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 احلمد لل                           اجلمهوريّة الّتونسّية

 جملس املنافسة   
 

 181496القضّية عدد: 
 2019ديسمرب  26اتريخ القرار: 

 قـــــرار
 

 أصدر جملس املنافسة القرار التّايل: 
 

 ،يف شخص ممثّلها القانوين ،الغرفة الوطنية لبائعي اهلاتف اجلوال والتكنولوجيا الرقمية : املّدعية
، تونس، انئبها األستاذ عصام اإلحتاد التونسي للصناعة والتجارةكاتب ي مبمقّرها اإلجتماع

    ،تونس 1082، ميتوال فيل مكّرر 5 عدد اجلمايل نهج حممد فاضلببن أمحد ،مكتبه 
 

       ، من جهة 
مقّرها  ،شخص ممثّلها القانوينيف  ،شركة أتول أنرتانت سرفيس "جوميا": املّدعى عليهاو 

األستاذ مالك العيّادي الكائن  انئبها ، 1053هنج حبرية أورون  ،بضفاف البحرية ياإلجتماع
 ،تونس  1002البلفيدير مكّرر  5 عدد نهج املكسيك بمكتبه 

بشارع احلرية   يمقّرها اإلجتماع ،يف شخص ممثّلها القانوين "بريدج فون"شركة  املتداخلة: 
بنهج جبل   طالب مكتبه ذر ، انئبها األستاذ من2091 ة املنزه اخلامس، أراينة املدين 14عدد 

   تونس. 35برقو عدد 
 . من جهة أخرى  

 

اهلاتف اجلوال  يلبائع ةالغرفة الوطنيبعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى املرفوعة من      
 ي طلب التحر نة املتضمّ و  2018مارس  21رّّسة بكتابة اجمللس بتاريخ واملوالتكنولوجيا الرقمية 
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 " أتول أنرتانت سرفيس"إّّتاذ اإلجراءات الالزمة يف املمارسات اليت تقوم هبا شركة التحقيق و و 
مبا  منخفضة جدا على موقعها اإللكرتوين "جوميا"واملتمثّلة يف بيع هواتف جوالة أبسعار 

 ريفة واملتكافئة بني الشركات.  ش مبدأ املنافسة اليضرب 
أتول أنرتانت سرفيس شركة انئب  مالك العّيادياألستاذ تقرير وبعد اإلّطالع على      

الذي  و  2018جوان  13 رّسم بكتابة اجمللس بتاريخاملالرد على عريضة الدعوى يف  "جوميا"
متخّصصة يف األنشطة اإلعالمية عرب املوقع اإللكرتوين منّوبته  الحظ فيه ابخلصوص أنّ 

www.jumia.tn،   وهو موقع يندرج ضمن ما يعرف يف معجم التجارة اإللكرتونية ابلسوق
اإللكرتونية  هي شكل من أشكال التجارة و  ،Marketplaceاإلفرتاضية وحتديدا ما يعرف بـ

 احلديثة. 
التشريع التونسي مل يتناول بعد هذا املفهوم احلديث خالفا لبلدان أخرى على غرار ّن كما أ

الذي   2015يف أوت  Loi Macronفرنسا اليت سعت إىل تقنينه إبصدار قانون ماكرون 
 وضع اخلطوط الكربى هلذا املفهوم يف إنتظار إصدار نصوص تطبيقية. 

إكتساب صفة البائع عرب التسجيل مباشرة ابملوقع بعد املصادقة ية يتم ومبوجب هذه النظر 
مّث يلج البائع إىل الواجهة املخّصصة له  ،إلكرتونيا على ميثاق اجلودة وشروط إستعمال املوقع

interface  عرب كلمة عبور أين ميكنه تنزيل صور منتجاته أو السلع اليت يرغب يف بيعها مع
اصفاهتا وسعرها ومّدة الضمان وغري ذلك من املعلومات،يف املقابل بيان تفصيل نوعها ومو 

ميكن لكل مستعمل للموقع الّدخول واإلّطالع على املنتجات والتثّبت من نوعّيتها وسعرها  
   .وتقييم الباعة

  23قامت بتاريخ  ،تقوم بتسويق منتوج خاص هبامنّوبته عية أّن املدّ  إعتقادا منو ه أنّ غري   
حسب رقيمه  و حممد علي العوين عدل التنفيذ بتوجيه حمضر التنبيه املبلغ بواسطة  2018مارس 
جمهولة  سبق أن قامت ببيع جمموعة من اهلواتف اجلوالة منّوبته تدعي فيه أّن  1677عدد 

على الرتاخيص القانونية  دون احلصول أبسعار منخفضة جدا عرب موقع األنرتانت املصدر 
  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36ها خمالفة للقانون عدد وهو ما ميّثل حسب زعم

طلب موافاهتا جبملة من الواثئق وإبيقاف  إىل لتنتهي  ،املتعلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار
 عمليات البيع. 

http://www.jumia.tn/
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 ابلرد على jumiaأتول أنرتانت سرفيس "جوميا" قامت شركة   2018مارس  28بتاريخ و 
والواصل للمجلس نسخة  11777مجال املليح عدد عدل التنفيذ احملضر املذكور مبوجب رقيم 

( موّضحة أّن البضاعة املعروضة مبوقعها ال ّتّصها إبعتبارها ليست ابئعا 1منه )مؤيّد عدد 
وإّّنا مسدي خدمات يقتصر تدّخلها على تقدمي اإلرشاد وآليات التوجيه التسويقي للتجار 

  .ون بيع منتجاهتم عرب موقعها اإللكرتوينالذين يودّ 

هم من حيّددون سعر   هاوقعمالتّجار الذين يبيعون منتجاهتم على أّن  شركة الوّضحت كما 
البضاعة بكل حرية وهلم حق مراجعة السعر ترفيعا وّتفيضا مباشرة عرب حساهبم املفتوح يف 

لون مسؤوليتهم القانونية  ا ومصدرا ويتحمّ وهم من يضمنون البضاعة نوعا وكمّ  ،املوقع
عهم  ويتّم إقصائهم آليا من املوقع يف حال خمالفتهم تلكم الشروط وتتبّ  ، واألخالقية يف ذلك 

 قضائيا إن إقتضى األمر.
نقدا بني يدي البائع وذلك عند توّصل احلريف بطلبيته عرب وسيط   يتمّ فخالص البضاعة أّما 

تسيري املوقع من الناحية  يف   jumiaأتول أنرتانت سرفيس "جوميا" مهّمة شركة وتقتصر  ،النقل
الفنية واحلرص على تواصل التاجر ابحلريف يف أحسن الظروف والسهر على محاية احلريف  

وذلك مبنحهم حق  ،نون أو الرتاتيب اجلاري هبا العملمن التجار الذين ثبت خمالفتهم للقا
إستبدال البضاعة أو إسرتجاع ما دفعوه للبائع يف حال عدم رضاهم يف ظرف عشرة أايم من 

 اتريخ التسليم.
وعلى    www.jumia.tnضر معاينة للموقع اإللكرتوين للشركة حملاملدعية  ادإستنوخبصوص  

