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  احلمد                                         اجلمهورية التونسية                       

  جملس املنافسة   

   171454عدد:   القضية

 2018  أفريل  12تاريخ القرار: 

   

  قـــــرار
 أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:

 
 "Mediterranean Call Center MCCشركة "ميديتارانيان كول سنرت"" :املدعّية

ئبها  ،2037 - 2الكائن مقرّه االجتماعي بشارع اهلادي نويرة إقامة الشريف، حي الّنصر 
 .تونس – آالن سفاري، شارع 13بـالكائن مقرّه  كعنيشعادل  األستاذ 

 ،من جهة
 
شارع  6بـ االقانوين مقره اخص ممثله" يف شAspida""أسبيدا"شركة  - 1 :مااملدعى عليهو 

  شركة "برمييوم – 2. 2070 – املرسى، "سنرت فينيسيا بلوك" ""، احلبيب بورقيبة
" يف شخص ممثلها القانوين الكائن مقّرها بشارع اهلادي نويرة، Premiul Call""كال

نة 2، الّنصر 46، شّقة 4" الطابق Le Moulinعمارة "   .2037 –، أر
  .من جهة أخرى

نيابة عن  كعنيشعادل  طرف األستاذ  من ةاملقّدم عريضة الّدعوىبعد اإلّطالع على 
 ةواملرمسّ "Mediterranean Call Center MCCشركة "ميديتارانيان كول سنرت""
مقاضاة إىل  ةوالرّامي 2017 أفريل 19 بتاريخ 171454 بكتابة جملس املنافسة حتت عدد
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ملنافسة على معىن أحكام الفصل اماملدعى عليه  من أجل ما بدر منهما من ممارسات خمّلة 
ا املنافسة واألسعار،إعادة تنظيم من قانون  5  ما يلي: واليت جاء 
  قّدمت ّممن له الصفة واملصلحة ويف اآلجال القانونية. الّدعوى، من حيث الّشكل، أنّ  -
خلارج يف إطار مركز  - أّن املدعّية، من حيث األصل، هي شركة خمتّصة يف البيع والرتويج 

 صدير الكّلي طبقا ملا جاء مبضمون سجّلها التجاري.نداء للتّ 

الوساطة بني املدعّية أّن املدعى عليهما ميثلهما فعليا السّيد حمّمد علوي الذي قام بدور  -
 إىل شهر جوان 2010 من سنة" Invest Assur" وشركة" Arcaكة "وحرفائها: شر

2016. 
سارّة  اآلنسةأّن املدعّية انتدبت للعمل لديها جمموعة من املستخدميني ومن ضمنهم  -

حمّدد املّدة وخبطّة خماطبة  غري مبقتضى عقد عمل 2015جويلية  1اخلرّاف منذ 
"Opératrice ،"مبقتضى عقد غري حمّدد املّدة  2012أكتوبر  1إميان كّمون منذ  اآلنسة

مبقتضى عقد غري حمّدد املّدة  2015أكتوبر  1درّة بن مصطفى منذ  اآلنسةخبطّة مراقب، 
 حمّدد املّدة مبقتضى عقد غري 2015أكتوبر  1ر منذ اخبطّة خماطبة، السّيد جمدي عبد الغفّ 

 خبطّة خماطب.
أنّه جاء بعقود العمل املظروفة مبلّف قضّية احلال شرط يقتضي االلتزام بعدم املنافسة  -

منها والذي ينّص على عدم جواز إحلاق املنتدبني للعمل لدى املدعّية عند  8ضمن الفصل 
ّي شركة منافسة.  اية مّدة العقد 

املنتدبني املذكورين قاموا خبرق هذا الفصل والتحقوا للعمل لدى املدعى عليهما اللذان  أنّ  -
مرتا ويف ذلك خمالفة واضحة  50فتحا مقرّا جماورا ملقّر عمل املدعّية وعلى مسافة ال تتعدى 

 لقواعد املنافسة الشريفة اليت يقتضيها القانون.
املدعى عليهما ومبقّر عملهما اجلديد  أنّه ّمت ضبط كافة املستخدمني املذكورين لدى -

 16بتاريخ  46016مبقتضى حمضر معاينة عن طريق عدل تنفيذ عزوز الزرييب عرب رقيمه عدد 
 ومت مبقتضاه التنبيه على املدعى عليهما من أجل حتويل وجهة العملة.  2016أكتوبر 

 .2016أّن حماولة استدراج املدعى عليها للمستخدمني كانت منذ جويلية  -
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ذا االستدراج وللغرض  - رسل املدعو هادي بن جدي وهو أحد أأّن املدعّية شعرت 
املوظفني العاملني لدى املدعّية رسالة عرب الربيد االلكرتوين للمدعى عليهما اللذان ميثلهما 
لّتوقف عن استدراج املدعّوة إميان كّمون واملدعّوة سارّة  املدعو حمّمد العلوي يعلمه فيها 

ما هاتفيا كما ذّكره بنفس املراسلة بقواعد التنافس الّنزيه إال اخلرّا ف والكّف عن االتصال 
مستخدمني آخرين  ومتادى يف استدراج اهتمامنبيه أي أّن ممثل املدعى عليهما مل يعر هذا التّ 

