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 احلمد هلل                         اجلمهورية التونسية
 جملس املنافسة    
 171459: القضية عدد 

 2019أكتوبر   3 اتريخ القرار:
  

 قــرار  
 أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني: 

 

       ،صفاقس،13 النسيم عددعمارة  4.5 طريق املطار كلمب، ،مقرّه      صطفى الكتاريم : املّدعــي
        

 ، مـن جـهة 
 مقرها حبدائق البحرية  ،يف شخص ممثّلها القانوينشركة اّتصاالت تونس  -: املّدعى عليهمو 

 ، ضفاف البحرية ،تونس                        
  ، زينيت حدائق البحرية  مقّرها بعمارة القانوين،أوريدو يف شخص ممثّلها  شركة -

 ،تونس، ضفاف البحرية  

املركز   ، ورونجها بعمارة أيف شخص ممثّلها القانوين، مقرّ  شركة أورنج تونس  -
 ،انئبها األستاذ سليم مالوش،تونس  ،العمراين الشمايل

 . مـن جهة أخـرى  
 

مركز  صاحببصفته مصطفى الكتاري  السّيد من املقّدمة دعوىاإلطالع على عريضة البعد 
 عدد حتت 2017ماي  25بتاريخ  لساجملاملرّّسة بكتابة و ة ة والالسلكيّ تصاالت السلكيّ عمومي لإل
من أجل خرق أحكام الفقرة الثانية من  املّدعى عليهاطلب مبوجبها تتّبع الشركات واليت  171459

ق إبعادة تنظيم  املتعلّ  2015 سبتمرب 15 يفالمؤرخ   2015 لسنة 36 القانون عددمن  5الفصل 
 . املنافسة واألسعار

 غري مستجيبة للمواصفات فرضها عليه أجهزة هاتف  تونس شركة اتصاالت على عياملدّ  ويعيب
اعرتافها  و  إعالمها بذلك  الغرض رغم أّي إجراء يفوعدم اّّتاذها  الطّرق مبختلف للقرصنة وقابلة

نبضات ضائعة ضمن الفواتري ال يقابلها معلوم يدفعه احلريف  اهباحتساجانب  إىل، حباالت القرصنة
 . ّيةعند القيام مبكاملة هاتف
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حن االلكرتوين عرب الشّ و  حنعليهم توزيع بطاقات الشّ  عىاملدّ مجيع  دتعمّ عي كما يعيب املدّ 
الفواكه ت عني ابجلملة وأصحاب حمالّ ار وموزّ هلم من تّ  صأشخاص ال ينتمون للقطاع وغري مرخّ 

 ة واملواد الغذائية. اجلافّ 
 

املرّسم  و  يف الرّد على عريضة الدعوى شركة اتصاالت تونس االطالع على تقريروبعد 
بعدم االختصاص احلكمي للمجلس واليت دفعت فيه  2017جويلية  24بكتابة اجمللس بتاريخ 

املتعّلق إبعادة  2015 سبتمرب 15 يفالمؤرخ   2015 لسنة 36 من القانون عدد 3تطبيقا للفصل
األسعار اخلاضعة   نظام حريّة  خدمات االّتصاالت مستثناة من أنّ  تنظيم املنافسة واألسعار ابعتبار

إىل نظام قانوين خاص وهيئة خمتّصة تتمّثل يف اهليئة الوطنية   وهي خاضعة  ،لقاعدة العرض والطّلب
 ت. من جملة االّتصاال 63 لالتصاالت عمال أبحكام الفصل

 

ّن اإلخالالت املنسوبة هلا تتعّلق ابتّفاقية التزّود ببطاقات الّشحن املربمة فإ ،إضافة إىل ذلك  
القضاء العديل املختص يف دعاوى تنفيذ   أنظار من  الراهنة ا جيعل الّدعوىممّ  ،بني الطرفني

 االلتزامات التعاقديّة.
 

