حيثو 

الّنشاط املضّمن ببطاقة الّتعريف اجلبائّية ذات وهو  ،2003 أوت 19لإلّتصاالت بتاريخ 
جانفي  30وقد تواصلت العالقة إىل حني الّتوّقف الّنهائي عن الّنشاط بتاريخ  للمّدعي.

لذّمة يف بداية سنة  2013   ).2016(مع تسوية الوضعّية اجلبائّية وخالص املتخّلدات 
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اتفاق لبيع بطاقات إعادة متوين اهلاتف املسبق الدفع وحيث ورغم وجود إمكانّية إبرام 
عدم  2004 أّن املّدعي فّضل بعد القيام بتجربة أوىل يف سنة إالّ  ،وبطاقات الّتاكسيفون

خّري الّلجوء إىل وسطاء يقومون و  ،الّلجوء إىل اقتناء بطاقات الّتموين من الّشركة املّدعى عليها
ببيع هذه البطاقات دون الّلجوء إىل إبرام اتّفاقّيات ممّا ميّكن املقتين من تفادي خمتلف معاليم 

وهو . جيل وبنسب ختفيض متّكنه من الرّبح ودون سقف حمّدد للكّميات املقتناةاإلبرام والّتس
خالل الفرتة  أبرزت أّن املّدعي مل يقنتّكده املعطيات املستمّدة من اّتصاالت تونس اليت ؤ ما ت

  .1بطاقات شحن للهاتف القاّر أو اجلّوال 2017إىل سنة  2010املمتّدة من سنة 
الّتبعية االقتصادية "تتشّكل من  حيث استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على أنّ و 

ثري  حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع الّتاجر يف حالة يصعب فيها عليه التخّلص من 
ح وتتمّثل هذه العناصر يف شه رة عالمة املزّود وحجم املزّود على نشاطه وما جينيه من أر

ثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزّع أو املؤّسسة احلريفة  نصيبها يف الّسوق ومدى 
ة من أّي جهة أخرى على أن ال يكون مرّد ذلك  واستعصاء التزّود مبواد أو خدمات مشا

حالة خضوع مفروضة سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجاريّة، ضرورة أّن التبعّية تعّرب عن 
  وليست وليدة اختيار إرادي." 

تتمّثل هذه العناصر يف شهرة العالمة الّتجاريّة لشركة اّتصاالت تونس وفق حيث و 
ا سابقا ويف اقتصار تعامل املّدعي مع اّتصاالت تونس دون غريها  دراسة الّسوق اليت ّمت بيا

لنزاع تلزم العارض من متثيل شركة اّتصاالت عتبار أّن العالقة التعاقديّة القائمة بني طريف ا
لتزّود حصرّ من الّشركة املّدعى  عتبارها مركز عمومي لالّتصاالت اهلاتفّية و تونس حصرّ 
عليها ويف إنعدام احللول البديلة إذ أّن العقد الرابط بني طريف النزاع يلزم املدعي على حصر 

لتزّود من بقّية الشركات املنافسة للمّدعى  تعامله مع شركة اتصاالت تونس و ال يسمح له 
   عليها.

                                                 
ئق امللّف حتتوي فقط اتّفاقّية شراكة جتاريّة خاّصة بتسويق خطوط اهلاتف الّرقمي اجلّوال مسبق الّدفع عن طريق بيع بطاقات سيم مس  1  2006بقة الّتشغيل لسنة و

  .2004واتّفاقّية بيع بطاقات إعادة متوين اهلاتف القاّر واجلّوال والبطاقات مسبقة الّدفع للّتاكسيفون لسنة 
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ملنافسة على معىن الفصل حيث و  ا ممارسة خمّلة  ال تشّكل هذه الوضعّية يف حّد ذا
املنافسة واألسعار، إّال مىت ثبت وجود استغالل مفرط هلا من قبل إعادة تنظيم من قانون  5

  املّدعى عليها.
عمال ما سبق وحيث  ، يكون املّدعي يف وقائع احلال يف وضعّية بيانه من عناصرو
  لشركة اّتصاالت تونس املّدعى عليها. بتةتبعّية إقتصاديّة 

