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حلمد �                                                اجلمهورية التونسية                          ا

  جملس املنافسة  

     181514القضية عدد: 

 2020  نوفمرب  19 ريخ القرار: 
   

  قـــــرار 

 أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني: 
 

الكائن    "Mediterranean Call Center MCCسنرت""شركة "ميديتارانيان كول    : املدعّية 

  ة ها األستاذ ت0ئب   ،2037  ،2االجتماعي بشارع اهلادي نويرة إقامة الشريف، حي الّنصر    امقّره

 ، شارع إبن خلدون، أر9نة ،قامة الفوز6 اهمكتب الكائن  ، خدجية عنان

 ،من جهة

 
عليهاملدّ و  شارع ب  اهمقرّ   ،القانوين  ا ممثلهخص  " يف شAspida""أسبيدا "شركة    -  1  :ماعى 

 ،2070 ،املرسى ، "سنرت فينيسيا بلوك"   ،6عدد  ،احلبيب بورقيبة 

"برمييوم  –  2                           القانوينPremiul Call""كال  شركة  ممثلها   ،" يف شخص 

" نويرة، عمارة  اهلادي  بشارع  مقّرها  الطابق  Le Moulinالكائن  شّقة  4"  ،  2الّنصر    ،46، 

العيشي خليل  ةاألستاذ  كّل من  ، 0ئبتهما2037  أر9نة،  نهج حبرية  ب  امكتبه الكائن    ،صفاء 

، واألستاذة إيناس  ، تونس 1053، البحرية  34البحرية، الطابق الثالث، عدد  إقامة  فيكتور9،  

 ، ، الطابق الثاين، تونس17مكتبها بشارع احلبيب ]مر، عدد الكائن  زيدي،
  

  .أخرىمن جهة 

نيابة عن خدجية عنان    ةطرف األستاذ  من  ةاملقّدمعريضة الّدعوى  بعد اإلّطالع على  

بكتابة جملس   ةواملرمسّ   "Mediterranean Call Center MCCشركة "ميديتارانيان كول سنرت""
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من    ا م عى عليه مقاضاة املدّ إىل    ةوالرّامي 2018 وت أ 31  بتاريخ  181514املنافسة حتت عدد  

إعادة  من قانون    5أجل ما بدر منهما من ممارسات خمّلة kملنافسة على معىن أحكام الفصل  

يف البيع والرتويج kخلارج يف إطار مركز   ط اليت تنش ة،  يعأّن املدّ   ذلك   املنافسة واألسعار، تنظيم  

للتّ  الكّلينداء  مع،  صدير  عليها  تعاملت  كال"  الثانية  املّدعى  العقود    "برمييوم  تنفيذ  قصد 

منذ سنة    " Invest Assurو "   " Arca Patrimoine"  يتاملوكلة هلا وذلك ببيع منتوجات شرك

  .2016وإىل حدود ماي  2010

أنّ و  تبّني  للغرضالوسيط    لقد  املالية  أخلّ   املنتدب  إىل   ةاملّدعي  اضطّرت ف،  بتعهداته 

الّتعامل انّه،  2016جوان    7  منذ{ائيا    معه  إيقاف  بنفس    للعمل  إنتصب  غري  نداء  كمركز 

بعد   اجلغرافية وعلى  املّدعية    50املنطقة  مقّر  أنمرتا من    ستخدميها استدرج عملتها وم  بعد 

إىل مقّر املّدعى عليها   حتويل وجهة قاعدة بيا0ت احلرفاءو   املنتدبني لديها مبقتضى عقود شغل

    ." Aspida"أسبيدا""شركة األوىل 

النداء رأس مال متثّ البيا0ت  أّن قاعدة    ومن املعلوم ل يف سوق إسداء خدمات مراكز 

    .الشركة احلقيقي وكامل ثرو�ا

وتشري أا  هذا  لديه  ا {ّ ملّدعية  للعمل  التحقو   ا انتدبت  الذين  املستخدمني  من   ا جمموعة 

منذ  املنتدبة  سارّة اخلرّاف    اآلنسة   للعمل لدى املّدعى عليها بعد استدراجهم من قبلها وهم :

  اآلنسةو "،  Opératriceحمّدد املّدة وخبطّة خماطبة "  غري  مبقتضى عقد عمل  2015جويلية    1

 سةاآلنو مبقتضى عقد غري حمّدد املّدة خبطّة مراقب،    2012أكتوبر   1منذ  املنتدبة  إميان كّمون  

بن مصطفى   املّدة خبطّة خماطبة،    2015أكتوبر    1منذ  املنتدبة  درّة  مبقتضى عقد غري حمّدد 

مبقتضى عقد غري حمّدد املّدة خبطّة    2015أكتوبر    1منذ    املنتدب   راالسّيد جمدي عبد الغفّ و 

  خماطب.