بغة ظر إىل الصّ ابلنّ  عوى شكال رفض الدّ  وهي تطلب ، يف القيامعي ال صفة له املدّ  أنّ  كما
 15لفصل الواردة ابطبقا للقائمة  لألطراف اليت ميكنها رفع الدعاوى أمام جملس املنافسة ة احلصريّ 

 األسعار.نافسة و من قانون امل
 

من  15بسقوط الّدعوى ابلّتقادم طبقا للفصل التصريح فهي تطلب ، احتياطّية جدابصفة  و
  سنة  احملتّج هبا يعود إىلاتريخ بداية الصعوابت  أنّ ضرورة  ،قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار

 .2012 وصوال إىل سنة 2007
 

ال   افإنّ  ،جمّرد مزاعم، وإن ثبتتبقيت  عي املدّ  عيهاخالالت اليت يدّ اإل نّ فإ ،فضال عن ذلك 
 .رفضهامعه جه يتّ مبا ة ابملنافسة عترب من املمارسات املخلّ ت  

املرّسم بكتابة   و يف الرّد على عريضة الدعوى أوريدو تونس تقرير شركة وبعد االطالع على
عي ال  املدّ  أنّ ضرورة  ،الدعوى شكال برفضضمنه  متّسكتاليت و  2017جويلية  13اجمللس بتاريخ 

  من قانون املنافسة  15ة للفصل بغة احلصريّ ظر إىل الصّ صفة له يف القيام أمام جملس املنافسة ابلنّ 
 رفع الدعاوى أمامه.  اجلهات املخّول هلااألسعار يف خصوص و 

العمومي وسوق التوزيع ابجلملة   جوع إىل سوق اهلاتف القارابلرّ و  ،حيث األصلأّما من 
 بني  احنصرزاع النّ  فإنّ  ،فعاهلاتف اجلوال املسبق الدّ و لتفصيل لبطاقات شحن اهلاتف القار ابو 
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وعليه  اليت مّت حشرها يف النزاع بصورة اعتباطية أوريدو  شركة دون تونس صاالت شركة اتّ  و املّدعي
 بصفة احتياطية احلكم إبخراجها من الّنزاع. بصفة أساسّية رفض الّدعوى شكال و فهي تطلب 

 

   بعد االّطالع على تقرير ختم األحباث وما يفيد توجيهه إىل األطراف طبقا للقانون،و 
واملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36على القانون عدد وبعد اإلّطالع 

 .إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار
 

املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر اإلطالع على وبعد  
 الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

 

 ة األوراق املظروفة ابمللف. وبعد اإلّطالع على بقيّ   
 

ابلطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم   األطراف يفيد استدعاء  ما وبعد اإلّطالع على  
حيضر  ومل ملّخصا من تقرير ختم األحباث  سفيان طرميزاملقّرر السّيد  تالوهبا ، 2019 سبتمرب  12

نيابة عن   السّيد عمر املرنيسيحضر و االستدعاء،  ووّجه إليه صطفى الكتاريم دالسيّ  املّدعي
وحضرت ما انتهى إليه تقرير ختم األحباث. املدعى عليها اتصاالت تونس وأشار إىل متّسكها إىل 

ا انتهى  مب األخرىالسّيدة راضية الرقيق نيابة عن املدعى عليها الثانية شركة أوريدو ومتّسكت هي 
 يم مالوش انئبسل  األستاذنيابة عن  إليه تقرير ختم األحباث،وحضرت السّيدة مىن احلمايدي

    شركة أورونج متمسكة مبا تضمنته التقارير الكتابية.  املدعى عليها الثالثة 
وبعد االستماع إىل مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلمامي  يف تالوة ملحوظاهتا الكتابية    

 . املظروف نسخة منها ابمللف
 

 . 2019 أكتوبر 3 يوماجمللس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح ابحلكم جبلسة  قّررذلك  إثرو  
 

 هبا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:  و
 من جهة الشكل 

حيث قّدمت الدعوى يف ميعادها القانوين ممّن له الّصفة واملصلحة واستوفت بذلك مجيع 
 قبوهلا من هذه الناحية. عنّي معه تمقّوماهتا الشكلّية األساسّية، مبا ي 