دين للهواتف اجلوالة والذين هم يف نفس الوقت مة من جمموعة من املزوّ سلّ املسعار األقائمات 
ها وّضحت يف معرض ردّ ، فقد سبق للمنوبة أن منخرطني يف اهليكل النقايب القائم ابلتتبع

صاحب البضاعة وال دور هلا يف حتديد سعرها أو ضمان  ا ليست ه هلا أهنّ على التنبيه املوجّ 
وميكن لكل  ،إبعتبارها صاحبة موقع إلكرتوين مفتوح للعموم ،جودهتا أو سالمة مصدرها

راغب يف ترويج بضاعته أن يقوم بفتح حساب على املوقع واحلصول على كلمة عبور وذلك 
إثر ذلك بتنزيل البضاعة وحتديد السعر بعد املصادقة على ميثاق الولوج إىل املوقع ويقوم على 

   .وطرق اخلالص وغري ذلك من شروط البيع

http://www.jumia.tn/
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ذ بديع  ينفالتفإنّه مبراجعة حمضر املعاينة سند القيام املنجز من عدل  ،أتكيدا لكل ذلك و
يتبنّي بوضوح أّن البضاعة   ، 21332حسب رقيمه عدد  2018مارس  19القرفايل بتاريخ 

ليست ببضاعة لشركة   ،املظروفة ابحملضر  capture d’écranموضوع مجيع لقطات الشاشة 
وهو   ،قة من أحد مستخدمي املوقعمسوّ  ،وإّنا هي وكما هو اثبت من نفس احملضر ، "جوميا"

 . Pro Technologieالبائع 
يقتصر   jumiaأتول أنرتانت سرفيس "جوميا" حا تبعا لذلك أّن دور شركة ضاابت و وقد  

وذلك من  ،على حسن تسيري املوقع واإلحاطة الفنية ابملستعملني وتوفري أقصى الضماانت هلم
ثبت سوء إستعماله للموقع أو تعّمده القيام أبعمال بيع خمالفة للقانون  خالل إقصاء من 

اجمللس هبيكلة أسعار   ال ميكن للشركة مدّ و  .شرعية ال غريلاوغري ذلك من املمارسات غري 
 Proبيع اهلواتف اجلوالة الواردة بعريضة الدعوى إبعتبارها على ملك البائع املستخدم للموقع 

Technologie ،  ّالة  م واثئق التزّود ابهلواتف اجلوّ ا ولذات السبب ال ميكن أن تقدّ كما أهن
 الواردة بعريضة الدعوى. 

اتف اجلّوال والتكنولوجيا  اهلل القانوين للغرفة الوطنية لبائعي املمثّ وبعد اإلّطالع على تقرير     
شركة أتول  انئب الرد على تقرير يف  2019أفريل  11املرّسم بكتابة اجمللس بتاريخ  الرقمية

والذي   ،حمضر ّساع املمّثل القانوين لشركة بريدج فونعلى ورّدا كذلك  ،أنرتانت سرفيس
ال  الواردة بعريضة الدعوى األسعار املصاحبة حملضر املعاينة قائمة ّن أ الحظ فيه ابخلصوص 

ميكن التشكيك فيها ألهّنا قائمة معتمدة من طرف املزّودين األصليني والوحيدين واملخّولون 
النقايب ال  ن  إىل نفس اهليكليوابلتايل فإّن إنتماء هؤالء املزّود ،قانوان إلسترياد تلك البضاعة

سوء إستعمال التاجر  كما أّن   .ك يف أّي حال من األحوال يف مصداقية تلك القائمات يشكّ 
العالقة اليت ذلك أّن  ،للموقع اإللكرتوين ال ينفي املسؤولية املدنية واجلزائية لصاحب املوقع

خبصوص  و . العقودنة يف مجلة من رة ومقنّ جتمع صاحب املوقع اإللكرتوين مبجموع التّجار مؤطّ 
  30بتاريخ  01050الفاتورة عدد ّن فإ ،حضر ّساع املمّثل القانوين لشركة بريدج فون ما ورد مب
إذ أّن عملّية معاينة املنتوج  ، ثبت مصدر البضاعةت ال  3اخلاصة ابملنتوج عدد  2018مارس 

جمموع  كما أّن   ، ت قبل عملية الفوترةبينما عملية البيع تّ  2018مارس  19بتاريخ  تتّ 
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إذ أّن هذا التاجر ال ينتمي ألي هيكل نقايب أو  ،الفواتري مشكوك يف صحتها ومصدرها
   . قاعدة بياانت الدولة التونسيةباجلبائي ليس موجود  هعرفمكما أّن   ،قطاعي
 ةاملرّسّ ل القانوين لشركة بريدج فون ملمثّ ا اجملراة مع سماع ال ضراوبعد اإلّطالع على حم     

 . 2019جوان  24بتاريخ  و  2019فيفري  05بتاريخ  و  2018نوفمرب  12بكتابة اجمللس بتاريخ  

 DRINTONاملدير التجاري لشركة " اجملرى مع سماع ال وبعد اإلّطالع على حمضر     

Tunisie "2019فيفري   19رّسم بكتابة اجمللس بتاريخ  امل . 
رئيس الغرفة النقابية الوطنية ملوّردي  اجملرى مع سماع ال وبعد اإلّطالع على حمضر     

 . 2019مارس  1رّسم بكتابة اجمللس بتاريخ واملوموّزعي اهلواتف اجلّولة ابجلملة 
أتول أنرتانت سرفيس شركة املدير املايل لاجملرى مع سماع ال وبعد اإلّطالع على حمضر    

 . 2019  جويلية  30رّسم بكتابة اجمللس بتاريخ  امل "جوميا"

"  جوميا أتول أنرتانت سرفيس "شركة وكيل اجملرى مع سماع ال وبعد اإلّطالع على حمضر     
 . 2019أوت   14رّسم بكتابة اجمللس بتاريخ واملشركة مالك العّيادي انئب الحبضور األستاذ 

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

  ف اهلات يلبائع ةالوطنيعصام بن أمحد انئب الغرفة وبعد اإلّطالع على تقرير األستاذ    
  14املرّسم بكتابة اجمللس بتاريخ و يف الرد على تقرير ختم األحباث  الرقمية  اوالتكنولوجي لاجلوا

قيام شركة بريدج فون ببيع هواتف جوالة عرب عرضها مبوقع أّكد فيه والذي  2019نوفمرب 
 :وذلك كاآليت أبسعار مفرطة اإلخنفاض  "جوميا"
 . دينارا 150 :فارقب    samsung galaxy J7 Pro RAM 3GO-30GO املنتوج:  -
  2399.000بسعرمّت بيعه مبوقع جوميا   samsung galaxy s9 Plus-64GO-RAM املنتوج: -

TTC    دينار  236بفارق . 
 . دينار  500فارق يفوق  ب SUMSUNG NOTE 8-RAM 6 GO BLACK  املنتوج: -
  . مّت بيعه مبوقع جوميا  samsung galaxy s8 Plus-64GO-3GO RAM املنتوج: -