األشخاص هؤالء  حبرفائها  وميلك  املتعّلقة  املعطيات  وأدّق  العمل  تفاصيل  وأّن    كامل 

الّتعاقد يعّد خرقا العمل قبل انقضاء مّدة  املنافسة  ل  مغادر�م    8لفصل  kن  ضمّ املشرط عدم 

   .من عقود العمل

مقّر املّدعية   إقتحام  إىلصحبة أفراد عائلته    املذكور الوسيط    فقد عمد  كرذ   مافضال ع

احلرفاء ونشاط  بيا0ت    واليت حتتوي خارج أوقات العمل واستوىل على جمموعة من احلواسيب  



3 

 

عليهما   املّدعى  الشركتني  عرب  لذلك  تبعا  وقام  العارضة  الشركة  إنتاج  وسائل  وجهة  بتحويل 

هلا الرّاجعة  الّسوقّية  اإلستئثار kحلصص  وصرحية  اتفاقيات ضمنّية  وأبرم من خالهلما    . قصد 

وهو ما    .موضوعها وأثرها اإلخالل بسوق إسداء اخلدمات عن بعد عن طريق مراكز الّنداء

املخّلة kملنافسة  يعدّ  واملمارسات  األعمال  قبيل  الفصل    من  قانون    5على معىن أحكام  من 

سم وإىل تقا  إعادة تنظيم املنافسة واألسعار واليت تؤول إىل حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق 

   . األسواق أو مراكز التموين

ورقم وتراجع نصيبها من الّسوق املرجعّية    �اوكان من نتائج هذه املمارسات اإلضرار  

والذي    2016ألف دينار سنة    302و  2015ألف دينار خالل سنة    565يناهز  معامال�ا مبا  

  استأثرت به شركة "أسبيدا".

إدانة املّدعى عليهما "برمييوم كال" و"أسبيدا" من أجل هذه   تطلب  املّدعية  فإنّ   ،وعليه

ا  متهئاملمارسات وإلزامهما kلّتوقف عنها ونشر منطوق احلكم 6حدى الّصحف اليومية وختط

أجل   من  الفصل    ذلكkلتضامن  يقتضيه  مبا  تنظيم    43طبقا  إعادة  قانون  من  بعده  وما 

        املنافسة واألسعار.   
 

اإلّطالع على   امل  قرير تّ الوبعد  الّرد  به من  يف  العيشي خليلة  األستاذدىل    ة0ئب   صفاء 

 2018 ديسمرب 14  تاريخب   "ASPIDA" "  "أسبيدا و  "Premium Call""  برمييوم كال"  شركيت

إّدعاء  والذي   بعدم صحة  للعمل   مستخدميهالتحاق  6  املتعّلقالعارضة  متّسكت من خالله 

وجهة حرفائها  لحتويل    وما نتج عنه من  2016شركة "أسبيدا" بداية من جوان    لدى منّوبتها

تنشط بسوق إسداء   ضرورة أّن املّدعى عليها "أسبيدا"  ،تسّبب هلا يف أضرار مالية هاّمة  ممّا

االقتصادية املؤّسسات  لفائدة  والتسويق  الدراسة  للّسوق   ، خدمات  متاما  مغايرة  سوق  وهي 

  املرجعية املتعّلقة يف قضّية احلال 6سداء خدمات عن بعد عن طريق مراكز النداء.

كال"أّما   "برمييوم  عليها  املّدعى  جاءّن  فإ  ،خبصوص  جمموعة   �سيسها  لقرار  تبعا 

نتمية هلذه  كمزّود للخدمات التجارية جلميع الشركات امل  2010"برمييوم" الفرنسية ببعثها سنة  

السّيد حمّمد  ّمت تعيني  شركة مصّدرة كلّيا و ، وهي  "Arca Patrimoine" ا�موعة ومنها شركة  

  .وكيل هلاكعلوي  
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ذه األخرية بكراء مراكز عمل من املّدعية "ميديتار9ن كال  قامت ه  ، وملمارسة نشاطها 

  حريفا للمّدعية. بذلك  وهي تعدّ  ،سنرت" ومناولة اليد العاملة لديها

 اقتصر بل  ،مل تربم شركة "برمييوم كال" عقود شغل مع املستخدمني املناولة التفاقتبعا و 

الّتعاقد دورها على دفع مرتبا�م عن طريق املّدعية "ميديتار9ن كال سنرت" اليت تتوىل عملّيات  

املناولة بعد إكتشاف تعّمد املّدعية مغالطة منّوبتها مومهة إ9ّها بدفع   ،املباشر وأنّه ّمت تعليق 

الفارق يف األجربذلك  تستويل  و   ، مرتبات عالية ملستخدميها عالوة على عدم قيامها   ،على 

اإلجتماعي الضمان  مسامهات  خبالص  وال  اجلباية  مصاحل  لدى  kألجور  وهي  kلّتصريح   ،

جمموعة "برمييوم" 6يقاف الّتعامل مع املّدعية وتتّبعها لدى    ثرهاإعلى    طالبت  اليت  املخالفات 

  القضاء.

عن املنافسة    أّما  عدم  مع  فإشرط  املربمة  الشغل  عقود  أمسائهم ّن  الوارد  األشخاص 

كلم من    50إقتضت منعهم من اإللتحاق للعمل لدى أي منافس يف حميط    بعريضة الّدعوى

أّن شركة "أسبيدا" تنشط بسوق و يف غضون سنة من انقضاء هذه العقود.  مقّرها اإلجتماعي  

كان نتيجة    مغادر�م لوظائفهم بذلك منافسا للمّدعية، وأّن    وال تعدّ مغايرة للّسوق املرجعية  

املالية    رفعهاالّدعاوى اليت ّمت   املتعّلقة أساسا حبقوقهم  الّشغلية  وما 0هلم  خبصوص املخالفات 