 من جهة األصل
 عن السوق املرجعية  .1
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   خدمات اإلّتصاالت إعادة بيع سوق   األوىل ّتصّ  ،مرجعّيتني بسوقني دعوى احلال تعّلقت حيثو 
وأجهزة الفاكس والطّباعة عن بعد   خاّصة استغالل أجهزة الّتاكسفون اليت تشمل للعموم اهلاتفّية 

الّتفصيل لتوزيع بطاقات شحن اهلاتف القار واجلوال مسبق الدفع وبطاقات التاكسيفون  سوق، الثانيةو 
 اخلاّصة بشركة اتصاالت تونس.

 

ترخيص مسبق إاّل  خيضع إىلاهلاتفّية للعموم  اإلّتصاالت  خدمات  إعادة بيع نشاط  كان وحيث
 .1أصبح إحداث مثل هذه املراكز خاضعا إىل نظام كرّاس شروط 2006منذ سنة و أنّه 

 

ّن عدد هذه أإىل املعطيات اإلحصائّية للهيئة الوطنّية لإلّتصاالت  ابلّرجوعحيث يّتضح و 
لظهور متعاملني و  ،يف تراجع مستمّر نظرا للتطّور الّتكنولوجي وتطّور عدد اهلواتف اجلّوالة  املراكز

إقتصادّيني يقومون بتوزيع بطاقات الّشحن مبختلف أنواعها ومل يعد الّتوزيع حكرا على هذه املراكز 
ة عن  إضافة إىل ظهور شركات اّتصاالت أخرى هلا مسالك توزيع خاّصة خمتلف،من انحية أخرى 

   هذه املراكز.
 

كرطونّية أو   ميكن خلدمات الّشحن أن تكون إّما ماديّة جمّسدة يف بطاقات شحنوحيث 
 صيد من خالل شحن الرّ  إذ يتمّ  ،حن اإللكرتوينيف شكل غري ماّدي وهو ما يعرف خبدمات الشّ 

 ات القصرية لرصيد طالب اخلدمة.حتويل مبلغ مايل من رصيد إىل رصيد آخر عرب توجيه اإلرساليّ  
 

فع نظرا هليمنة مشرتكي ال، سوقا مسبقة الدّ وق التونسية للهاتف اجلوّ تعترب السّ حيث و 
 األربعةلدى املشّغلني  %91 تتجاوز نسبتهم الـ إذوق ال يف هذا النظام على هذه السّ اهلاتف اجلوّ 

  كما   2017 بعنوان سنة حسب املشّغلني وحسب نظام االشرتاك تتوزّع عدد االشرتاكات  ذلك أنّ 
 :يلي 

 المشّغل
 عدد اشتراكات
 الهاتف الجّوال
 إتصاالت تونس

عدد اشتراكات  
 الهاتف الجّوال

 تونس أوريدو

عدد اشتراكات  
 الهاتف الجّوال

 تونس  أورونج

اشتراكات  عدد 
 الهاتف الجّوال
 اليكا موبيل

 المجموع

 4460586 5720472 3702019 317893 14200970 
 

 13158420 اشتراك منزلي  12996494 نظام مسبق الدفع

 1042550 اشتراك مهني  1204476 نظام الفوترة

هيمنة يف  ة بوضعيّ فع مسبق الدّ  خبصوص اهلاتف القارصاالت تونس شركة اتّ وحيث تتمّتع 
  كل من شركة أوريدو تونس و  سوق خدمات االتصاالت عرب شبكة اهلاتف القار، رغم حصول

 
يتعّلق ابملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق ابستغالل املراكز العمومّية لإلّتصاالت   2013جويلية   29قرار من وزير تكنولوجيا املعلومات واإلّتصال مؤرّخ يف   1

 اهلاتفّية.  
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الذي يتناول  ايلاجلدول التّ  يربزهأورونج تونس على لزمة استغالل شبكة اهلاتف القار وهو ما  شركة
قرير  حسب ما جاء ابلتّ  2019توزيع عدد االشرتاكات بني املشّغلني الّثالث بتاريخ شهر جانفي 