م لديه.  منهم املدعّوة درّة بن مصطفى واملدعو جمدي عبد الغّفار وجنح يف انتدا
تنبيه بواسطة عدل التنفيذ فاطمة  إميان كّمون مبحضر اآلنسةت إىل هأّن املدعّية توجّ  -

حول تركها العمل لديها كان  1302حسب رقيمهما عدد  2016جويلية  13موسى بتاريخ 
لشركة ومجيع املعلومات املنزّلة  بطريقة غري قانونية وأعلمتها بضرورة إرجاع احلاسوب اخلاص 

حلرفاء التابعني للشركة واليت ّمت حتويلها للشركة املنافسة.    به واملتعلقني 
رجاع احلاسوب بعد أن أفرغته من حمتواه وحذفت كامل  - أّن املستخدمة املذكورة قامت 

 املدعّية.املعطيات اخلاّصة حبرفاء 
بواسطة عدل التنفيذ  إىل املسّمى جمدي عبد الغفاّر ت مبحضر تنبيههأّن املدعّية توجّ  -

قد ّن  هّمت مبوجبه إعالم 1285حسب رقيمهما عدد  2016جوان  23فاطمة موسى بتاريخ 
التحق للعمل لدى املدعى عليه حمّمد العلوي وأنّه استوىل على كّل املعلومات املنزّلة 
ه املدعّية وخاّصة تلك املتعّلقة حبرفاء املدعّية اليت ّمت حتويلها لفائدة  حلاسوب الذي سّلمته إ

 الشركة املنافسة.
ا أّن احملاضر املذكورة تؤّكد خطورة الوضع وتثبت حصول منافسة غري ش - ريفة اعتمد

 الشركة املنافسة عرب اإلستيالء على مستخدمي املدعّية وكل املعطيات املتعّلقة حبرفائها.
ملنافسة ع تباعهماأّن املدعى عليهما  - لى هذه الطريقة يكو قد ارتكبا ممارسات خمّلة 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015من قانون  5معىن أحكام الفصل   املتعّلق 
ا بنسبة أأّن هذه املمارسات  - ملدعّية متثلت أساسا يف تراجع رقم معامال حلقت أضرارا 

 ،2016دينار خالل سنة  302.450إىل  2015دينار سنة  565.667وذلك من  % 46
ألساس إىل حتويل وجهة احلرفاء ابتداء من شهر جوان   .2016والرّاجعة أسبابه 
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ما من أجل بدر  ،بناء على ما ذكر ،املدعّية تطلب أنّ  - احلكم لصاحلها وتتّبع املشتكى 
ملنافسة لغرامات استنادا لرقم املعامالت كاحلكم  منهما من ممارسات خمّلة  وتغرميهما 

حدى الّصحف اليومّية.لتوّقف عن هذه امل  مارسات ونشر منطوقه 
 

شركة  ةئب ة بثينة مزيواألستاذيف الّرد الذي أدلت به  قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 
  ما يلي: والذي جاء به 2017 جوان 23 بتاريخ "Premium Call"" برمييوم كال"

بني كل من السّيد حمّمد  2010نوفمرب  3قد أحدثت بتاريخ " برمييوم كالأّن شركة " -
 .)% 10) والسّيد بن منصور  (% 45وجمموعة "برمييوم" ( )% 45العلوي (

إىل سنة  2001أّن السّيد حمّمد العلوي كان موظفا لدى جمموعة "برمييوم" منذ جانفي  -
موعة. 2010  وأّن السّيد عبد القادر بن منصور ال يزال موظفا لدى هذه ا

قّرر الشركاء بعث الشركة لتكون املزّود للخدمات التجارية جلميع  2010أنّه يف سنة  -
موعة برمييوم ومنها "  ".Arca Patrimoineالشركات الّتابعة 

قامت و  ها السّيد حمّمد علويّن املدعى عليها "برمييوم كال" هي شركة مصّدرة كليا وكيلأ -
 .مبناولة املهام املوكولة هلا من لدن جمموعة "برمييوم" (شريك) لفائدة شركات أخرى

 شركة "ميديتارانيان كول سنرت" أّن املدعى عليها قامت بكراء مراكز عمل من املدعّية -
حي املهام اإلدارية  ومناولة اليد العاملة لديها ّمث أسندت إليها وإىل وكيلها املدعو عصام الر

حي مهام احملاسبة.  وإىل حرم الوكيل املذكور الّسيدة ألفة الّر
برام عقود شغل مع أحد  هأنّ  - نظرا لعمليات املناولة مل تقم املدعى عليها "برمييوم كال" 

 ّية املرتبات وهي من تتعاقد  وتدفع لليد العاملة.فهي كانت تدفع للمدع
ت خالل سنة  - العالقة الكرائية وعالقة املناولة واإلدارة مع  2016أّن املدعى عليها أ

