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  احلمد               اجلمهورية التونسية

  جملس املنافسة
  171453القضية عدد:
  2019 مارس 14ريخ القرار:

  
  قـــــرار

  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني:
  

الكائن األستاذ حممد القلسي  ائباه، شركة أليانس للتوزيع يف شخص ممثلها القانوين:عيـةاملدّ 
 و ،ضفاف البحرية تونس،101عددمكتب ،مركب الرحاب مدرج أ ،مكتبه بنهج حبرية ماالران

ض، السنوسي حممد ماهراألستاذ   ،ميتوال فيل تونس 5عدد  الكائن مكتبه بنهج الر

    ،من جهة    
ها شخص ممثلها القانوين مقرّ يف  " الشركة الوطنية لالتصاالت "اتصاالت تونس :هاعلي املّدعىو 

  ،تونس IIالبحرية  ضفاف144 عدداملقسم  ،حبدائق البحرية
  .أخرى من جهة    

األستاذ  و حممد القلسياألستاذ بعد اإلّطالع على عريضة الدعوى املقّدمة من   
 171453حتت عدد  2017أفريل 13 بتاريخة املرمسّ  و املّدعيةنيابة عن  حممد ماهر السنوسي

 أبرمتلشبكة عمومّية  بصفتها مشّغال ،شركة اتصاالت تونسخلصوص أّن  جاء فيها واليت
املتمّثل نشاطها يف اقتناء شرائح  املّدعيةمع اتّفاقية تزويد حصري  2012 أكتوبر 06بتاريخ 

والقيام ار التفصيل توزيعها وبيعها إىل جتّ و  ّشحن من مشّغلي الشبكات اهلاتفيةاهلاتف وال
اشرتطت فيها أن تقتصر شركة أليانس  ،ة لفائدة مشّغلي شبكات اهلاتفبعملّيات تسويقيّ 

ا دون غريها من منتوجات بقّية مشغلي الشّ  بكات اهلاتفية للتوزيع على تسويق منتوجا
عى عليها ة للعارضة جتاه املدّ اديّ ة اقتصفرز عالقة تبعيّ ما أ وهو،E-VOUCHERSستثناء منتج 

  : من خالل،  أفرطت يف استغالهلااليت
  عدم إىل إضافة ،عّليسة " عامل متكني املّدعية من تسويق شرحية "منذ بداية التّ  هارفض -

عني ات منافسيها من املوزّ ال مقابل تلبية طلبيّ من شرائح اهلاتف اجلوّ لعدد الكايف متكينها 
م اللوجستية واملاديةلرّ    ،غم من تواضع إمكانيا
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قاعسها يف خالص اجلزء احملمول عليها يف إطار وت ،عيةلدفع املتأّخر لفاتورات املدّ ا -
ت مالية ضدها  د،وتعمّ عليها  املتفق   شهاريةاإل عملياتال  تقدمييف صورة عدم تسليط عقو

ا من احلصول على  إضافة ، يوما 14 من العقد املربم مع احلريف يف أجل  لنسخة  املوزع حلرما
 العمولة املتفق عليها .

ّ  صة هلامن حصة  بطاقات الشحن املخصّ  %50 من يةاملدعّ  حرمان - ا تبيع مبقولة أ
قل من األسعار املّتفق عليها دون إثبات ذلك املتبقية  %50 الـلتحرمها من  شحن اهلواتف 

  يف مرحلة الحقة.
  

خبصوص  عليها قي احلرفاء متييزية من السوق من خالل املدعّ  إخراجالعمل على -
استثنائية على  إنقاصمنح   متكينهم من إىل إضافة،شحن الكرتوين وال الشحنبطاقات توزيع 

  ،عيةحساب املدّ 
حلاضر خالفا لألجل التعاقدي  بفرضهاطريقة الدفع بصفة أحادية  هاتغيري -  الّدفع 

ت بنكّية  ا تتمتع بضما ت البنكّية مما تسبب  بل،واحلال أ ا رفضت إرجاع الضما أ
  .ية يف خسارة مزدوجةللمدعّ 

  

