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،                                                                     التونسّيةاجلمهوريّة    احلمد 
  جملس املنافسة   

                                         141366و141365عدد:  تانالقضي   
  2017أكتوبر  12ريخ القرار:        

  
ـــرار       ق

  
  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني: 

  
 عيتان:املدّ 

املركز  أورنجبعمارة تونس يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها  »أورنج«شركة - 1
ئبها األستاذ سليم مالوش، الكائن تونس 1003 -العمراين الشمايل مبركب  مكتبه، 

ج العربية 0200قاالكسي   السعودية، تونس،، الطابق السابع، 

حبدائق البحرية  الكائن مقّرها ،يف شخص ممثلها القانوين لالّتصاالتالشركة الوطنّية  -2
  ،تونس 1053

 
  ،من جهة

  :املّدعى عليهمو 
يف شخص ممثلها القانوين الكائن مقّرها حبدائق البحرية ضفاف البحرية  »أوريدو«شركة  -1

ئبها األستاذ 1053تونس  2 ج هارون الرشيد ميتوال  9الكائن مقّره بـ حافظ بن صاحل،، 
ج هارون الرشيد، ميتوال فيل  9واألستاذ غسان بن صاحل الكائن مقّره بـ تونس 1082فيل 

  تونس، -1082
ل« لالّتصاالتالشركة املغاربية - 2 الكائن مقّرها بعمارة  ،ها القانوينيف شخص ممثلّ  »صوما

حلاج احملامي لدى التعقيب  ،مونبليز 53املكتب عدد  ،عمر ئبها األستاذ سامي  تونس، 
  ،تونس ،الكرم 3الطابق األّول مكتب عدد 1عدد الكائن مكتبه بشارع ابن بطوطة 
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الكائن مقّرها بنهج معاوية بن  ،ها القانوينيف شخص ممثلّ »التونسّية«القناة التلفزية اخلاّصة  -3
 تونس،  25أيب سفيان عدد 

  :واملتداخلة
 24عدد 8612الكائن مقّرها بنهج  ،يف شخص ممثلها القانوين »آيت برود«شركة اإلنتاج 

 ، 2035، حي اخلضراء 1الشرقية

  .من جهة أخرى 
  

األستاذ سليم مالوش نيابة عن شركة بعد اإلّطالع على عريضة الدعوى املقّدمة من     
حتت عدد   2014جوان  26بكتابة جملس املنافسة بتاريخ  ةواملرمسّ  تونسّ  »أورنج«

أبرمت بصفتها  »أوريدو«شركة أّن املدعى عليها خلصوص   واليت جاء فيها141365
ل«اخلدمات مزّودل لشبكة عمومّية مع مشغّ  فاقية تزويد حصري وذلك قصد اتّ  »صوما

 تبّثهااليت  2014خالل شهر رمضان لسنة »دليلك ملك«مني املشاركة يف اللعبة الرتوجيية 
بواسطة اإلرساليات القصرية ذات القيمة املضافة اليت يتم  »التونسّية«القناة التفزية اخلاّصة 

اخلدمات  زّودمل لالّتصاالتاهليئة الوطنّية  املسند من 85450متريرها عرب الرقم القصري 
 املذكور.

مج املذكور و الومضة اإلشهارية تضّمنت  ولقد لرب اليت متت معاينتها مبقتضى حمضر اخلاّصة 
 »أوريدو«أّن اللعبة الرتوجيية خاّصة مبشرتكي شركة  2014جوان  24خ يف معاينة مؤرّ 

من املشاركة يف هذه اللعبة  »أورنج«لني مبا يف ذلك شركة فحسب دون متكني بقّية املشغّ 
  ،واستعمال اخلدمة املعروضة

 2014جوان  6الومضة اإلشهارية سالفة الذكر بتاريخ  ولقد تولت شركة أورنج إثر بثّ 
ل«اخلدمات  زّودل القانوين ملثّ ممكاتبة امل املخالفة املرتكبة واملتمثّلة  إىلللفت انتباهه  »صوما

قصاء مشرتكي شركة  من  »تونس أورنج«يف املمارسة التمييزية يف توفري اخلدمة وذلك 
املسامهة يف اللعبة وطلبت منه تدارك األمر ومراجعة موقفه قبل اللجوء إىل اهليئات اإلدارية 
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إال أنّه أعرض صراحة عن اجلواب متماد بذلك يف العزم على توفري  ،والقضائية املختّصة
  :خمالفا بذلك » أوريدو«لفائدة مشرتكي  اخلدمة 