حي إثر إكتشاف املدعى عليها  حي والّسيدة ألفة اللومي الّر املدعّية ومع املدعو عصام الّر
ا املدعّية واليت ّمت إحالتها على أنظار "برمييوم كال" لعمليات حتّيل وخيانة موصو  فة قامت 

 الشرطة االقتصادية وهي قيد البحث.
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نتداب عملة كما مل تواصل أعماهلا أنّه و منذ انتهاء هذه العالقة مل تقم املدعى عليها  -
ستكمال البعض من مللّفات اجلارية ممّا يفّسر ا لتلك  تراجع بل اكتفت  قيمة رقم معامال

 ).2016ديسمرب  –ألف دينار (جوان  17الفرتة والذي مل يتجاوز 
دعاءات املدعّية أّن شركة "برمييوم كال" هي جمّرد وسيط بينها وبني حرفائها  - أنّه جاء 
"Arca Patrimoine"و "Invest Assurضرورة وأن املدعى  " وهذا جمانب للّصواب

وليست املدعّية اليت يقتصر " Arca Patrimoineهي املتعاملة مع "عليها "برمييوم كال" 
 دورها على القيام بعمليات مناولة لألعمال املنوطة بعهدة املدعى عليها.

ّن  - موعة "برمييوم" "Arca Patrimoine"أنّه يّتجه التذكري  بعة   هي شركة 
 ).% 45الشريكة للمدعى عليها حبصة (

ليست حبريف لدى املدعّية وال عالقة قانونية بينهما،  "Arca Patrimoine"أّن  -
 فحريف املدعّية هي املدعى عليها.

" Le Moulinأّن املدعّية تدعي وأّن مقّر املدعى عليها هو شارع اهلادي نويرة عمارة " -
ا كائن بـ 4الطابق   شارع احلريّة. 151وذلك خطأ وصوابه أّن املدعى عليها عنوا

ا استدرجت  - ّ ملقر املذكور لديها وأ أّن املدعّية مل تثبت أّن املدعى عليها تتواجد 
ا متعاقدة مع  وأّن املدعى  "Arca Patrimoine"موظفيها أو انتدبتهم كما مل تثبت وأ

 عليها هي جمّرد وسيط بينها وبني هذه األخرية.
إلضافة عالقتها التعاقدية مع شركة  - كما مل   "Invest Assur"أّن املدعّية مل تثبت 

 تثبت وأّن املدعى عليها هي وسيط بينها وبني هذه األخرية.
ئق أحدثتها هي لنفسها قصد حتويل االنظا - ر على حقيقة أّن املدعّية اكتفت بتقدمي و

 حّيل على املدعى عليها "برمييوم كال" وخيانة األمانة.تعّمدها التّ 
وكيدية من قبلها ومن قبل  أّن املدعى عليها تعترب الدعوى املرفوعة واهية وغري مؤّسسة -

حي.  وكيلها عصام الّر
ئب شركة  جنيب اللوزي األستاذيف الّرد الذي أدىل به  قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 

  ما يلي: والذي جاء به 2017 جويلية 7 بتاريخ  "ASPIDA"" "أسبيدا
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وتنشط يف  2010أّن املدعى عليها هي شركة ذات املسؤولية احملدودة أنشات يف جويلية  -
 جمال الّتسويق والدراسات.

اليت  "Invest Assur"مع شركة  2011ديسمرب  29أّن املدعى عليها تعاقدت بتاريخ  -
ملعّدات الالزمة للقيام بذلك. ا  ا يف ميدان التأمني بفرنسا وزّود  أولتها مهّمة تسويق منتجا

قامت منذ ذلك التاريخ برسم اسرتاجتيات التسويق " Aspida"أّن املدعى عليها   -
ا هي مناولة بعض ومن بني األ "Invest Assur"وتنفيذها لصاحل  عمال اليت قامت 

 .2013ء اهلاتفي لدى املدعّية وذلك منذ خدمات الّندا
على ذّمتها يف مقّر  "Invest Assur"أودعت املعّدات اليت وضعتها  املدعى عليهاأّن  -

 املدعّية.
حي قامت على إثر انقطاع العالقة بينها وبني  - أّن املدعّية يف شخص املدعو عصام الر

إلستيالء على املعّدات املذكورة بدون وجه  2016منذ ماي  "Aspida"املدعى عليها 
 حّق.

ستيالءه على املعّدات  - نة  ر حي إعرتف أمام الشرطة العدلية  أّن املدعو عصام الر
 البعض منها. املذكورة وأرجع

أّن املدعى عليها قامت بشكاية ضد املدعّية يف اإلستيالء واإلبتزاز والتهديد واملساومة  -
 وهي من أنظار العدالة حالّيا.