ية يف شركة مع مسامهة الرئيس املدير العام للمدعّ هذه املمارسات وقد تزامنت  -
بنيّتها يف عدم جتديد  2016 سبتمرب 06 تعلمها يفلعى عليها أزعج املدّ الشيء الذي ،منافسة 
 و    مع التغيري يف الشروط حتت عنوان "عقد توزيع مث القبول بتجديده ،ل األمريف أوّ العقد 

ملقارنة مع ،" متثيل جتاري انتهت على إثره ،وقد العقد األّول  وهو عقد جمحف يف حق املّدعية 
 التعاقدية.العالقة 

  

الّرد على عريضة الدعوى املقّدم من املمّثل القانوين  تقرير يفال وبعد اإلطالع على
دفع فيه من والذي  2017سبتمرب 14 بتاريخم املرسّ »اتصاالت تونس «للمّدعى عليها شركة 
لس املنافسة تطبيقا للفصلالناحية األصلية بعدم   من القانون عدد 3االختصاص احلكمي 

عتبار أنّ  2015 سبتمرب 15 يف املؤرخ 2015 لسنة 36 عادة تنظيم املنافسة واألسعار   املتعلق 
خدمات االتصاالت مبفعول النصوص الرتتيبية والتشريعية املنظمة هلا مستثناة من نظام حرية 
األسعار اخلاضعة لقاعدة العرض والطلب على معىن القانون السالف الذكر لتخضع إىل نظام 

حكام الفصل من  63 قانوين خاص وهيئة خمتّصة تتمثل يف اهليئة الوطنية لالتصاالت عمال 
لقانون عددجملة اال كما مت  2001 جانفي 15املؤرخ يف  2001 لسنة 01 تصاالت الصادرة 

لقانون عدد  10 والقانون عدد 2008 جانفي 08 املؤرخ يف  2008 لسنة 01 تنقيحه و إمتامه 
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املتعلق مبراقبة احرتام االلتزامات الناجتة عن األحكام  2013 أفريل 12 املؤرخ يف 2013 لسنة
كون معه اختصاص النظر يف سوق ، األمر الذي يالتشريعية و الرتتيبية يف ميدان االّتصاالت

  االتصاالت من االختصاص احلصري للهيئة الوطنية لالتصاالت.
الل وضعّية املبادئ األساسّية لدعوى اإلفراط يف استغ انتفت فقد وبصفة احتياطّية،

أمهّية حّصة الشركة و  حّصة اخلصيمة يف السوقو  شهرة العالمة أو املنتوجتبعّية واملتمثّلة يف 
 غياب احلل البديل العادل إىلإضافة ، اخلصيمة العائدة للشركة يف رقم أعمال اّتصاالت تونس

 .ترتتب وضعّية التبعّية املشتكى منها على اختيار واعي واسرتاتيجي للخصيمة وأن ال
  

رفضها لقبول مشروع اإلطار  حيث أنّ ،حتريف الوقائع  كما أّن املّدعية عمدت إىل
التعاقدي اجلديد بدعوى تكريسه لوضعّية تبعّية اقتصاديّة اليت هي عليها جتاه اتصاالت 

ن تونس، يعدّ  وهو ما ينفي ،عليها اختيار اسرتاتيجي منها  الوضعّية اليت هي إقرارا ضمنيّا 
  .اّدعاؤها بقيام خمالفة اإلفراط يف استغالل وضعّية  التبعّية االقتصاديّة

  

لس إيقاف النظر يف تطلب شركة اتّ و بصفة احتياطّية جّدا ، صاالت تونس من ا
التعويض أمام القضاء العديل تتعلق بنفس دعوى يف رفع عية قامت باملدّ  ضرورة أنّ الدعوى 
  .نفس األطراف الوقائع و

  

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

 »أليانس للتوزيع«شركة  ئب املّدعية حممد القلسياألستاذ  اإلطالع على تقرير وبعد
خلصوص أنّ  ّب على العقد انصهذا األخري  يف الّرد على تقرير ختم األحباث والذي جاء فيه 

ملدّ الذي يربط املدّ   و ي شبكات اهلاتفعى عليها دون تفّحص العقود املربمة بني مشغلّ عية 
جلملة لبطاقات الشّ بقية املوزّ   الاجلوّ للهاتف  و  حن االلكرتوين للهاتف القارالشّ  حن وعني 