 . دينار700بفارق يفوق    TTC 1879.000بسعر
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 799.000جوميا بسعرمّت بيعه مبوقع   Huawei Mate 10 lite-64-GO-4GO RAM  املنتوج: -

TTC.     دينار100بفارق. 
منه أّن القيام بعرض منتوجات  5 تضّمن ابلفصل 2015لسنة  36كما إعترب أّن القانون عدد 

ممّا يرتّتب عنه املسؤولية يف جانب  خملة ابملنافسة  ةيشّكل ممارس مفرطة األخنفاضأبسعار  للبيع
 اهلواتف اجلوالة.  عابلسوق املرجعية لبيل إضرارا شركة أتول أنرتانت سرفيس ويشكّ 

طلب من اجمللس هو يو  ،كان يف طريقه واقعا وقانوانفقد   ،تقرير ختم األحباث  خبصوصو 
فون" من  جأتول أنرتانت سرفيس والشركة املتداخلة "بريد إعتبار األفعال الصادرة عن شركة 

من قانون إعادة تنظيم املنافسة  5ة ابملنافسة طبق أحكام الفصل ل املمارسات املخلّ يقب
 واألسعار.

كما طلب تسليط خطبة مالية عليهما وإحالة امللف على وكيل اجلمهورية قصد إجراء  
من أجل تسويق هواتف جوالة جمهولة املصدر طبق أحكام الفصل  مهاالتتبعات اجلزائية ضد

 . 2015لسنة  36من القانون عدد   27
وبعد اإلّطالع على تقرير األستاذ منذر طالب انئب شركة بريدج جفون يف الرد على تقرير    

ه  والذي الحظ فيه ابخلصوص أنّ  2019نوفمرب  15ختم األحباث املرّسم بكتابة اجمللس بتاريخ 
جوان   24و 2019فيفري  4بتاريخ نّوبته ّساع املمّثل القانوين ملوعلى حنو ما ورد مبحضر 

ي منتوج من اهلواتف اجلّوالة املضّمنة ابجلدول واملرفقة ألمطلقا بيع فلم يكن هنالك  ،2019
تحّصل على ّتفيضات ت الشركة  إبعتبار أنّ  ،بعريضة الدعوى أبقل من سعر الشراء

   .قوم ببيعهاتوملحقات جماان و 
من طرف شركة أتول أنرتانت سرفيس"جوميا"   منّوبته ةكما أّن حتويل املبالغ املالية لفائد   

 ،مقابل بيع اهلواتف اجلوالة اليت يتم عرضها على موقعها اإللكرتوين واملضّمنة بعريضة الدعوى
يتّم عرب حتويل بنكي ويف حاالت أخرى مبقتضى صكوك بنكية وذلك بعد خصم قيمة  

 ال.من مثن بيع كل هاتف جوّ  % 1.5العمولة واملقّدرة بـ 
ضرارا ابلسوق أو  إخمالفة أو ما من شأنه أن يشّكل  فون مل تقم أبيّ  جأّن شركة بريد كما    

هلواتف جوالة مفرطة   هاا يقيم الدليل على عرضملوال وجود  ، بقانون املنافسة واألسعار



 

7 

 

، األمر الذي يتعنّي معه إخراجها من نطاق النزاع والقضاء حبفظ اإلخنفاض أو جمهولة املصدر
 ها. الدعوى يف حقّ 

وبعد اإلّطالع على تقرير مندوب احلكومة يف الرّد على تقرير ختم األحباث املرّسم      
   .2019ديسمرب  19بكتابة اجمللس يف 

املتعلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلطالع على القانون عدد      
 إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار.

املتعلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد      
 اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

استدعاء األطراف   وبعد اإلطالع على بقية األوراق املظروفة ابمللف وعلى ما يفيد     
تلت املقّررة وهبا  ،2019ديسمرب 19ليوم اخلميس  ابلطريقة القانونية جللسة املرافعة املعينة 

األستاذ عمر بن سعيد يف حّق  وحضر ،السّيدة كوثر الشايب ملّخصا من تقرير ختم األحباث 
زميله األستاذ عصام بن أمحد انئب الغرفة الوطنية لبائعي اهلواتف اجلّوالة ورافع على ضوء 

عى عليهما تقارير زميله عصام بن أمحد متمّسكا إبعتبار املمارسات املنسوبة للشركتني املدّ 
أّن شركة جوميا تفتح  لف من قبيل املمارسات املخلة ابملنافسة بعد أن ثبت من أوراق امل

فون فضال  جموقعها لبيع هواتف جوالة جمهولة املصدر تتوىل التفويت فيها لفائدة شركة بريد 
بتاريخ الحق للتاريخ   ،عن ثبوت حتّصل اهلواتف اجلّوالة املرّوجة على ترخيص يف الرتويج

د من  يسع الفعلي للرتويج كل ذلك إبعتماد أسعار مفرطة اإلخنفاض، وطلب األستاذ بن
اجمللس إعتبار كل هذه املمارسات من قبيل املمارسات املخلة ابملنافسة كاإلذن ابلكف عنها  
وإحالة امللف إىل وكيل اجلمهورية من أجل تتّبع جزائي من أجل تسويق هواتف جّوالة جمهولة  

 املصدر.
وحضر األستاذ اليحياوي يف حق زميله األستاذ مالك العّيادي انئب املّدعى عليها شركة  

ليس يف احلقيقة متمّسكا مبلحوظات زميله مربزا ابخلصوص أّن شركة "جوميا" "جوميا" 
ة لعرض السلع على موقعها وذلك مساحة إلكرتونيّ والواقع ابئعا بل يقتصر دورها على توفري 

حرفائها يتضّمن مجلة من للمنتوجات وطبقا لكراس شروط يصادق عليه  لفائدة املصّنعني
أّما خبصوص اإلّدعاء   . محاية اجلودة واملصدريف جمايل  احملاذير الرامية إىل محاية املستهلك 
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فقد أبرز األستاذ اليحياوي أّن األمر يتعّلق إبمالءات تتعلق ابلتجارة  ابلبيع أبسعار منخفضة 
أّن البيع الربقي للمنتوجات يقتضي حتفيز وإغراء املستهلكني إلقتناء اإللكرتونية، حيث 

املنتوجات أبمثان منخفضة مقابل حصول الشركة على عائدات من واردات اإلشهار كتعويض  
 للتخفيض يف السعر املقرتح.

 وحضر األستاذ منذر طالب انئب املدعى عليها شركة بريد جفون وتّسك بتقاريره الكتابية. 
مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي ملحوظاهتا طالبة مزيد تعميق البحث يف  وتلت 

    املمارسات املثارة.
 