  .  ملّدعيةمن غنب من قبل ا

العام واستنادا ملا ذكر تعترب 0ئبة املّدعى عليهما أنّ  املثارة ال ختّل kلّتوازن  ّ◌ األعمال 

واألسعار  للّسوق املنافسة  تنظيم  إعادة  قانون  معىن  وأّن    ،على  كال" شركة  خاّصة  "برمييوم 

وأّن املستأثر kلّسوق املرجعّية هي    ،وليس هلا أي مستخدم  2016توقفت عن النشاط منذ  

  .  % 61املدعّية بنسبة 
  

امل  قريرتّ الوبعد اإلّطالع على   الّرد  به من  يف  القانوين  دىل  " "برمييوم كاللشركة  املمّثل 

"Premium Call "   املّدعى    ة0ئب  بتقرير ردّ مبوجبه  ّسك  مت  والذي  ،2019  أكتوبر  22  بتاريخ

بني كل من السّيد   2010نوفمرب    3أحدثت بتاريخ  "  برمييوم كالشركة "   أّن    يفاضعليهما م

العلوي "برمييوم"  حمّمد  مبجموعة  موظفا  كان  ()  %  45(  الذي  "برمييوم"  )  %  45وجمموعة 

كراء مراكز عمل من ب  نشاطها،  ةوأّ{ا قامت، من أجل ممارس  .)%  10والسّيد بن منصور  (
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كول    املدعّية "ميديتارانيان  لديها شركة  العاملة  اليد  ومناولة  وإىل   ،سنرت"  إليها  أسندت  مثّ 

اإلدارية وإىل   املهام  الر9حي  املدعو عصام  الّر9حي    زوجةوكيلها  ألفة  الّسيدة  املذكور  الوكيل 

 مهام احملاسبة. 

م  غري واإلدارة  املناولة  وعالقة  الكرائية  العالقة  املّدعيةأّن  إثر   2016  منذهت  ت ان  ع 

�ا    إكتشاف قامت  موصوفة  وخيانة  حتّيل  يفعمليات  سببا  كان  أنظار   ّمما  على  إحالتها 

 الشرطة االقتصادية وهي قيد البحث.

كما مل تواصل أعماهلا بل    ،kنتداب عملة "برمييوم كال"ومنذ انتهاء هذه العالقة مل تقم 

بعض   kستكمال  يفّسرااكتفت  ممّا  اجلارية  معامال�ا    تراجع  مللّفات  رقم  تلك خالل  قيمة 

يتجاوز   مل  والذي  دينار (جوان    17الفرتة  ممارسة  2016ديسمرب    –ألف  إدعاء  ينفي  مبا   ،(

  املنافسة غري الشريفة من قبلها. 

شارع اهلادي نويرة عمارة  ب  متواجدعى عليها  أّن مقّر املدّ من  املدعّية  كما أّن ما تّدعيه  

"Le Moulin  شارع    151بـ  واحلال أّن مقّرها موجودمغالطة    إال  ن يكونأال يعدو    4" الطابق

kملقر املذكور لديها وأّ{ا استدرجت موظفيها أو  تواجد "برمييوم كال" ة  يعاملدّ ومل تثبت  ،احلريّة

  . انتدبتهم

فإّ{ا  ذلك  عن  أّ   وفضال  تثبت  والرّ   تعاقدامل{ا  مل   Arca"   احلريفني  مع  مسياملباشر 

Patrimoine"  و"Invest Assur"  . 

مزاعم أّن  قصد   خبصوص  هاكما  و"أسبيد"  كال"  "برمييوم  عليهما  املّدعى  حتالف 

  . وال جيد له سندا يف و]ئق امللفّ ال أساس هلا من الصحة  على الّسوق املرجعية االستحواذ
  

على   اإلّطالع  امل  قريرتّ الوبعد  الّرد  بهيف  القانوين    دىل  املمّثل  "أسبيدالمن  "  شركة 

"ASPIDA"  بتقرير ردّ   دفوعات من  مبا جاء  مبوجبه  ّسك  مت  والذي  ،2019 أكتوبر 22  بتاريخ 

م  ة0ئب عليهما  تنشط    شركةأّن    يفاضاملّدعى  والدّ "أسبيدا"  الّتسويق  جمال  منذ راسات  يف 

بتاريخ    وأّ{ا  ،2010جويلية   اليت   "Invest Assur"مع شركة    2011ديسمرب    29تعاقدت 

  أولتها مهّمة تسويق منتجا�ا يف ميدان التأمني بفرنسا وزّود�ا kملعّدات الالزمة للقيام بذلك.
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مناولة  وضعتها للغرض،    يتلق اسويسرتاجتيات التّ ومن بني األعمال اليت تولّتها تنفيذا ال

املدّ  اهلاتفي لدى  الّنداء  تبعا لذلك 6 ، وقا2013منذ    ةعيبعض خدمات  املعّدات يداع  مت 

وضعتها   ذّمتها    "Invest Assur"اليت  املدّ مبعلى  و   عية.قّر  األخرية،  هذه  أّن  إثر  إالّ  على 

 املعّدات بدون وجه حّق. هذه على ، استولت2016ا منذ ماي مانقطاع العالقة بينه 

للمّدعية   القانوين  املمثل  إعرتف  ¨ر9نة  وقد  العدلية  الشرطة  أمام  الر9حي  عصام 