جويلية  29ت املعلومات واالتصال املؤرخ يف من قرار وزير تكنولوجيا 6الفصل أحكام  -
ملصادقة على كراس الشروط اخلاّص بضبط شروط وإجراءات توفري  2013 واملتعّلق 

االّتصاالت ذات احملتوى وخدمات االّتصاالت التفاعلية والذي ينّص على أّن مزّود 
حة استعمال اخلدمة بصفة متساوية ودون متييز إىل ك المتناع اخلدمات يلتزم " ّل طالبيها 

ملنافسة املشروعة يف توفري اخلدمة"   .عن اعتماد الوسائل والطرق املخّلة 

املتعّلق  2002جويلية  9املؤرخ يف  2002لسنة  62من القانون عدد  3الفصل  أحكام - 
على أنّه:" ال ميكن تنظيم األلعاب الرتوجيية إذا كانت تفرض  أللعاب الرتوجيية والذي ينصّ 

ويف مجيع احلاالت جيب أن ،على املشارك أيّة مسامهة مالية سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة
 ال تكون املشاركة يف األلعاب الرتوجيية مشروطة بعملية الشراء...".

يعترب ممارسة خمّلة  »أوريدو«ليها شركة عى عّن ما أتته املدّ ولقد تبّني بناءا على ما سبق أ
عتبار أّن إقصاء مشرتكي الشركة  من املسامهة يف اللعبة  املّدعيةملنافسة النزيهة واملشروعة 

عى عليها بغاية استقطاب الرتوجيية ينصهر يف احلقيقة يف إطار سياسة جتارية تنتهجها املدّ 
يف س إىل حماولتها غري الشرعّية وجربهم على املشاركة يف شبكتها وهو ما يؤسّ  املّدعيةحرفاء 

إعمال ومينع  الّتصاالتاالسيطرة على سوق اهلاتف اجلوال بشكل يهّدد التوازن العام لقطاع 
 املنافسة النزيهة.قواعد 

ومحلهم على  »دليلك ملك«من املسامهة يف اللعبة الرتوجيية  املّدعيةإّن إقصاء مشرتكي لذا ف
فة من خالل الومضة اإلشهارية املكثّ  ملّدعيةاإلشرتاك يف شبكة املدعى عليها أحلق أضرارا 

ا أن ترتفع وتتضخم مع  ملّدة شهر قبل حلول شهر رمضان بّثتاليت  ّ وهي أضرار من شأ
ذه اللعبة حلول شهر رمضان الذي سيبثّ  مج املتعّلق  سّيما وأّن نسبة  ،خالله الرب
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املشاهدة للتلفزيون وخاّصة ملثل هذه الربامج تبلغ خالل شهر رمضان احلدود القصوى مقارنة 
 مع فرتات أخرى من السنة.

لالّتصاالت  عريضة الدعوى املقّدمة من املمّثل القانوين للشركة الوطنيةوبعد اإلطالع على    
خلصوص 141366عدد حتت 2014جويلية  23بتاريخ واملرمسة  أنّه تبّني  واليت جاء فيها 

 »أوريدو«موّجهة بصفة حصرية ملشرتكي املّدعى عليها شركة  »دليلك ملك«أّن لعبة هلا 
ا  ّ الّتصال مبزّود خدمة االّتصاالت عرب اإلرساليات القصرية طالبة منه متكني وأ سارعت 

مج التلفزي  مشرتكيها من حق النفاذ مثلهم مثل أّي مستعمل خلدمات االّتصاالت هلذا الرب
 واملشاركة يف اللعبة املذكورة. 

لشركة املنتجة كان رّد مزّود اخلدمة   أنّ  إال بعدم االستجابة بدعوى أّن العقد الذي يربطه 
مج التلفزي  ال يتيح له التّدخل وال اّختاذ أّي قرار سواء فيما يتعّلق بعملية »دليلك ملك«للرب

ع لشركة املالكة حلقوق البث  تبارها النفاذ أو التنظيم أو التسويق وأنّه يتعّني االّتصال 
 املخّولة للنظر يف إمكانية نفاذ املشرتكني هلذه اللعبة.