  26ر اجمللس حجز القضية للمفاوضة والتصريح ابحلكم جبلسة يوم إثر ذلك قرّ 
 . 2019ديسمرب 

 وهبا وبعد املفاوضة القانونية صرح مبا يلي: 
 من حيث الّشكل:

الّصفة واملصلحة، واستوفت مجيع  حيث قّدمت الّدعوى يف آجاهلا القانونّية ممّن له     
 واجّته لذلك قبوهلا من هذه الناحية.    ها،روطش

 من حيث األصل:
I-:دراسة السوق املرجعية 
 حتديد السوق املرجعية:-1

اجلوالة على املواقع اهلواتف سوق عرض وبيع  وقائع احلال يف ل السوق املرجعية يفتتمثّ    
 . اإللكرتونية

وحتديدا ما   ، ويندرج موقع "جوميا" ضمن التجارة اإللكرتونية وخاصة السوق اإلفرتاضية   
 . Marketplaceيعرف بـ

 التعريف ابلسوق املرجعية:-2
من أشكال التجارة اإللكرتونية   شكاليعترب عرض وبيع املنتوجات على املواقع اإللكرتونية    

   .احلديثة
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التشريع التونسي بعد هذا املفهوم احلديث خالفا لبلدان أخرى على غرار فرنسا ومل يتناول 
الذي وضع  و  2015يف أوت  Loi Macronاليت سعت إىل تقنينه إبصدار قانون ماكرون 

 اخلطوط الكربى هلذا املفهوم يف إنتظار إصدار نصوص تطبيقّية. 
 :التجارة اإللكرتونية -3

  2000أوت  9املؤرخ يف  2000لسنة  83من القانون عدد  2وفقا ألحكام الفصل     
ة  تتمّثل يف العمليات التجاريّ التجارة اإللكرتونية فإّن  ، واملتعلق ابملبادالت والتجارة اإللكرتونية

 اليت تتّم عرب املبادالت اإللكرتونية. 
 :على ما يليالقانون  من ذات  25كما ينّص الفصل 

أن يوفّر للمستهلك بطريقة واضحة   ،على البائع،يف املعامالت التجارية اإللكرتونيةجيب "
 ومفهومة قبل إبرام العقد املعلومات التالية: 

  .هوية وعنوان وهاتف البائع أو مسدي اخلدمات  -
   .وصفا كامال ملختلف مراحل إجناز املعاملة -
 .طبيعة وخاصيات وسعر املنتوج -
 .املنتوج ومبلغ أتمينه واألداءات املستوجبة كلفة تسليم -
 .الفرتة اليت يكون خالهلا املنتوج معروضا ابألسعار احملّددة-
 . شروط الضماانت التجارية واخلدمة بعد البيع -
 . طرق وإجراءات الدفع وعند اإلقتضاء شروط القروض املقرتحة -
 تزامات.طرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم إجناز اإلل -
 . إمكانّية العدول عن الشراء وأجله -
  .كيفية إقرار الطلبّية-
 .طرق إرجاع املنتوج أو اإلبدال وإرجاع املبلغ -
كلفة إستعمال تقنيات اإلتصاالت حني يتم إحتساهبا على أساس خمتلف عن التعريفات -

 اجلاري هبا العمل. 
 . السنةشروط فسخ العقد إذا كان ملّدة غري حمّددة أو تفوق -
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املّدة الدنيا للعقد يف ما خيص العقود املتعلقة بتزويد املستهلك مبنتوج أو خدمة خالل مدة  -
 طويلة أو بصفة دورية. 

، تونس، ضمن  2018حدة للتجارة والتنمية لسنة ف التقرير األخري ملؤتر األمم املتّ صنّ وقد    
  79ت املرتبة احتلّ يف حني املرتبة الرابعة على املستوى االفريقي يف جمال التجارة االلكرتونية، 

  نرتانت المهها نسبة املستخدمني لأهذا التصنيف على مجلة من املعطيات إنبىن . وقد عامليا
النشاط. وأييت  ة وعائدات هذا وسالمة األنظمة اإللكرتونية ومدى وثوق الشبكة الربيديّ 

بفضل عدد املشرتكني الذي  %66ـ بر نرتانت واملقدّ ىل األإل النفاذ تصنيف تونس حسب معدّ 
ر عدد مواقع ر هذا التصنيف بتطوّ . كما يفسّ 2018ماي  يفمليون مشرتك  7,65ىل إصل و 

 .  2016يف  1202مقابل   2017يف  اموقع  1423ر حبوايل املقدّ و البيع 
 اإللكرتونية لبيع اهلواتف اجلوالة:أهم املواقع  -4

 تتمّثل أهم املواقع اإللكرتونية لبيع اهلواتف اجلوالة يف ما يلي:

 موقع جوميا  -
مليار   1, 216يف سوق تثل  ل شركة للتجارة اإللكرتونية يف أفريقياأوّ  Jumia تعترب

 على ترتيب متميز من جملة 2017و 2016خالل سنيت هذه الشركة وحتّصلت .سـاكـنا

Review Technology  اليت ُيصدرهـا Massachusetts Institute of Technology 

(MIT)   استطاعت اجلمع بني ّنوذج   مؤسسة ذكية يف العامل 50من أبرز ابعتبارها واحدة
 أعمال قوي والتكنولوجيا اإلبداعية.  

جنسية خمتلفة ضمن فرق   68وتستقطب ما ال يقّل عن  ،دولة إفريقية 20يف  Jumia وتنشط
 .عملها

 . 2012ماي إحداثه يف  ل موقع جتاري إلكرتوين يف تونس متّ أوّ  "جوميا"ويعترب موقع 

         . "جوميا" الشركاء الفاعلني مع شركة أهم بني من  Aramex شركة ارمكس وتعدّ 
عملهم حسب مراكز أو  يف نقل الطرود للحرفاء إىل منازهلم 2014سنة ختّصت اوحيث 
املباشر عند   الص تّكن الشركة إمكانية اخل ،إىل جانب توفري خدمة التوصيل. و الطلب
   .المياإلست
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    :My Tekموقع  -

 موقع تونيزاي انت:   -
 " samsung"أهم الشركات املوردة واملسوقة للهواتف اجلوالة ذات العالمات: -5
 الناشطة ابلسوق التونسية: " huaweiو"

ذات العالمات الة قة للهواتف اجلوّ دة واملسوّ تتمّثل الشركات املورّ      
"samsung "و"huawei "   يف ما يلي: بصفة رّسية وقانونية ابلسوق التونسية 

 العالمة  الشركة 
DERINTON TUNISIE         سامسونغ  "samsung " 

Société Business to Business 2 B COM         سامسونغ  "samsung " 
One-Tel         سامسونغ  "samsung " 

Tunisie  Fast Mobil "huawei " 
AET "huawei " 

NewTech "huawei " 
Smart Tunisie "huawei " 

 إجراءات توريد اهلواتف اجلوالة:  -6
كل موّرد للهواتف اجلوالة للسوق التونسية على غرار موّردي عالمات  خيضع    
"samsung "و"huawei " APPLE IPHONE NOKIA  لشرط احلصول على ....