 6ستيالءه على املعّدات املذكورة وأرجع البعض منها. 

kملّدعى حماولة اإلضرار    ال تعدو أن تكون إالّ مناورة �دف إىلّن الّدعوى  فإ  عليه،و  

منهاوال   "Aspida"عليها   طائلة    ، تشفي  وتقع حتت  واهية  املدعّية  قدمتها  اليت  الو]ئق  وأّن 

¨ي دليل يفيد استدراج املستخدمني من قبل   هذه األخرية   تدل  إذ مل  .م.إ.ع  548الفصل  

املستخدمني  "Aspida" شركة   هؤالء  أّن  يفيد  ما  أّن    ذلك   ،املذكورة  شركةلk  إلتحقوا  وال 

تتعّلق   خاصة  ألسباب  املدعّية  لدى  العمل  عن  انقطعوا  األخريةبتالعب  أغلبهم    هذه 

معاملته  ةاالجتماعي  مبسامها�م لسوء  هلوأجورهم وكذلك  وامتناعها  بشهادات   ام  مّدهم  عن 

 خالصهم. 

بشّقة حبي الّنصر ال يفيد واقعا   يةعّن تواجد بعض مستخدمي املدّ فإمن جهة أخرى  و 

طبيعة عمل الشاكية كمركز نداء مصّدر كلّيا خلدمات ذه املنطقة، كما أّن � رارهاوقانو0 استق

كال  لعديد اإلعتبارات أّمهها وأّن  بتضييق املنافسة عليها  ادعاؤها  هاتفّية أساسا بفرنسا يفّند  

بفرنسا   كلّيا خلدمات  مصدرªن  ميكن الشركتان  التّ   وال  املكانواجد  حلرفائهما  ولعدم   ،�ذا 

    .سويق يف ميدان التأمنييف التّ  املّدعيةختّصص 

وجود حتالف بني املّدعى بكما أّن الشاكية تسعى لتضليل العدالة من خالل إدعائها  

واقعا   ال ميكنالّسوق املرجعّية املتعّلقة kلتأمني بفرنسا واحلال أنّه    تقاسمعليهما يهدف إىل  

  مليار يورو.  220وقانو0 أن تقاسم سوق خارجية يبلغ رقم معامال�ا اإلمجايل حوايل 

نيابة عن    من قبل  دىل به امل  قرير تّ الوبعد اإلّطالع على   املّدعية  األستاذة خدجية عنان 

تقرير ختم األحباث ردّ   2020  أكتوبر 28  بتاريخ بعريضة  فيه    تمتّسك  والذي  ا على  مبا جاء 

  احلكم لصاحلها.  ، طالبة ىعو دّ ال
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نيابة عن   صفاء العيشي خليل  ةاألستاذ   من قبلدىل به  امل  قريرتّ الوبعد اإلّطالع على  

عليهمااملّدع األحباث ردّ   2020  أكتوبر  28  بتاريخ  ى  ختم  تقرير  على  فيه   تمتّسك  والذي   ا 

  بدفوعا�ا الّسابقة. 

احلكومة مندوب  ملحوظات  اإلّطالع على  الّرد   2020  نوفمرب  4 املؤّرخة يف  وبعد  يف 

  . على تقرير ختم األحباث 

القانون  ◌ّ اإلطوبعد   على  يف    2015لسنة    36عدد  الع   2015سبتمرب    15املؤرخ 

  املتعّلق 6عادة تنظيم املنافسة واألسعار.  

عدد األمر  يف    2006لسنة    477  وعلى  kلّتنظيم    2006فيفري    15املؤرّخ  املتعّلق 

  .اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

  روفة kمللّف. وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظ

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف kلطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة  

البشري سفيان صماري ملخصا من تقرير ختم و�ا تال املقّرر    ،2020  نوفمرب  5ليوم   السّيد 

  ميديتارانيان كول سنرت" "املّدعية شركة    عننيابة    ة خدجية عنانستاذاأل  ت وحضر   ،األحباث 

  ،مؤّكدة أّن موضوع الّدعوى  ،ورافعت يف ضوء التقارير الكتابية طالبة احلكم لصاحل الّدعوى

إّمنا تعّلق kالتّفاق احلاصل بني الشركتني املّدعى عليهما   وخالفا ملا جاء بتقرير ختم األحباث،

kنتقال  تتعّلق  ومل  �م  اخلاّصة  البيا0ت  وقاعدة  منّوبتها  حرفاء  على  اإلستيالء  يف  واملتمثل 

  العمال للعمل لديهما مثلما أشار إىل ذلك التقرير املذكور.

ا صفاء  األستاذة  زميلته  عن  نيابة  الّرمضاين  األستاذ  واألستاذة  وحضر  خليل  لعيشي 

الّرد  املضّمنة يف  بطلبا�ما  متّسكهما  وأشار إىل  عليهما  املّدعى  الشركتني  0ئبتا  زيدي  إيناس 

  على عريضة الّدعوى. 

فضيلة الراحبي ملحوظا�ا الكتابية املظروفة نسخة منها  مندوب احلكومة السّيدة    وتلت

  . kمللفّ 
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نوفمرب   k19لقرار جبلسة يوم    حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح  قّرر ا�لسإثر ذلك  
2020 .  