نتيجة يثري ملّف احلال تدهور وضعّية املراكز العمومّية لإلّتصاالت بصفة عاّمة حيث و 
لّسوق وتعّدد شركات اإلّتصاالت وانتشار اهلواتف  األمر الذي  ،اجلّوالةاحتدام املنافسة 

سنة إىل أخرى، وهو ما جعل الّلجوء إىل هذه املراكز إلجراء املكاملات اهلاتفّية يقّل من 
دينار يف  1.324,430على الّتوايل من  تهاقيم، إذ اخنفضت استهالك املّدعي توّضحه فواتري

  . 2012دينار يف أفريل  47,905إىل  2004أفريل 
اّتصاالت تونس إجراءات لتاليف ما وصلت إليه خمتلف حمّالت وحيث مل تّتخذ شركة 

ا  % 30الّتاكسيفون على غرار الّرتفيع يف هامش الرّبح على كّل مكاملة (مقّدرة نظرّ بـ ّ إّال أ
عتبار تثقيل األداءات على صاحب احملّل ) واعتماد طريقة ترويج بطاقات الّشحن  فعلّيا أقّل 

هذه احملّالت من تغطية العجز املسّجل على مستوى املكاملات مبحّل للهاتف اجلّوال متّكن 
  الّتاكسيفون مبا يوّفره بيع بطاقات الّشحن من ربح والّرتفيع يف قيمة الّتخفيضات. 

وحيث يكّرس تصّرف الّشركة املّدعى عليها بصفة أحاديّة يف تطبيق العمولة املناسبة 
أخرى واعتماد طرق ترويج ال متّكن من تغطية مع فرض عدم الّتزّود لدى شركات اّتصال 

العجز املسّجل على مستوى املكاملات مبحّل الّتاكسيفون عمال متييزّ بني خمتلف املتزّودين 
ملنافسة.  لّتفصيل، وهي مجيعها ممارسات خمّلة    واملوّزعني 

ا من وجود نبضة زائدة يف وحيث  يعيب املّدعي على شركة اّتصاالت تونس استفاد
ممّا تسّبب له  يتحّملها هوالّتعريفة مزدوجة  معهتصبح بشكل اهلواتف العمومّية يف كّل مكاملة 

  .إالّ أّن هذا اإلّدعاء بقي جمّردا وفاقدا ملا يثبته ،يف خسائر كبرية
شبيهة مبوضوع دعوى ووقائع  مالبساتيف خصوص املنافسة لس حيث سبق و 

استغالهلا املفرط لوضعّية تبعّية إقتصاديّة على غرار من أجل إدانة شركة اّتصاالت تونس احلال 
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الّصادر بتاريخ  131341والقرار عدد  2015نوفمرب  26الّصادر بتاريخ  131340القرار عدد 
  .2015نوفمرب  26

  
  وهلذه األسباب

لس: قبول الّدعوى األصلّية شكال ويف األصل بـ: قّرر   ا
ملنافسة على معىن الفصل اعتبار املمارسأّوال:  من  5ة املشتكى منها من قبيل املمارسات املخّلة 

   قانون املنافسة واألسعار.
  .ةاملمارسهذه لكّف عن  للمّدعى عليها توجيه أمر نيا:
  دينار). 100.000.000ّدعى عليها قدرها مائة ألف دينار (تسليط خطّية مالّية على امل لثا:

  .إلزام املّدعى عليها بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يومّيتني على نفقتهارابعا: 
سة الّسيد رضا بن حممود  ثّانيةوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية ال لس املنافسة بر

ن لّسعودوعضوية الّسادة عمر الّتونكيت وسامل    .وأكرم الباروين والسّيدة رمي بوزّ
  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2019 جانفي 10وتلي علنا جبلسة يوم 

  
  

  الرئيس                                                       كاتبة اجللسة            
                                                         

 رضا بن حممود                                                  ميينة الزيتوين         
 