لو شبكات اهلاتف الثالثة (تونس لالتصاالت و ع عليه مشغّ  العنصر الذي امجمضيفا أنّ 
م ال يتعاملون مع املوزّ  ومعىن ،عني إال يف إطار متثيل حصري أوريدو وأورونج) يتمثل يف أ

ل آخر غري الذي أبرم معه العقد ع أن يتعامل مع مشغّ ذلك أنه مينع تعاقد على كل موزّ 
ع من حيث أصل طور التحقيق لتناول دراسة املوضو  إىلامللف  إعادةيه فهو يطلب .وعل
كالقضاء لفائدة ،عى عليها املدّ  إىلعوى املنسوبة بعريضة الدّ  نةاملضمّ  األفعال وحتليل كل النزاع
لطّ املدّ     . عوىبعريضة الدّ نة لبات املضمّ عية 

  



- 4  - 
 

الّرد على تقرير ختم األحباث وبعد اإلطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف 
خلصوص أن فقه قضاء جملس املنافسة  و 2019 فيفري 06 الواردة بتاريخ ا   اعترباليت ورد 

وضعية التبعية االقتصادية ال تستقيم إال بتضافر عديد املعايري جمتمعة دون ترجيح معيار  أنّ 
على خالف ،،شرط أن ال يكون مرّد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجارية  عن اآلخر

وفقا ملا أّكده صراحة  إراديعية واليت هي وليدة اختيار وضعية التبعية اليت توجد عليها املدّ 
ستحالة التزود من مؤسّ وأن التحجّ  لهاممثّ  حلركيّ ج  التنوّع يف  ة وسات منافسة يف سوق تتمّيز 

رفض  ،األمر الذي يّتجه معهعية يف ظل وجود خيارات أخرى أمام املدّ  غري مقبولاخلدمات 
  املنسوبة للمّدعى عليها. عوى لعدم ثبوت املمارساتالدّ 

  

لقانون عدد   15يف  املؤرخ 2001لسنة  1وبعد اإلطالع على جملة االتصاالت الصادرة 

  ، 2001 جانفي
  

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

  

مللف.وبعد اإلّطالع على    بقّية األوراق املظروفة 
  

لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء مجيع األطراف 
من تقرير ختم  املّخص املقّرر السّيد سفيان طرميز ا تال و، 2019مارس 07  املعّينة ليوم

أصالة عن نفسه ونيابة عن األستاذ حممد ماهر  حممد القلسياألستاذ وحضر  ، األحباث
عليها  املّدعية ورافع على ضوء تقريره الكتايب ،ومل حيضر من ميّثل املّدعى يف حقّ السنوسي 

  وبلغها االستدعاء.
  

  

ـــــا  احلكومـــــة الســـــّيدة كرميـــــة اهلمـــــامي االســـــتماع إىل منـــــدوب وبعـــــد  يف تـــــالوة ملحوظا
مللف.   الكتابية املظروف نسخة منها 

لس وإثر  مارس 14حلكم جبلسة  والّتصريححجز القضّية للمفاوضة  ذلك قّرر ا
2019.  

  

  :من حيث االختصاص
ئب   الدعوى الراهنةيف  للّنظراختصاص جملس املنافسة  املّدعى عليها بعدم حيث دفع 

مجيع  االختصاص احلصري للهيئة الوطنية لالتصاالت وأنّ  من هيصاالت سوق االتّ  مبقولة أنّ 
لنظر للهيئة النزاعات النّ    املذكورة دون سواها.اشئة يف إطاره ترجع 
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ملنافسة، يف حني ختتص جملس املنافسة  ينفردوحيث  بتتّبع مجيع املمارسات املخّلة 
لّنظر يف احلدود الّيت هليئة الوطنية لالتصاالت ا لقطاع الراجع إليها  لنظر يف كل ما يّتصل 

  لس املنافسة.ال تنال من االختصاص األفقي 
  

األنشطة اهنة على أعمال وتصّرفات مندرجة ضمن وحيث طاملا تسّلطت الدعوى الرّ 
ال ال وببطاقات شحن اهلاتف اجلوّ توزيع شرائح اهلاتف اجلوّ اإلقتصاّدية ذات العالقة بسوقي 