  و=ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:         

  من حيث الّشكل : 

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

  من حيث األصل: 

اليت   حيث املمارسات  عن  kلتوّقف  عليهما  املّدعى  إلزام  إىل  �دف  الّدعوى  كانت 

  إلستيالء kا مبقتضى عقود عمل و ماملنتدبني لديه  املّدعية  kستدراج مستخدمي  ساساأتعّلقت  

  فضال عن تقاسم األسواق بينهما.  على كّل املعطيات اخلاّصة حبرفائها

I -  :دراسة الّسوق  

 الّسوق املرجعية:  - أّوال

  .عن بعد عن طريق مراكز نداءإسداء خدمات  تعّلق الّنزاع املاثل بسوقحيث 

عام  تعرّ وحيث   بشكل  النداء  مراكز  للحرفاء ¨"ف  توّفر  بعد  عن  خدمات  نقاط  ّ{ا 

العادي   والربيد  اهلاتف  منها  خاصة  اتصال  وسائط  عرب  وخمتلفة  متنوعة  خدمات  جمموعة 

  .نرت0ت"واإللكرتوين وعرب اهلاتف عرب بروتوكول اإل

  وهي:   ،تقوم أغلب مراكز النداء بثالث وظائف أساسيةحيث و 

  عرب اهلاتف)،   عمليات حبث(بيع و خدمات جتارية  وظيفة إسداء -

    ،(الصيانة والتعهد...) خدمات ما بعد البيع  وظيفة إسداء -

  .وظيفة توفري املعلومات -

اخلدمات    حيثو  هذه  إلسداء  النداء  مراكز  التقنيات تعتمد  من  جمموعة  على 

االستعالمات   ،والربجميات  كّل  عن  اإلجاkت  توفري  مهّمتها  اخلرباء  من  فرق  إىل  إضافة 

 .اءاحلرف الّصادرة عنشراء والتشكيات وطلبات ال
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إمّ حيث  و  النداء  مراكز  خمتلف  أحدثتهاتنشط  اليت  املؤسسة  إطار  يف  نداء    ،ا  مركز 

ؤسسة مبناولة مجلة من أعماهلا  املتقوم    ، ويف هذه احلالة األخرية  ،طريق املناولةعن  أو    داخلي،

  .ولفائد�ا  هاتوىل إسداء خدمات إتصال تتعّلق مبجال نشاطليملركز أو مراكز نداء 

  توّفر ما يناهز  امركز   364  عدد مراكز النداء kلّسوق التونسية حوايل  يبلغ إمجايلحيث  و 

  . موطن شغل 22.000

 الّراهنة:املؤسسات االقتصادية املعنّية Kلقضّية  - 1

وهي شركة خفية اإلسم ة يف القضّية الرّاهنة، يعاملدّ   ، " "ميديتارانيان كول سنرت شركة    – 1.1

منذ   التونسي  للقانون  طبقا  رأمساهلا  2009أحدثت  يبلغ  مقرها   348.000،  تونسي،  دينار 

النّ  kلّسجل   ومرّمسة  ، 2037، أر9نة  2صراالجتماعي بشارع اهلادي نويرة إقامة الشريف، حي 

 .24159442009B التجاري حتت عدد
بقطاع االتصاالت السلكّية والالسلكّية، وهي  وفقا ملضمون سجّلها التجاري  تنشط  و 

  مركز نداء للتصدير الكلي.

املدّ "Aspida"أسبيدا""شركة    –  1.2 الرّاهنة،  ،  القضّية  يف  األوىل  عليها  شركة  عى  وهي 

احملدودة، املسؤولية  منذ    ذات  التونسي  للقانون  طبقا  رأمساهلا  2010أحدثت  يبلغ   ،1.000  

  ،2076  تونس،  املرسى،  نيسيايفإقامة    احلبيب بورقيبةدينار تونسي، مقرها االجتماعي بشارع  

 . 24124412010Bومرّمسة kلّسجل التجاري حتت عدد 

وصا  إسداء خدمات متنّوعة مقّدمة خصوتنشط وفقا ملضمون سجّلها التجاري بقطاع  

  للمؤسسات (دراسة وتسويق).

كال"شركة    - 1.3 املدّ "برمييوم  شركة  ،  وهي  الرّاهنة  القضّية  يف  الثانية  عليها  ذات عى 

دينار    11.400، يبلغ رأمساهلا  2010أحدثت طبقا للقانون التونسي منذ    املسؤولية احملدودة، 

ومرّمسة kلّسجل    ،2037أر9نة    ،2صرتونسي، مقرها االجتماعي بشارع اهلادي نويرة، حي النّ 

 .24189602010Bالتجاري حتت عدد 

االتصاالت السلكّية والالسلكّية، وهي  بقطاع  وفقا ملضمون سجّلها التجاري  تنشط  و 

  .غري مقيمة مركز نداء للتصدير الكلي
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بوزارة    اإلقتصاديةأعوان املراقبة  عا لألحباث امليدانية ا�راة من قبل  اتب   أيضا  تبّني وحيث  

املنافسة ممارسة    2020فيفري    3بتاريخ  التجارة     " Aspida"أسبيدا""شركة  بطلب من جملس 

    .برمييوم كال""مبقر شركة  مركز نداء عن طريق لنشاط إسداء خدمات  فعليا

تعّني و  التحر9ّت    حيث  هذه  على  "أسبيدا"بناء  عليها  املّدعى  معنّية    إعتبار  مؤّسسة 