ا جتاهلت مطلب 2014جوان  27بتاريخ »آيت برود«ّمتت مراسلة شركة ولقد  ّ ، إال أ
ريخ عريضة احلال أي رّد يف الغرض. املّدعية  ومل تتلق هذه األخرية إىل حّد 

مج  »التونسّية«شرعت قناة  2014جوان  29بتاريخ و  صيغته  يف يف بّث أوىل حلقات الرب
 .»اتصاالت تونس«التمييزية واحلصرية اليت ّمت اإلعالن عنها دون اكرتاث بطلب 

مج لذا ف على توّخي  يقيم الدليل »أوريدو«على مشرتكي »دليلك ملك«إّن اقتصار لعبة بر
 منّظمي هذه اللعبة ملمارسات حيّجرها التشريع اجلاري به العمل.

ل«شركة  كما أنّ      متّثل الوسيط التقين لتسويق هذه اللعبة، حيث ّمت توجيه اإلرساليات  »صوما
 هاتواطؤ وأّن  دون غريهم » تونس أوريدو«ة حريف املشّغل القصرية املتعّلقة بتسجيل مشارك

سلبا على ويؤثر  جيعل الطرفيني يف وضع خمالف للتشريع اجلاري به العمل »أوريدو«مع شركة 
توازن سوق االّتصاالت من خالل تثبيت قاعدة احلرفاء بصفة غري مشروعة واستقطاب املزيد 

 بصفة منافية لقواعد املنافسة النزيهة.لفائدة هذا املشّغل منهم 

 141365 املقّدم يف إطار القضّية عدد وبعد اإلطالع على الّرد على عريضة الدعوى     
خلصوص ما يلي »أوريدو«ل القانوين للمّدعى عليها شركة من املمثّ    :والذي جاء فيه 
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مج موضوع قضية احلال إذ زجّ  املّدعيةّن حتليل إ  ت به انبىن على وصف مغلوط لطبيعة الرب
لقول إىل ضرورة تطبيق القانون عدد   2002لسنة  62يف خانة األلعاب الرتوجيية لتنتهي 

ة قانون املنافسة ومن مثّ  ،م هذا النوع من األلعابالذي ينظّ  2002جويلية  9املؤرخ يف 
منه اشرتط وجود عملية  2وخاّصة الفصل  62حال أّن تطبيق القانون عدد  ،واألسعار

دف إىل تنمية البيوعات  مج  وهو ما مل يّتوفر يف صورة احلالإشهارية  بعد ترفيهي  دوفالرب
ألساس وال يهدف إىل تنمية بيوعات وال ينطوي على أيّ  ة حماولة لإلخالل بقواعد وتثقيفي 

  املنافسة.
مج ، فإّن املنتوج ال يعدو يف ما ادّ  املّدعيةعلى فرض جماراة و أنّه  و عته خبصوص طبيعة الرب

مج نفسه يف ما يستقطبه من نسب مشاهدة وتنمية  لبيوعاته وما تّدخل أن يكون إّال الرب
مج على معىن الفصل عى عليها إّال لضمان االتّ املدّ   من القانون 2صال للمشاركة يف الرب

  املشار إليه أعاله. 62عدد 
من قرار وزير تكنولوجيا  6أحكام الفصل  »أوريدو«شركة مبخالفة متسكت  املّدعية كما أنّ 

ملصادقة على كراس الشروط  2013جويلية  29صال املؤرخ يف املعلومات واالتّ  املتعّلق 
التفاعلية  االّتصاالتذات احملتوى وخدمات  االّتصاالتالضابط لشروط وإجراءات توفري 

حة استعمال اخلدمة بصفة متساوية دون  مزّودوالذي ينّص على ضرورة التزام  اخلدمات 
ملنافسة املشروعة متييز إىل كّل طالبيها وكذلك االمتناع عن اعتماد ا لوسائل والطرق املخّلة 

من نفس القرار الذي حّدد اإلطار القانوين  14لفصل  ومل تنتبه إىل ما ورد  يف توفري اخلدمة
من ذلك أن يربم كّل مشغل شبكة عمومية  ،اخلدمات مزّودواإلجراءات الواجب إتباعها مع 

ألساس الشروط الفنية  مزّوديرغب يف التعامل مع  لالّتصاالت للخدمات عقدا حيّدد 
  والتجارية واحلقوق الراجعة إىل كّل طرف.