  "Aspida"أّن الّدعوى املرفوعة مفربكة وكيدية والقصد منها حماولة اإلضرار بشركة  -
لسكم واهية وتقع حتت طائلة الفصل  ،للتشفي منها ئق اليت قدمتها املدعّية   548وأّن الو

 م.إ.ع "ما يصدر عن شخص ال يكون حجة له".
ّن املدعى عليها هي وسيط بينها وبني الغري واحلال وأّن هذه األخرية  - أّن املدعّية تدعي 

لتحويالت املصاحبة. بت   هي حريفتها مثلما هو 
ا متلك املعطيات الفكرية والصناعية والتجارية حلرفائها وهو إدعاء  أّن املدعّية - ّ تدعي 

 مردود عليها.
ي دليل يفيد استدراج املستخدمني من قبل شركة أنّ  - وال  "Aspida" املدعّية مل تدل 

ما يفيد وأّن هاؤالء املستخدمني خرجوا من شركة املدعّية قصد اإللتحاق بشركة املدعى عليها 
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"Aspida"  واحلال أّن أغلبهم انقطعوا عن العمل لدى املدعّية ألسباب خاصة تتعّلق
م االجتماعي وأجورهم وعائدات األداءات وكذلك لسوء معاملتهم  بتالعب املدعّية بضما

 وامتناعهم عن مّدهم بشهادات خالصهم.
من مستخدميها  % 50حرمتها من  "Aspida"أّن زعم املدعّية من أّن املدعى عليها    -

مستخدمني بل  10خال من الصّحة إذ أّن من الثابت أّن املدعّية تشّغل أنذاك أكثر من 
م.  وإضعاف املصرّح 

ّكد  "Invest Assur"أّن املدعّية مل تثبت عالقتها التعاقدية مع شركة  - يف حني 
 عالقتها احلصرية مع هذه األخرية." Aspida"املدعى عليها 

ام املدعى عليها  - ّ بتحويل وجهة حريف متعاقد معها منذ زمن يعّد يف  "Aspida"أّن ا
 غري طريقه.

لعنوان الذي صّرحت به  "Aspida"أّن املقّر االجتماعي للمدعى عليها  - ملرسى  يقع 
 دعوى وليس على بعد أمتار من مقرها.املدعّية صلب عريضة ال

ا  - ّ أّن تواجد بعض مستخدمي املدعى عليها بشّقة حبي الّنصر ال يفيد واقعا وقانو وأ
ا.  استقّرت 

ب اجلدل القانوين فإّن طبيعة عمل الشاكية كمركز نداء مصّدر  كلّيا خلدمات  - أنّه ومن 
ّن تواجد هاتفّية أساسا بفرنسا يفّند  ا حبي الّنصر ينافسها ادعاؤها  مستخدمي املشتكى 

 سباب التالّية:ويضّيق عليها الّسوق وذلك لأل
  ّن كلّيا خلدمات بفرنسا ومن غري املمكن حلرفائهما الت واجد كال الشركتان مصدر

 حبي الّنصر الختيار املدعى عليها على حساب املدعّية.
 بعكس ذلك يرادف قول أن شركة  مل حتّول املدعى عليها وجهة حرفاء املدعّية والقول

"Aspida"  عتبار وأّن عالقة العمل توّقفت نظرا البتزاز حّولت نفسها بنفسها 
 ومساومة املدعّية للمدعى عليها.

 ليست خمتّصة يف التسويق وخاصة يف ميدان التأمني واحلال هو أّن املختّص  املدعّية
وهي اليت كّونت جانبا من مستخدمي املدعّية يف  "Aspida"يف ذلك هي شركة 

ال.  هذا ا
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  املدعّية هي اليت تسّببت يف انقطاع العالقة مع املدعى عليها عندما منعتها من
ا وال ميكن أن حتتّج بذلك لتربير النقص يف الّدخول إىل مقّرها واستولت على مع ّدا

ا واألرقام اليت قّدمتها ا كانت تشّغل الكثري من  رقم معامال مغلوطة متاما نظرا ألّ
ا والمتناعها عن الفوترة وقبول أموال عرب شركات  العمالة األجنبية غري املصرّح 

حي.  أخرى حبوزة املدعو عصام الر
  ا حائزة على ترخيص يف مناولة العمالة املدعّية كانت قد أو ّ مهت املدعى عليها وأ

 وتبّني الحقا عدم صّحة هذا املعطى.
لتحّيل واملساومة والّتهديد لالّطالع - ئسة من املدعّية املّتهمة   أّن دعوى احلال حماولة 

ا أمام الشرطة العدلّية يف  ئق الّرمسية للمدعى عليها بقصد حماولة تعديل تصرحيا على الو
مللّف ما يفيد املنافسة غري الشريفة.  حني أنّه ليس 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 5أّن املدعّية اعتمدت منطوق الفصل  -  من القانون املتعّلق 
 وهو غري منطبق بتا علما تدعيه املدعّية.

ملصاحل االقتصادية الوطنّية. -  أّن امللّف على حاله ليس به ما يثبت االضرار 
 أنّه يتوّجه، بناء على ما سلف ذكره، الّتصريح برفض الدعوى لتجّردها. -

 

يف الّرد على تقرير ختم األحباث   وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة
ا بتاريخ امل   . 2018 جانفي 26دىل 

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على 
  .عادة تنظيم املنافسة واألسعار

لّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلى األمر عدد املتعّلق 
  .واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

مللّف.   وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة 
لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 

ا تال املقّرر  2018 مارس 22ليوم  السّيد البشري سفيان صماري ملخصا من تقرير ختم و
يدي ،األحباث يدي يف حّق زميله األستاذ عادل الز ئب املدعّية  وحضر األستاذ عمر الز
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مللحوظات الكتابّية، ومل حيضر من ميثل املدعى عليها  الشركة التونسية لألسفار ومتّسك 
  شركة "بيقاس توريستيك" ووّجه إليها اإلستدعاء.