    . kلّسوق املرجعّية احلالية
  

     من Zحّية العرض - 2

  سوق إسداء اخلدمات عن طريق مراكز نداء حملّية: –  1.2

احمللي  حيث النداء  مبركز  الفصل  ،  يقصد  ¨حكام  تكنولوجيا    3عمال  وزير  قرار  من 

روط املتعّلق  املتعّلق kملصادقة على كرّاس الشّ   2013جويلية   29املعلومات واالتصال املؤرخ يف  

"كّل فضاء مهّيأ لتوفري إرشادات أو    بضبط شروط وإجراءات استغالل مراكز النداء احمللّية،

فوترة   تتم  جغرافية  وغري  موّحدة  نداء  أرقام  عرب  الوطين  الرتاب  داخل  بعد  عن  خدمات 

توفري  وسعر  النداء  نقل  سعر  kحتساب  املنادي  حساب  على  حنوها  املوجهة  النداءات 

  اخلدمة".

املسداةحيث  و  االتصاالت  خدمات  قبيل    تعترب  من  النداء  مراكز  إطار  اخلدمات يف 

  ذات القيمة املضافة لالّتصاالت على معىن أحكام جمّلة االتصاالت.

املتعلق   2009ديسمرب   2قرار وزير تكنولوجيات االّتصال املؤرّخ يف    مبقتضىحيث ّمت  و 

املؤرخ يف   kلقرار  املنّقح  والعنونة  للرتقيم  الوطين  املخطط  ،  2012جويلية    k24ملصادقة على 

" كأرقام خدمات االّتصاالت ملراكز النداء اليت تتّم فوترة الّنداءات 81ختصيص أرقام ا�ال "

  . املوّجهة حنوها على حساب املنادي kحتساب سعر نقل النداء وسعر توفري اخلدمة

  سوق إسداء اخلدمات عن طريق مراكز نداء املصّدرة كليا أو الدولّية:  – 2.2

يا على غرار  القانون التونسي مفهوم مركز النداء الدويل أو املصدر كلّ   يعّرف  ملحيث  

  مفهوم مركز النداء احمللي.

6سداء  بنفس الّسوق املرجعّية واملتعّلقة    ام عى عليهتنشط كل من املدعّية واملدّ حيث  و 

  خدمات عن طريق مراكز نداء مصّدرة كليا.
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  رة كليا. سات مصدّ مؤسّ  وجبائية هذه املراكز من زاوية قانونية تعدّ حيث و 

لسنة    8القانون عدد  من    69على معىن الفصل    يارة كلّ سات مصدّ تعترب مؤسّ حيث  و 

"  2017فيفري    14املؤرخ يف    2017 اجلبائية  اإلمتيازات  منظومة  مبراجعة   املؤّسسات املتعّلق 

  اليت   أو  التونسية  أو تسدي كامل خدما�ا خارج البالد   سلعها أو منتجا�ا  كامل  تبيعاليت  

التونسية    اخدما�  كامل  تنجز يتمّ kلبالد  kخلارج.  واليت  مؤّسسات    تعتربكما    استعماهلا 

أو تسدي كامل خدما�ا طبقا ألحكام   منتجا�ا  تبيع كامل  اليت  املؤّسسات  مصّدرة كّليا 

  من هذه ا�ّلة". 68من الفصل  3و2الفقرتني 

واإلقتصاد  اإلتصال  تكنولوجيات  وزارة  لتقرير  وفقا  املراكز،  نشاط هذه  وحيث خيضع 

، ملبدأ حرية  2019أكتوبر    22بتاريخ    احلاللّرقمي الوارد على جملس املنافسة خبصوص قضّية  ا

 ال يستوجب أّي إجراء أو ترخيص مسبق من قبل مصاحل الوزارة.  ، وهو املنافسة

القضّيةيّتضح  حيث  و  القضيّ   أنّ   ووقائعها  kلّرجوع إىل أوراق  بنفس    ينشطونة  أطراف 

  حبي الّنصر من والية أر9نة.  ةاملنطقة اجلغرافية واحملّدد

على  حيث  و  بناء  أر9نة،  بوالية  املنتصبة  النداء  ملراكز  اجلملي  العدد  املعطيات يبلغ 

النّ  وكالة  من  kلصناعة،  املستقاة  كلّيا، مؤسسة  17هوض  مصّدرة  مؤسسات  كّلها  وهي   ،

  وتتوزّع كاآليت: 

  
  

  عدد املراكز املنتصبة  املنطقة اجلغرافية

  II  10املنطقة الصناعية kلشرقية  

  II 3حي الّنصر  

  2  أر9نة املدينة

  1  حي الغزالة 

  1  سكرة 

  17  ا�موع

  
 

  من حيث الطلب:  -  2
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حرفاءحيث   عن  أساسا  الطلب  أو    ،يصدر  (مستهلكني)  طبيعيني  أشخاص  إّما 

  معنويني.

درجة  حيث  و  kختالف  الّنداء  مراكز  تسديها  اليت  اخلدمات  على  الطلب  خيتلف 

مناولة لعقود  وفقا  الّناشطة  الّنداء  مراكز  إطار  ففي  األخرية،  هذه  بعض  استقاللية  تقوم   ،

قصد إسداء خدمات عن بعد لفائدة   مبناولة بعض أعماهلا هلذه املراكز  املؤّسسات اإلقتصادية

    .ملؤسسات هذه ا حرفاء معنيني بطلبات خاّصة تتعّلق مبجال نشاط

امللفّ   يّتضح  وحيث ومظروفات  وقائع  املدّ   من  عليها  أّن  نداء    لمتثّ عى  نشط  يمركز 

  لفائد جمموعة "برمييوم" مبقتضى عقد مناولة.