طلب املصادقة تقّدم إثر ذلك  .(AGREMENTاإلتصاالت )ترخيص من وزارة تكنولوجيا 
(HOMOLOGATION )  ركز الدراسات إىل متوريده للّسوق التونسية قبل كل منتوج على

 (. CERTوالبحوث لإلتصاالت )
قيام شركة   وهو ما يعين أنّ  ،عملية املصادقة ضرورية لكل منتوج ولكل موّرد مع العلم أنّ  

دة  ال يعفي ابقي الشركات املورّ  "samsung" معّينة بتوريد منتوج معنّي حامل مثال لعالمة 
ذلك يقوم مركز الدراسات والبحوث إثر  .لنفس العالمة من طلب املصادقة على نفس املنتوج
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يف صورة عدم  بشهادة املصادقةكل موّرد   لإلتصاالت بعملية الفحص الفين للمنتوج ومدّ 
 ود أي إشكال أو إخالل على املستوى الفين. وج
  ابلنزاع:  األطراف املعنّية -7
منخرطة  وهي ،الغرفة الوطنية لبائعي اهلاتف اجلوال والتكنولوجيا الرقميةعية:املدّ -1

ابإلحتاد التونسي   Fédération Nationale du Numériqueابجلامعة الوطنّية للرقمّية
 .UTICAللصناعة والتجارة 

ذات  شركة  وهي  ، jumiaشركة أتول أنرتانت سرفيس "جوميا"  : املدعى عليها-2
  2015جويلية  16بدأت النشاط يف  ،موضوع نشاطها األنشطة اإلعالمية ،مسؤولية حمدودة

مقرها اإلجتماعي كائن بنهج حبرية أانسي إقامة سوال  ،دينار  2000,000 قدره رأس مالب
 تونس.  ،املرسى 1053ضفاف البحرية   4ريس الطابق 

 Juwel 193 VV HGشركة:فيها مها  املسامهنيفإّن  ،ووفقا للقانون األساسي للشركة

(haftungsbeschrankt) & co 24  Verwaltungs KG   بنسبة   ذات جنسية أملانّية
 . %10ذات جنسية أملانّية بنسبة  VV UGJuwel 193.شركة  و  90%
   الشركة املتداخلة:-3

ة حمدودة، تنشط يف جتارة  شركة ذات مسؤوليّ  ، وهيBridge Phoneشركة "بريدج فون" 
  قدره  رأس مالب 2015نوفمرب  11بدأت نشاطها يف  ،بيع اهلواتف ومستلزماهتا ابلتفصيل

الة على املوقع هلواتف اجلوّ اع يب ل  Pro technologieوتتلك موقع دينار. 10000,000
 .اإللكرتوين "جوميا "

 

. III-  املمارسات املثارة: عن 

بعرض جمموعة من  يامهاأتول أنرتانت سرفيس جوميا" ق"شركة على عية املدّ تعيب حيث   
مبا يضرب مبدأ  الة على موقعها اإللكرتوين "جوميا" أبسعار مفرطة اإلخنفاضاهلواتف اجلوّ 

 املنافسة الشريفة واملتكافئة بني املؤسسات.
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إبعتبارها  املعروضة مبوقعها الة بعدم مسؤوليتها عن اهلواتف اجلوّ عى عليها املدّ وحيث دفعت   
 . "فون جبريد "وهي شركة ، " Pro Technologie" على ملك البائع املستخدم للموقع

" هي البائع املستخدم ملوقع فون جبريد املضّمنة ابمللف أّن شركة " وحيث تبنّي من الواثئق    
Pro Technologie   اجلّوالة موضوع  الذي ميلك البضاعة املتمثّلة يف جمموعة من اهلواتف

وهو ما أّكده ممثّلها القانوين مبحضر السماع اجملرى   ،حمضر املعاينة املضّمن بعريضة الدعوى
 معه. 

 عى عليه.بوصفها طرفا مدّ  يف القضية الراهنة " بريدج فون"شركة   إدخالوحيث مّت    
اجلّوالة  تنشط يف جتارة بيع اهلواتف التحقيق أّن الشركة املتداخلة من ثبت وحيث    

 ومستلزماهتا ابلتفصيل.
وحيث تبنّي من التحقيق ومن الواثئق املضّمنة ابمللف وكذلك املستقاة من مركز الدراسات    

 والبحوث لإلتصاالت ما يلي:
على موقع  أبسعار مفرطة اإلخنفاض هواتف جوالة بعرض وبيع "دج فون يبر "قيام شركة أّوال:

 . 2018مارس   20و  19"جوميا" بتاريخ  
الوارد ضمن حمضر املعاينة املضّمن بعريضة الدعوى واملتمّثل   2املنتوج عدد مل يتم توريد :اثنيا
 القانونية.   ةقيابلطر  samsung galaxy J7 MAX 32 GO-4 GO-RAM Goldيف: 

الوارد ضمن اهلواتف اجلوالة الواردة ضمن حمضر املعاينة املضّمن   3املنتوج عدد  مّت توريد:لثااث
من طرف ثالث  samsung galaxy s9 Plus-64GO-RAM بعريضة الدعوى واملتمّثل يف: 

عرض  لتاريخ  بتاريخ الحقوذلك شركات موّردة وانشطة ابلسوق التونسية ابلطرق القانونية 
   . 2018مارس   28واحلاصل يف نفس املنتوج للبيع على  موقع "جوميا" 

 ويف ما يلي بيان ذلك: 

رخص الرفع   اتريخ الشركة املوّردة  اهلاتف اجلّوال 
الوقيت ألّول توريد 

 للهاتف اجلوال

رخص العرض   اتريخ
لإلستهالك املمنوحة ألّول مرة 

 AMCللهاتف اجلّوال  
 

 

samsung galaxy s9 Plus-
64GO-RAM 

One-Tel 13  2018مارس  28 2018مارس 
DERINTON TUNISIE - 28  2018مارس 



 

14 

 

Société Business to 

Business 2 B COM 
 2018مارس  28 -

 

 

samsung galaxy J7 

MAX 32 GO-4 GO-RAM 

Gold 

مل يتم توريدها من طرف أي  
 شركة بطريقة قانونية ورّسية  

 
- 

 
- 

 
لّسعر املرجع بكونه ذلك  املتعلق مبفهوم ايف اجلانب  استقّر فقه قضاء جملس املنافسةوحيث 

  : التالية ذي ينطوي ضمن مكّوانته على حّد أدىن من العناصرلا

، وهي  املتمثّلة يف األعباء اليت تتحّملها املؤّسسة االقتصادية عند اإلنتاج الكلفة املتغّّية -
   . خنفاضا كالطّاقة واملواّد األّولّيةإرتفاعا و إمرتبطة بنسق الكمّية املنتجة 

 تنتج  مل وهي أعباء تتحّملها املؤّسسة االقتصادية سواء أنتجت أم ، الكلفة القارّة -
  .هالكات ستكاإل

واسرتاتيجّية   ذي يعود للمؤّسسة حتديده ابلّنظر إىل عّدة عوامل كالطّلبال الّربح هامش  -
   .العاّمة هاالّتسويق وأهداف

على ة ابملنافسة من املمارسات املخلّ  تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض وحيث يعترب عرض أو 
 . 2015لسنة   36من القانون عدد  5الفصل معىن 

ريدج فون" بعرض وبيع هواتف جوالة أبسعار مفرطة  قيام شركة "بثبت للمجلس وحيث 
  يلي:وذلك وفقا ملا اإلخنفاض وفقا ملا تثبته فواتري الشراء اليت قّدمتها 

 
 
 

اهلاتف  
 اجلوال

سعر العرض للبيع عرب   سعر الشراء  
 "جوميا"موقع 

الفارق بني سعر  
 البيع وسعر الشراء 
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 1عدد  
samsung 

galaxy J7 

Pro RAM 

3GO-30GO 

بتاريخ   V17-FACT+03868الفاتورة عدد -
 شراء املنتوج من  2017أكتوبر   4

DERINTON TUNISIE  761.864بثمن  
HT أي (899.000 TTC.)  