مللّف. ا املظروفة نسخة منها    وتلت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلمامي ملحوظا
لس حجز القضّية لل  أفريل 12لقرار جبلسة يوم  مفاوضة والّتصريحإثر ذلك قّرر ا

2018 .    
  وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صّرح بما يلي:            

  من حيث الّشكل :

واملصلحة ويف اآلجال القانونّية. لذا يتعّني قبوهلا  حيث قّدمت الّدعوى ّممن له الّصفة
  من هذه الّناحية.

  من حيث األصل:

I - :دراسة الّسوق  
 اإلطار القانوين: - 1.§
 

ق حبماية املتعلّ  1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  - 
  املستهلك.

مللكّية األدبّية  1994فيفري  24املؤرّخ يف  1994لسنة  36القانون عدد  - املتعلق 
لقانون عدد    .2009جوان  23املؤرخ يف  2009لسنة  33والفنّية املنّقح واملتّمم 

صدار جمّلة  2001جانفي  15املؤرخ يف  2001لسنة  1القانون عدد  - املتعّلق 
 10القانون عدد  لّنصوص الالحقة وآخرها مهاالتصاالت كما ّمت تنقيحه وإمتا

  .2013 أفريل 12املؤرخ يف  2013لسنة 
املتعّلق  2004جويلية  27املؤرّخ يف  2004لسنة  63القانون األساسي عدد  - 

  حبماية املعطيات الشخصّية.
 تنظيم عادة املتعّلق 2015 سبتمرب 15 يف املؤرخ 2015 لسنة 36 عدد القانون -

 . واألسعار املنافسة

  

 القوانني
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واملتعلق بقانون  2016سبتمرب  30املؤرخ يف  2016لسنة  71القانون عدد  -
 .االستثمار

ملصادقة على  2001أفريل  14املؤرخ يف  2001لسنة  830 األمر عدد - املتعلق 
ألمر عدد   2003لسنة  1666األجهزة الطرفية الراديوية كما مت تنقيحه وإمتامه 

  .2003أوت  4املؤرّخ يف 
املتعّلق بضبط  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  2638األمر عدد  -

ت ألمر عدد املنّقح واملتّمم  شروط توفري خدمات اهلاتف عرب بروتوكول األنرت
  .2012 سبتمرب 18املؤرخ يف  2012لسنة  2000

املتعّلق بضبط  2008جويلية  21املؤرّخ يف  2008لسنة  2639األمر عدد  -
شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفري عرب شبكات 

  االّتصاالت.
املتعلق بضبط  2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة  3026األمر عدد  -

  الشروط العامة الستغالل الشبكات العمومّية لالّتصاالت وشبكات النفاذ.

  

  األوامر

ملصادقة  2009ديسمرب  2صال املؤرخ يف قرار وزير تكنولوجيات االت - املتعّلق 
  على املخّطط الوطين للرتقيم والعنونة.

املتعّلق بضبط  2008جويلية  24املؤرّخ يف  قرار وزير تكنولوجيات االتصال -
ت  اجلوانب التقنية الالزمة لتأمني جودة خدمات اهلاتف عرب بروتوكول األنرت

  وسالمتها.
املتعلق بضبط معاليم  2010جانفي  9قرار وزير تكنولوجيات االتصال املؤرخ يف  -

  إسناد موارد الرتقيم والعنونة.
يتعّلق  2013جويلية  29قرار من وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصال مؤرخ يف  -

ملصادقة على كرّاس الشروط املتعّلق بضبط شروط وإجراءات استغالل مراكز 
  الّنداء احمللّية.

  

  القرارات

  
 الّسوق املرجعية: - 2.§
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  .مراكز نداءعن بعد عن طريق إسداء خدمات  يتعّلق الّنزاع املاثل بسوقحيث 
ا نقاط خدمات عن بعد توّفر للحرفاء ف مراكز النداء بشكل عام علىتعرّ حيث و  ّ  "أ

جمموعة خدمات متنوعة وخمتلفة عرب وسائط اتصال خاصة منها اهلاتف والربيد العادي 
ت"   .1واإللكرتوين وعرب اهلاتف عرب بروتوكول األنرت

  تقوم أغلب مراكز النداء بثالث وظائف أساسية وهي: حيث و 
  (بيع وحبوث عرب اهلاتف)، خدمات جتارية  وظيفة إسداء -
   ،(الصيانة والتعهد...)خدمات ما بعد البيع  وظيفة إسداء -
  .وظيفة توفري املعلومات -