كز الّنداء يكون الطلب أكثر تنّوعا وعمومية يف إطار اخلدمات اليت تسديها مرا   وحيث

    اليت تنشط حلسا�ا اخلاص ولفائد�ا.
  

II – :عن املمارسات املثارة  

الدّ حيث   تتّبع املّدعى عليهترمي عريضة  الرّاهنة إىل    ا م، من أجل ما بدر منهامعوى 

6عادة تنظيم املنافسة واألسعار،    القانون املتعّلق  أحكامخمّلة kملنافسة على معىن  من ممارسات  

عليهما   تعيب  املّدعية  أّن  kستدراج  مقيامه ذلك  لديها    البعضا  املنتدبني  مستخدميها  من 

، فضال عن ضلوعهما يف واإلستيالء على كّل املعطيات اخلاّصة حبرفائها  مبقتضى عقود عمل

  ار �ا. اتفاقات خمّلة kملنافسة ترتب عنها اإلضر 

 :خبصوص املطعن املتعّلق خبرق املستخدمني لشرط عدم املنافسة 
  

األساسي  ¨العارضة    متّسكتحيث   الغرض  "من  ّن  عليها  املّدعى  "  سبيداأ إنتصاب 

    لفائد�ا. وحتويل وجهتهم  بنفس املنطقة اجلغرافية اليت تنشط �ا هو استقطاب مستخدميها

ميتنع  تنّص صراحة على شرط عدم منافسة    ا بنود  ،املعنّينياقتضت جممل العقود  حيث  و 

  50منتصبة يف قطر    شركة منافسة  االلتحاق للعمل لدى أيّ   عن  مبقتضاه هؤالء املستخدمني 

  عقد العمل. ªريخ إنقضاءيف حبر سنة من  يةعكلم من املقّر االجتماعي للمدّ 
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عليها  لدىللعمل    املّدعيةمستخدمي  بعض  ق  االتح  ثبت  وحيث هو  املّدعى  كما   ،

القضّية،   مبلف  منها  نسخا  املظروف  التنبيه  مبحاضر  العملقبل  وذلك  ]بت  عقود لk  إ{اء 

  . املذكورة

يفأّن    ،تبّني يحيث  و  املدّ   البحث  مستخدمي  التزام  التّ يعمدى  بشروط  املّتفق ة  عاقد 

  kلّتايل عن نظر ا�لس.   ه، وخيرجkألساس  جيعل منه نزاعا مدنيا عليها،
  

 "يف ممارسات   خبصوص املطعن املتعّلق بتواطؤ املّدعى عليهما "برمييوم كال" و"أسبيدا

  خملة Kملنافسة: 

ضلوعهما يف اتّفاق خمّل kملنافسة يف سوق  على املّدعى عليهما    العارضةنعى  تحيث  

آل  النداء  مراكز  طريق  عن  بعد  عن  اخلدمات  إّدعائها،إسداء  ومراقبة   ، حسب  حتديد  إىل 

متثلت أساسا   ا سّبب هلا عّدة أضراروق املرجعّية بينهما ممّ إنتاج املّدعية فضال عن تقاسم السّ 

فيه مبا  احلواسيب  من  مجلة  على  واالستيالء  مستخدميها  استدراج  بيا0ت   ايف    قاعدة 

  . " Invest Assur" و  "Arca Patrimoine" ريفيها تتعّلق حب ومعطيات 

األعمال املتفق عليها "  املنافسة واألسعارتنظيم  من قانون إعادة    5لفصل  مينع احيث  و 

الضمنّية  أو  ّصرحية  ال واإلتفاقّيات  kملنافسة    والتحالفات  خمالّ  أثرها  أو  موضوعها  يكون  اليت 

حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو اإلستثمار أو التقدم التقين   -  3واليت تؤول إىل (...)  

  ". تقاسم األسواق أو مراكز التموين  – 4

  

عملو  استقّر  املنافسة  حيث  اعتبار    جملس  املؤسّ ّن  إ"على  صاديّ مفهوم  اإلقت ال ة  سة 

إىل    إستنادا ا  وإمنّ   القانون الّتجاري فحسبد من وجهة نظر قانون املنافسة وفقا ملعايري  يتحدّ 

صاديّ  ة وات الطبيعيّ عات وكل الذّ مّ جتّ نظيمات والركات والتّ الشّ   كلّ   سع إىلة جتعله يتّ معايري إقت

صاد9ّ   متارس  اليتة  أو اإلعتباريّ  ا إذا  ظر عن طبيعتها وشكلها وعمّ بصرف النّ وذلك  ،  نشاطا إقت

من    أو  واصّ من اخلا أو إن كان من أنشأها أو يسيطر عليها  واقعيّ   ا أوقانونيّ   وجودها  كان

  ".نيعموميّ ال شخاصاأل

  عن إرادة أطراف مستقلة.االتّفاق املذكور قد صدر   أن يكون يستوجب حيث و 
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منو  املمارسات    حيث  تقرتن  أن  الّدعوىالوجيه  كسوق   موضوع  املرجعية  kلّسوق 