 الّسنوي للهيئة الوطنية لالتصاالت:

 المشّغل
عدد اشتراكات  
 الهاتف القار

 تونس  إتصاالت 

عدد اشتراكات  
 الهاتف القار

 تونس  أوريدو 

 اشتراكات عدد 
 الهاتف القار 

 تونس  أورونج
 المجموع

 987 650 224 350 92 643 1 304 643 
 

 080 129 1 اشتراك منزلي  855 500 نظام مسبق الدفع 

 563 175 اشتراك مهني  788 803 نظام الفوترة 

  

 2019موىف شهر جانفي  إل ار/ االشرتاكات ص سوق اهلاتف القّ صح

 
 

 

 
 

صاالت تونس  اتّ  شركة  وحيث تقوم
ار  القّ  خدمة اهلاتف رتويجب  فع، وهي خدمة مسبق الدّ 

وذلك ابحلصول على بطاقة شحن اهلاتف   ،ن املستهلك من حتديد سقف استهالكه سلفامتكّ 
لدى الوكاالت التجارية ومكاتب الربيد   املتوفرة  االلكرتونيةالتذكرة  أو  االلكرتوين أو الشحن ارالقّ 

 العمومي ونقاط البيع املعتمدة. ومراكز اهلاتف 
 حنحن والشّ صال توزيع بطاقات الشّ بكات العمومية لالتّ لو الشّ مشغّ  يتوىلّ  وحيث

أو بصفة غري مباشرة عن جارية التّ  مإما مباشرة بواسطة وكاالهت، الوّ واجل ار للهاتف القّ  االلكرتوين
  TTS العالمة األصلية " على غرار شبكةوزيع يف نطاق " عقود االستغالل حتت طريق شبكات التّ 

 لة ملختلف املوّزعني الكبار الثالثة املتعاملني مع اتصاالت تونس أو عن طريق شبكات املمثّ 
 مع الربيد التونسي اتصاالت تونس كعقد الشراكة الذي يربط املشّغل عاملوّزعني املتعاقدين م 
 . مجيع مناطق اجلمهوريةمكتبا يف  1350 الذي ميتلك شبكة مكاتب تعادلو 
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عني  بطاقاهتا عرب املوزّ توزّع ، 2007 انطالقا من سنة صاالت تونسشركة اتّ وحيث أصبحت   
"   SOLAS et MATIHEU"وشركة "MIB "   ا ثالثة وهم شركةاملتعاقدين معها والبالغ عددهم حاليّ 

   ".  CELLCOM " وشركة
بطاقات لنقاط بيع و توزيع مية لالتصاالت تعّد يف األصل املراكز العمو  كانتوحيث  

هي و  اتصاالت تونس لفائدة الواجلوّ  ارللهاتف القّ  تفصيلابلالّشحن و الشحن األلكرتوين 
 سبعة وثالثني ألف نقطة بيع.عددها   وجاوز متواجدة يف مجيع مناطق اجلمهورية 

 يف ال الذي رافقه ارتفاعخدمة اهلاتف اجلوّ زدايد املتواصل يف اإلقبال على اإل أنّ  وحيث
  االستهالك ساهم يف حدوث العديد من التجاوزات سواء على مستوى توزيع الشرائح اهلاتفية أو 

على مستوى الشحن بظهور شبكات توزيع غري منظمة وموازية تقوم بتوزيع بطاقات الشحن 
الفواكه اجلافة وحماّلت تارة املواد الغذائية  ت من دكاكني بيع احملالّ  كل على والشحن االلكرتوين
ات  كما حتّول بعض تار التفصيل إىل تار مجلة وذلك ابقتناء كميّ  ،بغ والوقيدواملكتبات وابعة التّ 