 
 

مت بيعه مبوقع جوميا  
 .TTC 749.000بسعر

 
 

 الفارق:
 دينارا  150

 
  V17-FACT+04875الفاتورة   -

من     2017ديسمرب  18بتاريخ 

DERINTON TUNISIE  بثمن
761.864  HT  (899.000 TTC 

 
       

 
 
 

 2عدد  
  
samsung 

galaxy J7 

MAX 32 

GO-4 GO-

RAM Gold 
   

شراء   2018فيفري  15بتاريخ  010الفاتورة عدد 
 U-COM من شركة 2املنتوج عدد

ELECTRONIQUE  621.849بسعر HT 
740.000 TTC   

 
 
 
 

مّت بيعه مبوقع جوميا  
 TTC  739.000بسعر

 
 
 
 
 

 
 

مل يتم توريده إطالقا  
للسوق التونسية من 
طرف أي شركة أو  
موزّع رّسي لعالمة  
سامسونق ابلسوق 

 التونسية
 

شراء   2018فيفري  21بتاريخ  28الفاتورة عدد 
 U-COM من شركة 2املنتوج عدد

ELECTRONIQUE  621.849بسعر HT 
:740.000 TTC         

شراء   2018فيفري  29بتاريخ  051الفاتورة عدد 
 U-COM من شركة 2املنتوج عدد

ELECTRONIQUE  621.849بسعر HT 
:740.000 TTC        

 
شراء   2018مارس 3بتاريخ  057الفاتورة عدد 
 U-COM من شركة 2املنتوج عدد

ELECTRONIQUE  621.849بسعر HT 
:740.000TTC        

 

شراء   2018مارس 7بتاريخ 062الفاتورة عدد 
 U-COM من شركة 2املنتوج عدد
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ELECTRONIQUE  621.849بسعر HT 
:740.000TTC        

 3عدد 

 

samsung 

galaxy s9 

Plus-
64GO-RAM 

- v18 FAC+02270 وفقا للفاتورة عدد

 ONE  من شركة 2018 مارس 26بتاريخ  

TEL   2214.286 بسعر HT  

 2635.000TTC . 

 

 

 

 

 
 

مّت بيعه مبوقع جوميا  
  2399.000بسعر

TTC . 

 دينار(  236)أي بفارق 
 

 

 

 

 

 

وق  ابلس سويقه م تمل يت
التونسية من طرف أي  

شركة أو موزّع رّسي لعالمة  
  "samsung"سامسونغ  

يف اتريخ  ابلسوق التونسية 
عرض اهلاتف اجلوال بوقع  

وهو ما أّكده مركز  جوميا 
الدراسات والبحوث  

 ". CERT" لإلتصاالت

والغرفة النقابية الوطنية  
ملوّردي وموزعي اهلواتف  

 اجلوالة 

 بتاريخ   v18 FAC+01050 الفاتورة عدد

 DRINTON من شركة 2018 مارس 30

TUNISIE 2214.286 بسعر  HT  أي    

2635.000TTC. 

 4عدد        

 
SUMSUNG 

NOTE 8-

RAM 6 GO 

BLACK  

بتاريخ  v18 FAC+01050 الفاتورة عدد
 DRINTONمن شركة  2018 مارس 30

TUNISIE 2288.136 بسعر  HT.أي 

2722.881  TTC . 

 
 

بتاريخ   v17 FAC+04541 الفاتورة عدد
 DRINTONمن شركة   2017نوفمرب 20

TUNISIE 2288.136 بسعر  HT. أي
2700.117  TTC.   

 
مّت بيعه مبوقع جوميا  

 . TTC 2199.000بسعر

 

 

 
 

  500فارق يفوق  
 دينار 
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 5عدد 

samsung 

galaxy s8 

Plus-

64GO-

3GO RAM 

ماي   16بتاريخ   02083الفاتورة عدد 
 DRINTONمن شركة   2017

TUNISIE  2211.017بسعر HT.   
2609.000 TTC 

 
 
 

مبوقع جوميا  مّت بيعه 
 1879.000بسعر

TTC. 

 
 

 
 
 

)أي بفارق يفوق  
بتاريخ   V18-FAC+01271الفاتورة عدد  (دينار700

  One Telمن شركة  2018فيفري  19

   .HT  2210.924بسعر 
2630 TTC  . 

 
 

 6عدد 

Apple 

IPHONE 

X-64-3GO 

RAM 

  03  بتاريخ  057 الفاتورة عدد

 U.COM  من شركة 2018 مارس

 ELECTRONIQUE  

 2850.000 أي.2394.958HT بسعر

TTC 

 
 

مّت بيعه مبوقع جوميا  
  2999.000بسعر 

TTC.  

 

  2018فيفري   21 بتاريخ 028 الفاتورة عدد
 U.COM من شركة

 ELECTRONIQUEبسعر 
2394.958HT.  2850.000 TTC 

 7عدد 

Apple 

IPHONE 7 

plus RAM 

2 GO 128 

مارس  03بتاريخ   057الفاتورة عدد 
 U.COMمن شركة 2018

ELECTRONIQUE  بسعر
1848.739 

HT .2199.999TTC 
 

مّت بيعه مبوقع جوميا  
 2299.000بسعر 

TTC.   
 

 

فيفري    21 بتاريخ  028الفاتورة عدد 

 U.COMمن شركة 2018

ELECTRONIQUE  بسعر
1848.739HT. 2199.999 TTC 

  



 

18 

 

  5نفس املنتوج عدد 5املنتوج عددنفس   :8عدد
 :9عدد

Huawei 

Mate 10 

lite-64-

GO-4GO 

RAM 
 

  2017نوفمرب   18بتاريخ  06294الفاتورة عدد  
   NEW.TECHمن شركة  

   TTC 898.999أي    .761.864HTبسعر 

 

 
 

مّت بيعه مبوقع جوميا  
  .TTC 799.000بسعر

 

 
 
 

 دينار100أي بفارق  
  2018جانفي   10بتاريخ  00050الفاتورة عدد   

   NEW.TECHمن شركة  

 906.185أي    .HT 762.185بسعر 

TTC   
 

 
قيام شركة أتول أنرتانت سرفيس "جوميا" وشركة "بريدج  املتقّدم وحيث يتبنّي من اجلدول   

الة  أصناف من اهلواتف اجلوّ ( 5)مخسة بعرض وبيع  " برو تكنولوجي"فون" املستخدم ملوقع 
 أبسعار مفرطة اإلخنفاض على موقع "جوميا" اإللكرتوين.أصناف من مجلة مثانية 