سداء هذه اخلدمات على جمموعة من التقنيات إلتعتمد مراكز النداء  حيثو 
ت عن كّل االستعالمات وطلبات  والربجميات إضافة إىل فرق من اخلرباء مهّمتها توفري اإلجا

 الشراء والتشكيات وآراء احلريف.
 centreخمتلف مراكز النداء إما يف إطار املؤسسة اليت أحدثتها ( تنشطحيث و 

d’appel interne) أو بطريق املناولة (centre d’appel externalisé(،  ويف هذه
احلالة األخرية تقوم مؤسسة مبناولة مجلة من أعماهلا ملركز أو مراكز نداء اليت تتوىل إسداء 

ا خدمات إتصال تتعّلق مبجال نشاط املؤسسة االقتصادية املناولة   .ولفائد
لّسوق التونسية حوايل حيث و   توّفر ما يناهز امركز  364يبلغ إمجاال عدد مراكز النداء 

  موطن شغل. 22.000 عن 
  

لقضّية الّراهنة: - 1  املؤسسات االقتصادية املعنّية 
 Mediterranean Call Center"ميديتارانيان كول سنرت""شركة  – 1.1

MCC" ،وهي شركة خفية اإلسم أحدثت طبقا للقانون التونسي ، املدعّية يف القضّية الرّاهنة
مقرها االجتماعي بشارع اهلادي نويرة  دينار تونسي، 348.000، يبلغ رأمساهلا 2009منذ 

نة 2إقامة الشريف، حي النصر  لّسجل التجاري حتت عدد  ،2037، أر ومرّمسة 
24159442009B. 

                                                            

  .2012مارس  1صادر عن مجلس المنافسة بتاریخ  112426رأي استشاري عدد  - 1
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وفقا ملضمون سجّلها التجاري بقطاع االتصاالت السلكّية  تنشط هذه الشركة حيثو 
  وهي مركز نداء للتصدير الكلي. والالسلكّية،

وهي شركة ، املدعى عليها األوىل يف القضّية الرّاهنة، "Aspida"أسبيدا""شركة  –  1.2
 1.000، يبلغ رأمساهلا 2010أحدثت طبقا للقانون التونسي منذ  ذات املسؤولية احملدودة،

 ،2076 تونس، املرسى، نيسيايفإقامة  احلبيب بورقيبةدينار تونسي، مقرها االجتماعي بشارع 
لّسجل التجاري حتت عدد   .24124412010Bومرّمسة 

إسداء خدمات وفقا ملضمون سجّلها التجاري بقطاع  تنشط هذه الشركة حيثو 
  متنّوعة مقّدمة خصوصا للمؤسسات (دراسة وتسويق).

املدعى عليها الثانية يف القضّية الرّاهنة  ،"Premiul Call"برمييوم كال""شركة  1.3
، يبلغ رأمساهلا 2010أحدثت طبقا للقانون التونسي منذ  ذات املسؤولية احملدودة،وهي شركة 

نة 2دينار تونسي، مقرها االجتماعي بشارع اهلادي نويرة ، حي النصر  11.400 ، أر
 .24189602010Bلّسجل التجاري حتت عدد  ومرّمسة ،2037
االتصاالت السلكّية وفقا ملضمون سجّلها التجاري بقطاع  تنشط هذه الشركة حيثو 

  .غري مقيمة صدير الكليوالالسلكّية، وهي مركز نداء للتّ 
يستخلص من خالل حتديد خمتلف املؤسسات االقتصادية املعنّية مبوضوع حيث و  

املنازعة الرّاهنة إختالف األسواق االقتصادية اليت تنتمي إليها واليت تنشط يف إطارها، ففي 
"برمييوم كال" "ميديتارانيان كول سنرت" واملدعى عليها الثانية حني تنشط كل من املدعّية 

وهي سوق إسداء اخلدمات عن طريق مراكز الّنداء وهي الّسوق املعنّية بنفس الّسوق املرجعّية 
"أسبيدا" بسوق مغايرة متاما وهي سوق شركة بقضّية احلال، تنشط املدعى عليها األوىل 

  إسداء خدمات الدراسة والتسويق لفائدة املؤسسات االقتصادية.
سوق إسداء اخلدمات يف دراسة امللّف القضائي احلايل إال ب تبعا لذلك ال يؤخذحيث و 

  التصاهلا مبوضوع الّنزاع الرّاهن. عن طريق مراكز الّنداء
حّية العرض - 2      من 

  سوق إسداء اخلدمات عن طريق مراكز نداء حملّية: – 1.2
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حكام الفصل ، يقصد مبركز النداء احملليّ  حيث من قرار وزير تكنولوجيا  3عمال 
ملصادقة على كرّاس الشّ  2013جويلية  29املعلومات واالتصال املؤرخ يف  روط املتعّلق املتعّلق 

كّل فضاء مهّيأ لتوفري إرشادات أو ، "1بضبط شروط وإجراءات استغالل مراكز النداء احمللّية
 جغرافية تتم فوترة خدمات عن بعد داخل الرتاب الوطين عرب أرقام نداء موّحدة وغري