تفرض وجود عقد كتايب بني الطرفني حتّدد صلبه سالف الذكر  14صياغة الفصل لذا فإّن 
أن تتغري من  ومن طبيعة هذه الشروط ،الشروط الفنية والتجارية املتناقش فيها سابقا بينهما

وضعية وأخرى ومن عقد إىل آخر إعماال لقاعدة حرية اإلرادة عند التعاقد مناط الفصل 
لة املدنية. 242   من ا
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ا طلبت من  »أورنج«شركة  املّدعيةّن كما أ ّ اخلدمات التعاقد معه  مزّودمل تدل مبا يفيد أ
ا وفق ما أماله الفصل  من القرار املشار إليه  14إلسداء اخلدمة اليت ترغب يف االنتفاع 

فا بل كّل ما قامت به هو توجيه تنبيه حتذر فيه ممّا تراءى هلا أنّه يكون يف جانبه تصرّ سالفا 
.   متييز

ملنافسة ال  اخلدمات لطرق مزّودإثبات ممارسة إّن ف واستنادا ملا ذكر إالّ يتّم ووسائل خمّلة 
لفصل  من قرار وزير  14إضافة إىل شروط الفصل  6بتوفر شرط املطلب املنصوص عليه 
تطويع  املّدعيةّن حماولة وأ 2013جويلية  29تكنولوجيات املعلومات واالتصال املؤرخ يف 

النص القانوين وتوظيفه ملصلحتها دون إثبات وجود أي وجه من أوجه املنافسة غري املشروعة 
يؤدي يف صورة االستجابة لطلبها إىل كسر مبدإ حرية التعاقد وخرق مبدأ سرية الكتائب 

  والعقود .
 ورغبة يف اإلفراط يف االّتصاالتبوجود شبهة هيمنة على سوق  املّدعيةّن تلويح كما أ

عية من فتباين احلصص السوقية للمدّ  ،صحة ن كلّ ماستغالل مركز اهليمنة هو موقف عار 
ع الطرفني د على متتّ عى عليها من جهة أخرى يف سوق اهلاتف اجلوال الرقمي يؤكّ جهة واملدّ 

منهما  ل لكلّ ع مسالك توزيعها بشكل خيوّ ع املنتوجات وتنوّ بنفس األمهية من حيث تنوّ 
  يف هيكلة السوق.التأثري بسرعة 

ئب املّدعى عليها شركة  على التقرير املقّدم من األستاذ مجالوبعد اإلطالع   »أوريدو«عزيز 
  خلصوص ما يلي:والذي جاء فيه  2014سبتمرب  8بتاريخ 

مج دون أن إ - مني الوساطة ملشاركة املرتشحني يف الرب ّن دور املدعى عليها اقتصر على 
أو بثّه ودون أن يكون هلا أدىن قرار يف حتديد  هتنظيمه أو إدارتيكون هلا ضلع يف 

 أو غريها. املّدعيةكانت سواء  املتداخلني فيه 

ملوانع لإّن إبرام املدعى عليها  - مج ال جيعل منها خمّلة  عقد لتأمني الوساطة التقنية للرب
لفصل  من قانون إعادة تنظيم املنافسة . 5 املنصوص عليها 

إىل إثبات الفعل الضار والضرر وعالقة ذلك  خيضعاملسؤولية والعقوبة  ر مبدأيإقرا إنّ  -
لضرر  ملسؤولية الشخصية (سواء  الفعل  لة املدنية)  83الفصلكان األمر يتعّلق  من ا
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ملسؤولية الشيئية ( ملسؤولية التعاقدية أو املسؤولية  96الفصل أو  لة املدنية) أو  من ا
  )1972لسنة  40قانون عدد المن  17اإلدارية (الفصل 

لدعوى مل تثبت أّي عمل خارق للقانون أتته املدّ  - فاق عى عليها كوجود اتّ إّن القائمة 
ا وبكل بساطة ليس هلا أي قدرة على التحكم يف ط ريقة صريح أو ضمين إلقصائها ألّ

ل«استغالل الرقم القصري املسند لشركة  وال ميكنها أن متلي طريقة أو معايري  »صوما
 .استغالله

من نطاق  هاخراجالقضاء  »أوريدو«ئب املدعى عليها شركة  واستنادا ملا ذكر طلب
 برفض الدعوى واحتياطيا جدا بعدم مساعها. ااملطالبة واحتياطي

  
لس بتخلّيه عن نيابة و املتضّمن  األستاذ مجال عزيزوبعد اإلّطالع على مكتوب     إعالم ا

  . 141356يف القضية عدد »أوريدو«شركة 
 

نيابة  2016نوفمرب  4 بتاريخوبعد اإلّطالع على الّرد املقّدم من األستاذ حافظ بن صاحل    
  خلصوص:  والذي جاء فيه »أوريدو«املّدعى عليها شركة  عن
مج دون أ - ّن دور املدعى عليها اقتصر على ربط الصّلة بني املرتشحني للمشاركة يف الرب