لّنظرحن االلكرتوينوالشّ  والقار املنافسة  بقواعد املمارسات املخّلة يف ، وكان موضوعها يتعّلق 
لفصل األسعار واليت أوكل املشرّع  من قانون إعادة تنظيم املنافسة و 5 على الّنحو الوارد 

ا إىل جملس املنافسة، فإنّ  لّنظر  اختصاص الّنظر بشأ البّت يف تلك  و    اإلختصاص 
   .هذا الّدفع  دون سواه، وتعّني على هذا األساس ردّ  لهالّتصرفات يكون معقودا  األعمال و

  

  :الشكلمن حيث 
  

عوى يف ميعادها القانوين ممّن له الّصفة واملصلحة واستوفت مجيع حيث قّدمت الدّ 
لقبول من هذه الناحية. ا الشكلّية األساسية وكانت بذلك حريّة    مقّوما

  

  :من حيث األصل
    

بعية يف استغالل عالقة الت فراطهاإشركة اتصاالت تونس  عية علىدّ امل تعيبحيث 
ا،  اذلك أّن املّدعى عليها اشرتطت عند إبرام العقد الذي يربطها  االقتصادية اليت تربطها 

ا  أن تقتصر دون غريها من منتوجات بقّية مشغّلي الّشبكات اهلاتفّية ممّا على تسويق منتوجا
  ة اقتصادية .عالقة تبعيّ  يف أصبحت معه املّدعية

  

بعية ة التّ وضعيّ  إعادة تنظيم املنافسة واألسعار، فإنّ  من قانون 5 لفصلوطبقا لوحيث 
ر هلم حلوال بديلة ن ال تتوفّ دين ممّ الوضعية اليت يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزوّ   هياالقتصادية 

  .د أو إسداء اخلدمات سويق أو التزوّ للتّ 
  

فاقيات االتّ  و  حالفاتوالتّ  فق عليهااألعمال املتّ سالف الذكر  5 الفصلذات وحيث مينع 
 من تؤول إىل احلدّ  اليتّ  ملنافسة و منية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمالّ الضّ  الصرحية أو
  . ة فيهامن املنافسة احلرّ  وق أو احلدّ سات أخرى للسّ دخول مؤسّ 

  

الة تتشّكل حهي التبعية االقتصادية  أنّ على جملس املنافسة  فقه قضاءاستقّر وحيث 
الّتاجر يف منزلة يصعب فيها عليه التخّلص من  اجتماعها وضع من حتالف عناصر ينشأ عن

ح  ثري املزّود على نشاطه ا  و،وما جينيه من أر تتمّثل هذه العناصر يف السمعة اليت حتضى 
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ة من أيّ  الّسوق و عالمة املزّود وأمهّية نصيبها يف جهة  صعوبة التزّود مبواد أو خدمات مشا
ضرورة أّن ،على أن ال يكون مرّد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجاريّة ،أخرى 

  .التبعّية تعّرب عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي
   

أّن خمتلف األطراف املتّدخلة يف  هنامن خالل وقائع امللف الرّ  وحيث تبّني للمجلس
لشّ ة ذات الصّ وق املرجعيّ السّ  حن أو ببطاقات الشّ " SIM"ة رائح اهلاتفيّ لة سواء تعلق األمر 

ة أو من حيث تنوّع ة السوقيّ ع بنفس األمهّية من حيث احلصّ تتمتّ ، حن االلكرتوينأو الشّ 
طبقا ملا تضّمنه  عى عليهااملدّ و  عيةإبرام العقد بني املدّ  ريخ  2012  سنة وذلك منذ املنتوجات

وق بني كد تقارب وتساوي تقاسم هذه السّ يّؤ  مماّ صاالت،نوي للهيئة الوطنية لالتّ السّ  قريرالتّ 
لتّ الذين يوفّ لني خمتلف املشغّ  ى إىل احتداد ا أدّ ممّ  ،ماثلالتّ  حدّ  إىلمنتوجات تتقارب  ايلرون 