ها وإىل ما توّصل إليه البحث من  أوراقوقائع القضّية و ثبت kلّرجوع إىل  إذ    ، تنافسية kألساس

نداء بقطع    ،نتائج  بعد عن طريق مراكز  لنشاط إسداء خدمات عن  املّدعى عليهما  ممارسة 

  النشاط بطريقة قانونية أو فعلية.هذا الّنظر عن كيفية ممارسة 

هي عالقة كرائية وعالقة مناولة  ا  مأّن العالقة اليت تربط املّدعية kملّدعى عليهحيث  و 

تؤيّ   ،kألساس ما  خالل  وهو  من  ذا�ا  املّدعية  لؤيدات  امل ده  دعواهاعريضاملصاحبة  واليت    ة 

  9بتاريخ    46846الزرييب عدد  حضر معاينة اإلستاذ عزوز  جاء مبميكن أن نذكر من بينها ما  

يلي  2017سبتمرب   ما  واملتضّمن  ص  "،  شخ يف  سنرت"  كال  "ميديتار9ن  شركة  من  وبطلب 

صل مبكتيب وذكر أنّة kعتباره شركة تعمل يف جمال  وكيلها السّيد عصام الر9حي (...) الذي ات

بوصفه وسيطا السّيد حمّمد علوي  اتّفق مع  نداء  ما يسمى مبركز  وترويج  اإلجتار يف    بيع  يف 

"بر  التأمني ووكيل لشركة  تسويغيوم كال"  ميعقود  املتمثلة يف   على  هلاته األخرية مواقع عمل 

  " (...) التجهيزات واألشخاص ووسائل العمل ووضع بعض الكفاءات البشرية واملعّدات

لحقة kستدعاء للجلسة أمام احملكمة اإلبتدائية ¨ر9نة عدد املعوى  دّ العريضة  وكذلك ب

"  ءواليت جا  2017فيفري    7بتاريخ    27050 تطّورت طريقة  فيها  املّدعية العوحيث  بني  مل 

املنّوبة اليت قبلت ¨ن تضع على ذّمة ªريخ االتفاقات مع    2010وkقي املطلوبني منذ سنة  

مواقع العمل املوجودة لدى األوىل املتمثلة يف التجهيزات واألشخاص   "Premiul Call"شركة  

املدّ   ووسائل اخلدمة الطريقة بني  اعتماد متشي    15يف    "Invest Assur" عية وشركة  كما مت 

  حىت يقع وضع بعض الكفاءات البشرية واملعّدات يف إطار الوضع على الذّمة ال   2010أفريل  

  . "ريغ
  

أّن املتعامل الّرمسي واملباشر مع احلرفاء بدءا من   ذات املؤيدات من  أيضا  ضح  يتّ   وحيث

الّسيد حممد علوي وكيل املّدعى عليها "برمييوم    هو  مواقع العمل املذكورة مل تكن املّدعية بل 

يليكال" ما  �ا  واليت جاء  أعاله  املذكورة  الّدعوى  تؤكده عريضة  ما  وهو  وحيث  "        ، 

املنّوبة   ضّد  تسّجل  طلبا�ا  موجهة  األداء  يف  بقّضية  الشخصية  قيامها  صفته  ب علوي  حممد 
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kعتباره املتعاقد وبقّية الشركات اليت استعملها سواء للحصول على عقود خدمات أو شركات  

  "(...)  اليت توّلت استعمال معّدات وبرجميات وأجراء املنّوبة إلجناز هذه اخلدمات 
  

استعمال واستغالل مواقع عمل املّدعية كانت تصدر   يّتضح أّن الفواتري مقابل  وحيث

   . kسم املّدعى عليهما شركة "أسبيدا" أو "برمييوم كال"

kلّسوق    افعلي  مل تكن تنشط   ،خالفا ملا جاء kإلّدعاء  أّن املّدعية،تبّني ممّا سبق  حيث  و 

    .ذه الّسوق� ةمنافس  ّيةبوضع مها مل تكن إزاء كما   ،املّدعى عليهما على غراراملرجعّية 

و حيث  و  املثارة  األعمال  على أّن  واإلستيالء  املستخدمني  وجهة  بتحويل  املتعّلقة 

k ّصة  اخلا واملعطيات  والربجميات  عن    حلرفاءاحلواسيب  ّصادرة  ال العمل  أوقات  املّدعى خارج 

فرض   وعلى  اإل  ا،وجودهعليهما،  حدود  تتعدى  الّنزاع  kملصاحل  ضرارال  ألطراف    ، الذاتية 

ال ترتقي، واحلالة ما ذكر، إىل مرتبة املمارسات املخّلة kملنافسة  اليت  وهي من قبيل األعمال  

للّسوق    وأ العادي  معىن  kلّسري  املنافسة   5الفصل  أحكام  على  تنظيم  إعادة  قانون  من 

     واألسعار.
  

  : وهلذه األسباب

  .عوىرفض الدّ  :قّرر اrلس

عن   القرار  هذا  األوىل  وصدر  القضائّية  برvسة    سrل الّدائرة  بن    السّيداملنافسة  رضا 

حمّمد شكري    اخلموسي بوعبيديو   حمّمد العيادي  الّسادةفتحّية محّاد و   السّيدة   وعضوية   حممود

  .  رجب
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