 بثه.أن تتّدخل يف تنظيمه أو إدارته أو 

ل كذلك يف حتديد املتداخلني يف صاالت ال تتدخّ ل اتّ ّن املدعى عليها بوصفها مشغّ إ -
مج.  الرب

مج  إنّ  - مني الوساطة التقنية لرب وقبول »دليلك ملك«تقدمي مطلب للمشاركة يف 
ممارسة خمّلة  جييز مسائلتها من أجلذلك وإبرام عقد للغرض ال  عليها بناء علىى املّدع

إثبات يتعّني أنّه و  األسعارو من قانون املنافسة  5بقواعد املنافسة على معىن الفصل 
 قبل مساءلتها. األمر الذي يكون معه إقحامها يف النزاع الرّاهن يف غري طريقه.تها وليمسؤ 

        
ئب شركة  وبعد اإلّطالع على التقرير املقّدم من     حلاج  ل«األستاذ سامي   »صوما

خلصوص ما يلي 2017فيفري  28بتاريخ  سداء  تقوم هذه األخرية أنّ  والذي جاء فيه 
 .SMSاخلدمات وذلك بتوفري اإلمكانيات الفنّية الستعمال اإلرساليات القصرية اهلاتفّية 
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مج تلفزي حيتوي على ألعاب ترفيهية  متّكن  »آيت برود«شركة  نّظمتويف هذا اإلطار  بر
رساليات قصرية من من كما متّكن املشاهدين   ،من املشاركة للربحفيه احلاضرين  املسامهة 

ل«إىل خدمات شركة التجأت و  اقتسام اجلوائز مع املشارك الفائز  مزّودبصفتها  »صوما
ل«تدّخل شركة  أنّ و  خدمات ذات قيمة مضافة على متكني صاحب  يقتصر »صوما

مج من وسيلة تقنية   املشاهدين من املشاركة ال أكثر وال أقّل. متّكنالرب

وزير تكنولوجيات املعلومات واالتصال  قرارمن  6قيامها على الفصل املّدعية  أّسستولقد 
ملصادقة على كراس الشروط املتعّلق بضبط شروط  2013جويلية  29املؤرخ يف  واملتعّلق 

التفاعلّية والذي ينّص على  االّتصاالتذات احملتوى وخدمات  االّتصاالتوإجراءات توفري 
حة استعمال اخلدمة بصفة متساوية ودون متييز إىل كّل طالبيها  مزّودأّن  اخلدمات يلتزم"

المتناع عن اعتماد الوسائ ملنافسة املشروعة يف توفري اخلدمة".وكذلك   ل والطرق املخّلة 

حة استعمال اخلدمة بصفة  ،ع يف هذا امليدانلرجوع إىل الفلسفة العاّمة للمشرّ و  يتبّني أّن إ
متساوية ودون متييز إىل كّل طالبيها ختّص اخلدمات الشاملة واملقصود منها اخلدمات 

ت واليت أضحت خدمات املوجهة لعموم  لالّتصاالتاألساسية  املشرتكني كاهلاتف واألنرت
وبقّية ضرورية يرتقي حق النفاذ إليها إىل مستوى احلق يف اخلدمات العاّمة كاحلق يف التعليم 

ء وماء  .املرافق العاّمة من صّحة وكهر

لنسبة للخدمات ب الرتفيه أو غريهيكون استعماهلا  فإنّ ذات احملتوى  أّما   ،تلقائيا ومن 
ا غري حمّددة وختضع إلرادة الباعثني من منتجني ومشغلّني و  د يؤكّ و  ،ي خدماتمزّودفتعريفا

لفصل   29قرار وزير تكنولوجيات املعلومات واالتصال املؤرخ يف من  11ذلك ما جاء 

ملصادقة على كرّاس الشروط،  2013جويلية   مزّودينّص على أّن:"يربم الذي واملتعّلق 
ألساس الشروط الفنّية  لالّتصاالت مشغل للشبكة العمومّية اخلدمات مع كلّ  عقدا حيّدد 

 .واحلقوق الراجعة إىل كّل طرف" كليهماوالتجارية لتوفري اخلدمات وااللتزامات احملمولة على  
قع مناقشة تاملشغلّني  أحدّ  إبرام عقود مع ي اخلدمات حقّ زّودويفهم من هذا الّنص أّن مل