حتساب سعر نقل النداء وسعر توفري  النداءات املوجهة حنوها على حساب املنادي 
  ."اخلدمة
اخلدمات تعترب خدمات االتصاالت املسداة يف إطار مراكز النداء من قبيل حيث و 

  ذات القيمة املضافة لالّتصاالت على معىن أحكام جمّلة االتصاالت.
املتعلق  2009ديسمرب  2قرار وزير تكنولوجيات االّتصال املؤرّخ يف  مبقتضىحيث ّمت و 

لقرار املؤرخ يف  ، 2012جويلية  24ملصادقة على املخطط الوطين للرتقيم والعنونة املنّقح 
ال " داءات " كأرقام خدمات االّتصاالت ملراكز النداء اليت تتّم فوترة النّ 81ختصيص أرقام ا

حتساب سعر نقل النداء و سعر توفري اخلدمة.   املوّجهة حنوها على حساب املنادي 
  
  
 

  سوق إسداء اخلدمات عن طريق مراكز نداء املصّدرة كليا أو الدولّية: – 2.2
شارة مبدئيا إىل أّن القانون التونسي ال يعرف مفهوم مركز النداء الدويل جتدر اإلحيث 

  ركز النداء احمللي املشار إليه أعاله.أو املصدر كليا على غرار مفهوم م
 ،وفقا ملظروفات ملّف القضية ،الرّاهنة تنشط كل من املدعّية واملدعى عليهاحيث و 

سداء خدمات عن طريق مراكز نداء مصّدرة كليا.   بنفس الّسوق املرجعّية واملتعّلقة 
ا مؤسسات مصدرة كليا.حيث و  ّ   تكّيف هذه املراكز من زاوية قانونية على أ
مؤسسة املدعى عليها يف ضل القانون املتعلق ّمت بعث كّل من مؤسسة املدعّية و حيث و 

ديسمرب  27املؤرخ يف  1993لسنة  120صدار جمّلة تشجيع االستثمارات وهو القانون عدد 

                                                            

  .2938، صفحة 2013سبتمبر  10المؤرخ في  73الّرائد الّرسمي للجمھوریة التونسیة عدد  - 1
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 2016سبتمرب  30املؤرخ يف  2016لسنة  71والذي ألغي مبقتضى القانون عدد  1993
  واملتعلق بقانون االستثمار.

من جمّلة تشجيع  10على معىن الفصل  رة كلياتعترب مؤسسات مصدّ حيث و 
ا خارج البالد أو  املؤّسساتاإلستثمارات  ا أو تسدي كامل خدما اليت توّجه كامل مبيعا

خلارج. لبالد التونسية قصد استعماهلا    تنجز خدمات 
ّلة شركات غري  14كما تعترب الّشركات املصّدرة كلّيا وفقا ألحكام الفصل  من نفس ا

من رأس ماهلا على األقّل على ملك غري مقيمني تونسيني أو  % 66مقيمة عندما يكون 
  أجانب مكتتب بواسطة جلب عملة أجنبية قابل للّتحويل.

لسّ  لّرجوع إىل أوراق القضّية يّتضح حيثو  جالت التجارية لألطراف وخاّصة املتعّلقة 
صدير الكلي يف " تنشط كمركز نداء للتّ MCC" أّن املدعّية "ميديرتانيان كال سنرت" املتنازعة

" كمركز نداء Premium callحني تنشط منافستها املدعى عليها شركة "برمييوم كال" "
   صدير الكلي غري مقيمة.للتّ 

كما يتبّني من نفس هذه األوراق أّن كال الطرفني تنشطان بنفس املنطقة اجلغرافية 
نة.   واحملّدد حبي الّنصر من والية أر

لصناعة، أّن   العدد حيث و  لّرجوع إىل املعطيات املستقاة من وكالة النهوض  يّتضح 
نة يبلغ  ، وهي كّلها مؤسسات مصّدرة  مؤسسة 19اجلملي ملراكز النداء الناشطة بوالية أر

  كلّيا، وتتوزّع كاآليت:
  املراكز املنتصبةعدد   املنطقة اجلغرافية

لشرقية    II  11املنطقة الصناعية 
  II 3حي الّنصر 

نة املدينة   2  أر
  1  حي الغزالة

  1  سكرة
  1  رّواد

موع   19  ا
  
 

  من حيث الطلب: - 2
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  يصدر الطلب أساسا عن حرفاء إّما أشخاص طبيعيني (مستهلكني) أو معنويني.
ختالف درجة استقاللية و  خيتلف الطلب على اخلدمات اليت تسديها مراكز الّنداء 

هذه األخرية، ففي إطار مراكز الّنداء الّناشطة وفقا لعقود مناولة، فإّن حرفائها يكونون عادة 
حرفاء معنيني بطلبات خاّصة تتعّلق مبجال نشاط ملؤسسات االقتصادية اليت قامت مبناولة 

  ذه املراكز.بعض أعماهلا هل
فبالّرجوع مثال إىل وقائع قضّية احلال يّتضح أّن املدعى عليها "برمييوم كال" هي مركز 