ال جمهول املصدر مل  هاتف جوّ من الواثئق املضّمنة ابمللف عرض وبيع يّتضح كذلك وحيث   
يتم توريده إطالقا ابلطرق القانونية والرّسية من طرف أي موّرد رّسي ابلسوق التونسية واملتمّثل  

   .samsung galaxy J7 MAX 32 GO-4 GO-RAM Gold:  2عدد يف املنتوج 
 samsung galaxy s9أنّه مّت عرض وبيع هاتف جوال: يتبنّي من انحية أخرى وحيث    

Plus-64GO-RAM  هرخصة عرضواحلال أّن  2018مارس  20و  19بتاريخ  "جوميا"على موقع  
وفقا للواثئق الصادرة   2018مارس  28أي يف  ،الحق احلصول عليها بتاريخ  لإلستهالك متّ 

 ،د أنّه منتوج جمهول املصدر أو مهّرب ا يؤكّ عن مركز الدراسات والبحوث لإلتصاالت، ممّ 
 دينار(.  236)بفارق   لبيعه بسعر مفرط اإلخنفاض إضافة
 samsung galaxyوحيث مل تقّدم شركة "بريدج فون" فواتري تثبت تزّودها ابهلاتف اجلوال     

s9 Plus-64GO-RAM ( "مارس   20و 19واملتمّثل يف يف اتريخ سابق لعرضه عرب موقع "جوميا
  لعملية البيع عرب موقع "جوميا" اترخيني الحقنيبل قّدمت فاتورتني حتمالن  ،(2018

  والفاتورة   ONE TEL من شركة 2018مارس  26 بتاريخ v18 FAC+02270 الفاتورة عدد)
وهو ما  (،DRINTON TUNISIE من شركة 2018 مارس 30 بتاريخ v18 FAC+01050عدد
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املألوفة قبل  مل خيضع لإلجراءات القانونية و  اهلاتف اجلوال آنف الذكر جمهول املصدر د أنّ يؤكّ 
 تسويقه ابملسالك العادية. 

شركة "بريدج فون" يف ممارسات تتعلق بتسويق ضلوع تبنّي املعطيات املظروفة ابمللف وحيث   
-samsung galaxy J7 MAX 32 GO-4 GO بة على غرار اهلاتف اجلّوالالة مهرّ هواتف جوّ 

RAM Gold  ّإشرتته من  شركة  اإضافة لتقدميها لفواتري تتعلق هبذا اهلاتف اجلوال تربز أهن  
U.COM ELECTRONIQUE،  شركة ال تستجيب المتها قدّ  اليت لفواترياإاّل أّن

  وهو ما  ،من جملة األداء على القيمة املضافة 18أوجبها الفصل لتنصيصات القانونية اليت ل
  شركة إىل أنّه ابلتحري عن إضافة شرعية الفواتري املذكورة ة على عدم ل قرينة جديّ ميثّ 

U.COM ELECTRONIQUE تبنّي أهّنا  ،املركز اجلهوي ملراقبة األداءات بقابس لدى  

وأهّنا يف وضعّية إغفال كلي  ،اإللكرتونيةصنع البطاقات ل نشاطها يف يتمثّ  ارة كليّ شركة مصدّ 
 كما أهّنا غري موجودة ابلعنوان املصرّح به.   ، وال تقوم إبيداع تصارحيها اجلبائية

ّن  أب  رئيس الغرفة النقابية الوطنية ملوّردي وموّزعي اهلواتف اجلّولة ابجلملةحيث أفاد و    
جيب   ،املسّوقة يف تونسو  Samsung لعالمة احلاملة  (originaux) اهلواتف الذّكّية األصلّية

وابلّتايل فإّن   ، أن تكون صناديقها مطبوعا عليها العلم الّتونسي وسط الّدائرة احلمراء املمّيزة
واليت ال حتمل صناديقها صورة العلم  Jumiaموقع على بيعها  اليت متّ اهلواتف الذّكّية 

 . متأتّية من الّسوق املوازية ،هي قطعا،الّتونسي
دة  واملؤيّ  2019جويلية  30وحيث تفيد املعطيات املستقاة من شركة بريدج فون بتاريخ     

أّن قيمة املبالغ احملّولة إليها من طرف شركة أتول أنرتانت سرفيس مقابل بيع اهلواتف   ، ابمللف
وأّن عدد  ،دينار 309.115اجلوالة اليت مت عرضها على املوقع اإللكرتوين "جوميا" بلغت: 

   مفّصلة حسب النوع كما يلي: االهاتفا جوّ  275اهلواتف اجلوالة اليت مّت بيعها بلغ إمجاال  
 

 

 اهلاتف اجلوال

عدد اهلواتف 
اجلوالة اليت مت 

 بيعها

حتويل مثنها من القيمة املالية اليت مّت  
طرف شركة أتول أنرتانت سرفيس 

 "جوميا" إىل شركة بريدج فون
 ابلدينار

samsung galaxy J7 Pro RAM 3GO-30GO 59 44191 
samsung galaxy J7 MAX 32 GO-4 GO-

RAM Gold 50 36950 
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samsung galaxy s9 Plus-64GO-RAM 20 49180 
Samsung Note 8-RAM 6GO 6 13494 
samsung galaxy s8 Plus-64GO-3GO 
RAM 20 37580 
Apple IPHONE X-64-3GO RAM 13 38987 
Apple IPHONE 7 plus RAM 2 GO 128 3 5637 
Huawei Mate 10 lite-64-GO-4GO RAM 104 83096 

 309115 275 اجملموع 

أنّه   2019أوت  28الكتايب املؤرّخ يف وحيث بنّي انئب شركة أتول أنرتانت سرفيس يف رّده  
مها فإنّه يتطابق مع القائمة اليت قدّ  ،بيعها على املوقع اليت متّ  بعدد اهلواتف اجلوالةيف ما يتعلق 

فإنّه ال ميكن لشركة  ،ابلنسبة لكل صنف يتعلق بقيمة املبيعات ه يف ما وأنّ  ،البائع على املوقع
هي  و  ،بيعها على موقعها أتول أنرتانت سرفيس فنيا تصنيف أنواع اهلواتف اجلوالة اليت متّ 

   .مها البائعليت قدّ تكتفي ابملصادقة على القائمة ا
إىل حريفها بريدج   حتويلها ما يتعلق بقيمة املبالغ اليت متّ شركة أنّه يف ذات البيّنت وحيث    
مثن املبيعات مباشرة من وسيط النقل إبعتباره مكلف إبيصال هذه األخرية قبضت فقد  ،فون

وأّن ما قامت شركة أتول أنرتانت سرفيس بتحويله  ،البضائع وإستخالص مثنها من احلرفاء
 على املوقع للعموم ومثن البيع األصلي للهواتف لشركة بريدج جفون هو الفارق يف الثمن املبنّي 

 الة.اجلوّ 
بقيمة املبالغ اليت  ت يف ما أدلت به شركة أتول أنرتانت سرفيس يف ما يتعلق وحيث ابلتثبّ    
أدلت  ألّن هذه األخرية  ، تبنّي قطعا عدم صّحتهفقد  ،إىل حريفها بريدج فون حتويلها متّ 