ار آخرين مقابل الّتخفيض يف ة بغرض التفويت فيها إىل تّ حاجاهتم احلقيقيّ  كبرية تزيد عن
مثلما   لالتصاالت اهلاتفيةتقّلص عدد املراكز العمومية  إىلممّا أدى  ،ت هلمعمولتهم لفائدة املفوّ 
 يبّينه اجلدول التايل:  

 

 1الثالثية  الثالثيات
2017 

 2الثالثية 
2017 

 3الثالثية 
2017 

 4الثالثية 
2017 

 1الثالثية 
2018 

 2الثالثية 
2018 

 3الثالثية 
2018 

 عدد

 009 9 116 9 9230 445 9 675 9 866 9 921 9 المشتركين

 حسب التطّور

% 
-0,2 -0,6 -1,9 -2,4 -2,3 -1,2 -1,2 

 

 املمارسات املثارة:  عن .2
مستجيبة  غري هاتف أجهزة عليه اّتصاالت تونس فرضها  شركة على عياملدّ  يعيبحيث 

احلريف عند القيام   الفواتري ال يقابلها معلوم يدفعهضمن  نبضات ضائعة  واحتساهبا للمواصفات 
 مبكاملة هاتفّية. 

لشراء  موّزعني ابجلملة هماعتماد املدعى عليهم، علىفضال عن ذلك  املّدعيعيب وحيث ي
وموزعني ابجلملة   هلم من تار صاع وغري مرخّ ـال ينتمون للقط الشحن االلكرتوينو بطاقات الّشحن 

تسّبب يف ضرر ألصحاب حماّلت اهلاتف  وهو ما وأصحاب حمالت الفواكه اجلافة واملواد الغذائية 
 العمومي املؤّهلني دون غريهم لرتويج هذه البطاقات.  
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املمارسات  ، فإنّ الثالث  وحيث ولئن كانت عريضة الّدعوى ّتّص شركات اإلّتصاالت 
دون بقية األطراف   ،إاّل بشركة اّتصاالت تونس اليت تربطهااملثارة ال تتعّلق يف احلقيقة و الواقع 

ذلك   هباعالقة عضويّة ابملراكز العمومّية لإلّتصاالت اليت تقوم برتويج خدمات اإلّتصاالت اخلاّصة 
ترويج بطاقات الّشحن اخلاّصة   ليها إ راملربمة يف الغرض تفرض على املراكز املشا اإلتّفاقّيات  أنّ 

 وأورونج تونس من نزاع احلال. أوريدومعه إخراج شركيت  يتعنّي وهو ما  ،بشركة اّتصاالت تونس
 
 

 دون أن يرفق ببسط اّدعاءاته تبنّي أّن املّدعي اكتفىي ،القضّية أوراق وحيث وابلّرجوع إىل 
إلقامة الّدليل على املمارسات املشتكى منها واليت من شأنا  الكافيةبوسائل اإلثبات  دعواه عريضة

 .أن تؤول إىل عرقلة الّسري الطّبيعي آلليات الّسوق
 من املقتناة االختبارات املنجزة يف ما خيّص األجهزة تقارير املّدعي لتقدميدعوة  تمتّ وحيث   

هة لشركة اتصاالت تونس إلشعارها  املوجّ لمراسالت لو  العالقة هبا  واملثبتة للعيوب  هطرف
صاريح والتّ   جهزة اهلواتف املستغلةاالستهالك أل فواتريفة إىل تقدمي إضا ، املكتشفة خالالت ابإل

   .2012ابتداء من سنة   اجلبائية املودعة
تعنّي معه رفض األمر الذي  عي عن االستجابة ملا طلب منه يف التحقيقأحجم املدّ وحيث 

   دها.املاثلة لتجرّ الدعوى 

 وهلـذه األســباب 
 

 رفض الدعوى اجمللس:  قّرر 
  

بن   رضاوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية األول جمللس املنافسة برائسة السّيد   
سندس  يدة والسّ  ميالسلّ  وخالد بو عبيدي موسياخلو   اديحممد العيّ ادة وعضويّة السّ حممود 
 .ابلّشيخ 

 حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.  2019 أكتوبر  3وتلي علنا جبلسة يوم   
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