إضافة  ،الفنّية والّتجارية فيها دون اشرتاط أن تكون هذه العقود مع مجيع املشغلّني الشروط 
ح املشغّ  مبا يعين  %35بـل يف أقصى احلاالت إىل أّن القوانني املنظّمة للقطاع حتّدد نسبة أر

 خضوع مثل هذه العقود إىل إرادة املتعاقدين وعلى كّل مشغل مناقشة شروط تعاقده.
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ع مجيع تمتّ يكيدا ملبدإ حّرية التعاقد يف ما خيّص اخلدمات التفاعلية وذات القيمة املضافة و
، وهو ما املشغلّني خبدمات حصرية ملشرتكيهم دون غريهم من مشرتكي املشغلّني املنافسّني 

ي املّضمن حتت عدد و عيساالاألستاذ حمسن  عدل التنفيذاحملضر احملّرر من طرف  يؤكده
مج  2014جويلية  8 ريخبتا 4029  Nessma TTcash Tunisieاخلاّص برب

Telecom   واليت تتيح املشاركة عرب اإلرساليات القصرية بصفة حصرية ملشرتكي
ي و عيساالحمسن األستاذ  عدل التنفيذوكذلك احملضر احملّرر من طرف  »اتصاالت تونس«

ص حصر عرب واملخصّ    Tuninfoخدمة " 2014جويلية  5بتاريخ  4022حتت عدد 
طالع على نتائج بغاية متكينهم من اإل  »تونس أورنج«اإلرساليات القصرية ملشرتكي 

ضّية ت الر  .املبار

ئب شركة  ،احتياطية بصفةأّما من جهة أخرى و  ل«فيشري   أورنج«شركة أّن   »صوما
ستعمال خدمة  تعّرب عنح ومل مل ترتشّ  »تونس عرب  االّتصاالترغبتها يف اإلنضمام لالنتفاع 

مج  ل« حيصل أن قامت شركةومل  »دليلك ملك«اإلرساليات القصرية املتعّلقة برب  »صوما
شط يف قطاع مشغّ  مطلب مقّدم لنفس الغرض من أيّ  برفض أيّ  والرامي إىل  االّتصاالتل 

مج وعلى العكس من ذلك فإّن أوراق امللف تؤكد أنّ متكني مشرتكيها من املشاركة يف   الرب
ل« وذلك مبقتضى املراسلة املؤرخة  هامبجّرد بلوغها طلب املّدعيةاستجابت لطلبات  »صوما

نّه ّمت إقصاء كّل من شركة و  2014جوان 27يف  تونس وبقّية املشغلّني  »أورنج«إّن القول 
ل«شركة  ، لذا فإنّ سند قانوين لكلّ  فاقد االّتصاالتيف قطاع  وبقرار أحادي  »صوما

ب املشاركة ومتكني بقّية  ،لالّتصاالتوجتاو مع موقف اهليئة الوطنّية  ،اجلانب قّررت فتح 
وهو ما ّمتت  »اتصاالت تونس«و  »تونس أورنج«مشغّلي اهلاتف اجلوال الرقمي  من ذلك 

حملضر عدد  عدل التنفيذ احملّرر من طرف  2014جويلية  30املؤرخ يف  4082معاينته 
 .األستاذ حمسن العيساوي 

أللعاب الرتوجيية  62قانون عدد ال من 3إّن التطبيق السليم للفصل وتبعا لذلك ف املتعّلق 
يستوجب أن تكون األلعاب الرتوجيية مشروطة بعملّية شراء  2002 جويلية 9 املؤرخ يف

ل«املنتوج حىت تثبت املخالفة يف جانب شركة   .»صوما
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ّن كما  إىل استقطاب احلرفاء أو  دفمارسات موضوع الدعوى املإّن اإلدعاء املتعّلق 
مللف  حثهم على اإللتحاق مبشغل معّني يف إطار تنمية بيوعاته بقي جمّردا ودون أصل بت 

مج  مج ترفيهي ال ميكن أن يكون سببا يف تنمية »دليلك ملك«خاّصة وأّن بر هو بر
 .مشّغل االّتصاالتمبيعات 

 
خلصوص ما  لالّتصاالتالفين للهيئة الوطنية  وبعد اإلطالع على الرأي   والذي جاء فيه 

 يلي:

ل« زّودّن الرقم املسند من طرف اهليئة إىل املإ  - وليس  85450هو الرقم القصري  »صوما
جوان  27تقّدمت بتاريخ  » تونس أورنج« شركة وأنّ  كما ورد بعريضة الدعوى  85540