احملّول له( تؤّكد قيام شركة أتول أنرتانت سرفيس –احملّول –بواثئق )حتويالت بنكية تبنّي البنك 
  ، لغ املصرّح هبااولكون قيمة التحويالت والصكوك البنكية تتجاوز املب ، هلابتحويالت بنكية 

صك بنكي لفائدة شركة بريدج فون  ل ،أتول أنرتانت سرفيس  لى ذلك إيداع شركةوالدليل ع
ومخسمائة وستة   سبعون ألف  بقيمة  2018أفريل  27بتاريخ   ATBمن البنك العريب لتونس

من آخر إيداع صك بنكي وكذلك  ، 70506,399 : دينار وثالمثائة وتسعة وتسعون مليما
  ، 100.000,000 بقيمة مائة ألف دينار  2018أفريل  10بتاريخ  ATBالبنك العريب لتونس 

بقيمة   2018أفريل  16بتاريخ  ATBإيداع صك بنكي من البنك العريب لتونس وكذلك 
   . د  30.000,000  ألف دينارثالثون 
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  28عية بتاريخ ضح مما تقّدم عدم صّحة ودقة املعطيات اليت أدىل هبا انئب املدّ وحيث يتّ   
 . 2019أوت 
وحيث تبنّي كذلك من املعطيات والواثئق املستقاة من شركة "بريدج فون" واليت أكدهتا      

تقوم بتحديد سعر اهلواتف اجلوالة اليت يتم عرضها  ا أهنّ  ،شركة أتول أنرتانت سرفيس الحقا
هذه األخرية تقوم ابلتخفيض يف جزء من العدد اجلملي  ، غري أنّ على موقع "جوميا"
وتقوم بتحويل  ،"  vente flashكل صنف بعنوان عمليات البيع الربقية"  للهواتف اجلوالة من

 تتيع حرفائها بتخفيضات هامة.  تتوىّل و فون  دجىل حريفها شركة بريإالفارق يف الثمن 
وحيث إعترب انئب املدعى عليها أّن هذه األخرية تقوم بتمتيع حرفائها بتخفيضات تّكنها     

خّصصة للتسويق وجلب أكرب عدد من املتابعني للموقع والذي  من التخفيض يف امليزانية امل
إعتربه رقما حمّددا لقدرة املوقع على جلب عقود اإلستشهار وابلتايل تويل نشاط الشركة 

 وضمان إستمراريتها.  
اال  جوّ  اهاتف 275فمن جممل  ،الةمشل كميات هامة من اهلواتف اجلوّ وحيث أّن التخفيض     

( من اهلواتف اجلوالة  8كما أنّه من مجلة مثانية أصناف )   ، االهاتفا جوّ  152التخفيض يف  متّ 
بقية تّتعت و  ، من حيث الكمية يف ثالث أصناف %100التخفيض بنسبة  متّ  ،املعروضة

 األصناف بتخفيضات هامة جتاوزت نصف الكمية وفقا للنسب التالية:  
 

 

 

 اهلاتف اجلوال

 اجلملي  عددال
لهواتف اجلوالة ل

 اليت مت بيعها

عدد اهلواتف 
اليت مت اجلوالة  

التخفيض يف 
مثنها من طرف 

 أتول

 النسبة
% 

 قيمة التخفيض

1 samsung galaxy J7 Pro 
RAM 3GO-30GO 59 0 0 0 

2 samsung galaxy J7 MAX 

32 GO-4 GO-RAM Gold 50 0 0 0 
3 samsung galaxy s9 Plus-

64GO-RAM 20 14 70%  2800 
4 Samsung Note 8-RAM 

6GO 6 3 50%  300 

5 samsung galaxy s8 Plus-

64GO-3GO RAM 20 20 100 % 2400 
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6 Apple IPHONE X-64-3GO 

RAM 
13 8 61 % 0 

7 Apple IPHONE 7 plus 

RAM 2 GO 128 3 3 100 % 2760 
8 Huawei Mate 10 lite-64-

GO-4GO RAM 
104 104 100% 5200 

 13460 % 60,12 152 275 اجملموع  8

يف  مندرجاما قامت به شركة أتول أنرتانت سرفيس أمرا عاداي و لئن ميكن إعتبار وحيث    
إالّ   ،إطار سياستها التجارية املرتكزة على جلب أكرب عدد ممكن من احلرفاء يف فرتة قياسية

أّن التخفيضات اليت قامت هبا مّت تطبيقها على أسعار ّحددها حريفها شركة بريدج فون واليت 
هي أسعار مفرطة اإلخنفاض ابلنسبة خلمسة أصناف من اهلواتف اجلوالة كما سبق بيانه  

   .أعاله
ة  خلّ امل ات مارسمبا سبق ذكره يعّد من قبيل امل  أتول أنرتانت سرفيسقيام شركة أّن وحيث    

منع  املتعلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015لسنة  36ذلك أّن القانون عدد  ، ابملنافسة
توازن  إبعتبارمها يهّددان منتوجات أو خدمات أبسعار مفرطة اإلخنفاض  تطبيق أوعرض 
 نة. مرجعية معيّ سوق 

وحيث إستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على جترمي عرض أسعار مفرطة اإلخنفاض حىت يف   
   .ابلتطبيقاملذكور  عدم إقرتان العرضو  ،صورة ثبوت عدم تطبيق املمارسة فعليا

يف اإلضرار "جوميا" قائمة  أتول أنرتانت سرفيسمسؤولية شركة ّن أ ابت جلّيا وحيث   
مسامهتها الثابتة  فضال عن  ،ابلسوق املرجعية عرب عرض وبيع هواتف جوالة مفرطة اإلخنفاض

 وموّردة بطريقة غري قانونية.  الة جمهولة املصدر هواتف جوّ فون يف تسويق  جلشركة بريد 
 

أثّرت على ة ابملنافسة و خملّ يف وقائع احلال املمارسات املثارة جممل أّن طاملا ثبت وحيث   
ة مرتكبيها دون توقيع عقاب يف ، فقد تعنّي إدانت هبموأضرّ  السوق املتدخلني الرّسيني يف

   . شأهنا
 وهلذه األسباب 

 قبول الدعوى شكال ويف األصل ما يلي: قّرر اجمللس: 
جوميا" وشركة بريدج فون من  "إعتبار املمارسات املثارة يف جانب أتول أنرتانت سرفيس أواّل :
 من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 5ة ابملنافسة على معىن الفصل املمارسات املخلّ قبيل 
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 عى عليهما ابلكف عن املمارسات املثارة.  اثنيا:اإلذن للشركتني املدّ 
 

حممد العيادي  وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية جمللس املنافسة برائسة الّسيد 
وسامل  وحممد شكري رجب والّسادة اخلموسي بوعبيدي  فتحية محّادوعضوية السّيدة 

 ابلسعود.
 

 حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.   2019ديسمرب   26وتلي علنا جبلسة يوم 
 

 الرئيس                                                    كاتبة اجللسة          
 

 ميينة الزيتوين                                                           حممد العّيادي          

 