اته موزّ  د أيّ ة صعوبة تزوّ فرضيّ تنتفي معه األمر الذي  ،املنافسة بني خمتلف املتّدخلني ع 
  .صاالت تونس لني منافسني لشركة اتّ املنتوجات من مشغّ 

  

عى عليها والتعاقد معها يف على قبول عرض الشركة املدّ  عيةقدام الشركة املدّ إ وحيث أنّ    
وخاصة قبول الصبغة احلصرية له ينّم عن رغبة متبادلة ،ظل املناخ التنافسي املشار إليه أعاله 

لت كل طرف لقيمة مضافة متثّ   اكتساب بني الطرفني يف اقتصار التعامل بينهما واالنتفاع من
فاء عن طريق جهاز الدفع االلكرتوين للحر  ع يف إمكانية توفري خدمة الشحنلنسبة للموزّ 

برام العقد بعد مناقشة  هذه الرغبة املتبادلة تتّوج وقد ، E- Voucherبـ واملسمى  االلكرتوين
  .4A(VI)ة له طبقا للفصل بغة احلصريّ هذا املنتوج من دائرة الصّ  ءاستثنامع  بنوده

  

  أحد التعاقد معإىل عى عليها املدّ  معالتعاقدية  تسع املّدعية بعد قطع عالقتها مل وحيث  
ا متتلك خاصة ،وقلسّ  املتواجدين   لنياملشغّ    االستثمار.هذا  كل املقومات املطلوبة ملثل وأ

  
  

لس بتقرير عن وضعيتها  عيةملدّ لشركة اتوجيه مكتوب ل وحيث متّ   خالل سنةقصد مّد ا
 د من مدى حرصها على احلفاظ علىأكّ وخاصة من حيث مواصلتها لنشاطها للتّ  2017

لّنظراملشروع ورغبته حبجم سوق االتصاالت بلني آخرين شغّ لتواجد م ا يف مواصلة نشاطها 
ا من مجيع النّ ا ملعاقدمماثل    .واحيمع توفري منتوجات توازي منتجا

  

نه "تبعا  2018 جويلية 17يف ها املؤرخ عية يف ردّ وحيث اكتفت املدّ  النتهاء كل لقول 
معاملة مع شركة تونس لالتصاالت اقتصر نشاطها على تصفية ما توفر لديها من خمزون 
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ا..."،... مع ها تعاقد نّ  األمر الذي يؤّكد، ونتيجة لذلك كانت مضطرة لتسريح كل أعوا
رمسته  اختيار كان هدفا partenaire  uniqueوحيددون سواها كشريك  شركة اتصاالت تونس

معه ر ماع احملرّ مبحضر السّ  هالما صرّح به ممثّ  ،طبقل وهلة لتحقيق مشروعهامن أوّ لنفسها 
  . 2018 أكتوبر 19 بتاريخ

  

مكانه التأثري اجلذري بصفة مطلقة على عدم وجود مشغّ وحيث اّتضح للمجلس  ل 
ا  موضوع الّتداعي السوق  ،كما أنّ أو فرض شروطه على املتعاملني فيها والتحكم يف آليا

ا املّدعى عليهايف قضية احلال  املّدعيةاختيار  لني آخرين بنفس رغم وجود مشغّ  ملعاقد
ت   ي األمر الذّ  ،حّر منها اختيار كان وليداالمتيازات واخلصائص تقريبا على مجيع املستو

  .وفاقدا ملا يدعمه بعّية املفروضة عليها يف غري طريقه واقعا وقانوتّ يكون معه متّسكها حبالة ال
  

  وهلذه األسباب
  

  

لس: رفض الدعوى أصال .   قّرر ا
  

  

سة السيد  وصدر وعضوية حممد العيادي هذا القرار عن الدائرة القضائية األوىل بر
ن السيدتني للطيف اخلموسي بوعبيدي و يدينلشيخ والس وسندس رمي بوز   مصطفى 

  
  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2019 مارس 14وتلي علنا جبلسة يوم 
  

  كاتبة اجللسة                     الّرئيس                    
  

  ميينة الّزيتون                    حممد العيادي