ل«ضّد شركة  لالّتصاالتبدعوى إىل اهليئة الوطنية  2014 سجلت بدفاترها  »صوما
ت تظلمها من نفس املمارسات موضوع القضية املعروضة أمام تضمنّ  120حتت عدد 

لغاء إسناد الرقم القصري  املستعمل من  85450جملس املنافسة وطلبت فيها القضاء 
لرقم  رفقتطرف املدعى عليها كما أ دعواها بطلب استعجايل إليقاف العمل وقتيا 

 .املذكور 

عى خمالفة املدّ يها  الدعوى بعد ما ثبت لدإصدار تدابري وقتية لصاحل تولت اهليئةولقد    
عليها لشروط إسناد الرقم القصري واملنصوص عليها بكراس شروط توفري خدمات 

التفاعلية وخاّصة البند السادس منها الذي  االّتصاالتذات احملتوى وخدمات  االّتصاالت
حة استعمال اخلدمة بصفة متساوية مزّودينّص على أنّه:"يتعّني على  ودون متييز إىل كّل  إ

ملنافسة املشروعة يف توقري  طالبيها وكذلك االمتناع عن اعتماد الوسائل والطرق املخّلة 
 اخلدمة".

 
 ، يف إطار اختصاصها الرقايب وقفت على أّن شركةلالّتصاالتاهليئة الوطنية  نّ لذا فإ

ل« دليلك « يف توفري اللعبة الرتوجيية 85450وإىل جانب استعماهلا للرقم القصري  »صوما
 »تونس  أوريدو«الذي فتحته بشكل حصري ملشرتكي  85901تستعمل أيضا الرقم  »ملك

بضرورة  قصد إلزامه 2014جويلية  14املذكور بتاريخ  زّودإىل امل ّمت توجيه تنبيه وتبعا لذلك
من كراس الشروط املتعّلق بضبط  6 والبند االّتصاالتمن جملة  3احرتام أحكام الفصل 
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التفاعلية  االّتصاالتذات احملتوى وخدمات  االّتصاالتشروط وإجراءات توفري خدمات 
حة استعمال ذلك الرقم ملشرتكي املشغلّني   » تونس أورنج«و »اتصاالت تونس«وذلك 

ريخ توصّ  15يف ظرف  لتنبيهيوما من    .له 
ملؤيدات  زّودتّلقت اهليئة مراسلة من طرف امل 2014جويلية  31وبتاريخ   املعين مصحوبة 

 لني.املشغّ بقّية اليت تثبت امتثاله ملقتضيات التنبيه وفتح اخلدمة ملشرتكي 

    
األستاذ حافظ  الذي تقّدم به141365مطلب طرح القضّية عدد  وبعد اإلطالع على    

ئب لس بتاريخ  »أوريدو«املّدعى عليها شركة  بن صاحل   2017مارس  17لكتابة ا
خلصوص  أبرمت مع املّدعى عليها شركة  »تونس أورنج«شركة  املّدعيةّن إوالذي جاء فيه 

إلتزمت  2016أكتوبر  31بتاريخ  لالّتصاالتكتب صلح مبقّر اهليئة الوطنّية »أوريدو«
مضاء الصلح  يطلب تبعا لذلكأنّه و  بطرح القضية الراهنة همبوجب الفصل الثاين من احلكم 

 .2016أكتوبر  31املربم بني الطرفني طبقا لكتب الصلح املؤرخ يف 

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

  احلكومة.
ئب املّدعى عليها شركة         وبعد اإلطالع على تقرير األستاذ حافظ بن صاحل  

خلصوص أّن منّوبته كانت  »أوريدو« يف الّرد على تقرير ختم األحباث والذي جاء فيه 
كتب صلح مع الشركة   2016أكتوبر  31أمضت مبقر اهليئة الوطنية لالّتصاالت بتاريخ 

طلب الطرح كما االستجابة ملبصفة أساسية  تطلب وهي تبعا لذلك »أورنج«املّدعية شركة 
ا تتمّسك بصفة احتياطية  ّ ا املضمنة بتقاريرها السابقة. جداأ   بدفوعا

ئب املّدعى عليها شركة      وبعد اإلطالع على تقرير األستاذ غسان بن صاحل  
خلصوص:  »أوريدو«   يف الّرد على تقرير ختم األحباث والذي جاء فيه 
  