  نداء تنشط لفائد جمموعة "برمييوم" مبقتضى عقد مناولة.
كز يف حني يكون الطلب أكثر تنّوعا وعمومية يف إطار اخلدمات اليت تسديها مرا 

ا اخلاص ولفائ ا.الّنداء اليت تنشط حلسا    د
  

II – :عن املمارسات املثارة  
 ام، من أجل ما بدر منهامترمي عريضة الدعوى الرّاهنة إىل تتّبع املّدعى عليهحيث 
ملنافسة على معىن أحكاممن ممارسات  عادة تنظيم املنافسة واألسعار. خمّلة    القانون املتعّلق 

ا مبقربة عن مقّر ميتواجد مقر نشاطه ذيال ،امتعيب املدعّية على املدعى عليهحيث و 
ستدراج مخسة ممرتا)، قيامه 50نشاط املدعّية ( من مستخدميها املنتدبني لديها ) 5(ا 

  واإلستيالء على كّل املعطيات اخلاّصة حبرفائها. مبقتضى عقود عمل
 استدراجهم من قبل املنافس، اقتضت جممل العقود املمستخدمني الذين متّ حيث و 

ميتنع مبقتضاه هؤالء واملظروفة مبلّف القضّية الرّاهنة بنود تنّص صراحة على شرط عدم منافسة 
كلم من املقّر   50منتصبة يف قطر  االلتحاق للعمل لدى أي شركة منافسة عن املستخدمني

  عقد العمل. ريخ إنقضاءيف حبر سنة من  االجتماعي للمدعّية
بت مبحاضر  لدىالتحق املستخدمني املذكورين للعمل حيث و  املنافس، كما هو 

اء العملقبل وذلك نبيه املظروف نسخا منها مبلف القضّية، التّ    املذكورةعقود ل إ
املشار إليه مستخدميها قيامهم خبرق شرط عدم املنافسة  علىتعيب العارضة حيث و 

  .أعاله
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رته تقتضي إنقضاء عقود يحيث و  تناقض االّدعاء مع مضمون هذا البند، ضرورة وأّن إ
اية العمل مالعمل واحلال أّن مستخدمي املدعّية قد التحقوا للعمل لدى املدعى عليه ا قبل 

  ذه العقود.
يّتضح بذلك أّن الّنزاع القائم يتعّلق مبدى التزام مستخدمي املدعّية بشروط حيث و 

  نزاعا مدنيا. من هذه الّناحية ّتفق عليها، مما جيعل منهالتعاقد امل
اقتصرت املدعّية على التمّسك مبخالفة املدعى عليها لقواعد املنافسة الشريفة حيث و  

حكام الفصل  رة أّي حالة من احلاالت املنصوص عليها  من قانون إعادة املنافسة  5دون إ
  .واألسعار
ت الّتحقيق وجممل األوراق املظروفة مبلف  من عالوة على ذلك ال يثبتحيث و  جمر

لتّ  وازن العام للّسوق املرجعّية أو كان من قضّية احلال ما يفيد أّن األعمال املثارة قد أضّرت 
اأش ليا   .ا املساس 

ّن حتويل وجهة املستخدمني بداية من جوان  حيث أدى إىل  2016تدعي العارضة 
ا قد تراجع  ا خاّصة وأّن رقم معامال حتويل وجهة احلرفاء الشيء الذي أحلق أضرار مالية 

  . 2016دينار سنة  302.450إىل  2015دينار سنة  565.667 من % 46بنسبة 
لّسوق  "كال  ملدعى عليها "برمييوموضع ابعد الّرجوع إىل دراسة   يتبّني،ملحيث و 
  حلصص الّسوقّية املذكورة.استئثار هذه األخري  املرجعّية

، أي 2016خالل سنة  خالفا الّدعاء العارضة فإّن حّصة سوق املدعى عليهاوحيث 
رقم اجلملي لكلى الشركتني ( تاملعامالمن رقم  % 38.87ال متثل سوى نسبة  داعي،سنة التّ 

رقم معامالت املدعى عليها  -   ينارد 302.450 معامالت املدعّية "ميديتارانيان كال سنرت": 
من الّسوق  % 61.12) يف حني تستأثر املدعّية بنسبة ينارد 192.335"برمييوم كال": 

املستخدمني موضوع الّتداعي للعمل لدى الشركة  ممّا يستخلص معه وأّن إلتحاقاملرجعّية، 
ثري يف الّسوق املرجعّية.   املنافسة املدعى عليها مل يكن له أّي 

  

  :ولهذه األسباب
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  .أصالرفض الدعوى   :قرّر المجلس
  السّيدالمنافسة برئاسة    سلمجلالّدائرة القضائّية الثانية  وصدر هذا القرار عن  

وريم    عمر التونكتيو   محّمد العيادي  والسّيدين  ةيدالسّ وعضوية    رضا بن محمود
  . و رجاء الشوّاشي  بوزيان
  

بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة   2018  فريلأ  12وتلي علنا بجلسة يوم        
  الزّيتوني.

 الرئيس                                              كاتبة الجلسة             
  

     يمينة الزيتوني                                       رضا بن محمود