مج  »أوريدو«إّن قبول شركة  - مني وساطة للمشاركني يف بر دليلك «املشاركة يف 

ملنافسة.»ملك ّي حال من األحوال ممارسة خمّلة   ال ميكن أن يكون 
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ريخ األفعال املنسوبة كان سابقا لصدور القانون عدد - املؤرخ يف  2015لسنة  36 إّن 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15 ا  واملتعّلق  ّ ال متّثل طرفا يف وأ

ل«الرقم القصري املسند لشركة اإلتفاق وال ميّكنها التحكم يف استغالل  كما  .»صوما
 ي .أّن الشركة الوطنية لالّتصاالت مل تتقّدم مبطلبها يف أجل معقول وجدّ 

لو وأنّه  ال تتمّتع مبركز هيمنة يف سوق اهلاتف الرقمي اجلوال »أوريدو«شركة  أنّ كما     
ثري على  »أوريدو«افرتضنا جدال أّن شركة  ملنافسة فهى تبقى دون  أتت ممارسات خمّلة 

مج  لنظر إىل قصر مّدة الرب تجاوز شهر ت اليت ملقواعد املنافسة والتوازن العام للسوق 
 رمضان .

  
وبعد اإلطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم األحباث      

وشركة »آيت برود«دانة كّل من شركة الواردة بتاريخ واملتضمنة طلب القضاء 
ل« ملنافسة طبقا ملقتضيات الفصل  »صوما من قانون  5من األجل االتفاق املخّل 

  املنافسة واألسعار.
 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991قانون لسنة  64القانون عدد  وبعد اإلطالع على    

ملنافسة واألسعار.   واملتعّلق 
  

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

  
املتعّلق  2002جويلية  9املؤرخ يف  2002لسنة  62وبعد اإلطالع على القانون عدد    

  .أللعاب الرتوجيية

 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد  وبعد اإلّطالع على القانون  
  .عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعّلق 
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جويلية  29قرار وزير تكنولوجيات املعلومات واالتصال املؤرخ يف  وبعد اإلّطالع على  
ملصادقة على كراس الشروط املتعّلق بضبط شروط وإجراءات توفري  2013 واملتعّلق 

  الّتصاالت التفاعليةاالّتصاالت ذات احملتوى وخدمات ا
  

مللف.وبعد اإلّطالع على    بقّية األوراق املظروفة 
 

لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة          وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء مجيع األطراف 
ا 2017سبتمرب  28املعّينة ليوم   ّمتت تالوة ملّخص من تقرير ختم األحباث املعّد من، و

زميلها األستاذ سليم  وحضرت األستاذة مىن احلميدي يف حقّ  ،املقّررة السّيدة بثينة األديب
لتقارير املقّدمة »أورنج«شركة  املّدعيةئب  مالوش وحضر األستاذ حافظ بن  ،ومتسكت 

ئب املدّ  ّن ما ورافع يف ضوء تقاريره الكتابية متمسّ  »أوريدو«عى عليها شركة صاحل  كا 
لتناقضانتهى إليه تقرير ختم األحباث يف دعوى احلال اتّ  إذ أقّر بوجود أفعال جيّرمها  سم 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015قانون  لّنص  املتعّلق  ويف ذات الوقت استبعدها 
ت متمسكا بعدم رجعيته وبعدم انطباقه املطبق   ،سابقة لصدوره على أفعاليف جمال العقو

ل«بته وشركة هذا وأشار إىل أّن العقد املربم بني منوّ  هو عقد منوذجي صادقت عليه  »صوما
ا من أجل هذا العقد يكون غري مستند  لالّتصاالتبصفة مسبقة اهليئة الوطنية  وأّن مؤخذا

كما أّن الومضة اإلشهارية املستند   ،من املعامالت التجارية على أساس قانوين سليم وميسّ 
ل«و»أوريدو«لتأكيد اإلتفاق بني شركة  إليها قي املشغلني كان يف غري  »صوما إلقصاء 

طريقه مبا أّن منوبته مل تتدخل يف حتديد حمتوى هذه الومضة فضال على أّن هذا اإلشكال ّمت 
مج، لذا فهو يطلب بصفة  »أورنج«و »اتصاالت تونس«جتاوزه مبشاركة كّل من  يف هذا الرب

  .املّدعيةأساسيبة بقبول مطلب الطرح املقّدم من 
ئب املدّ  حلاج  ل«عى عليها شركة كما حضر األستاذ سامي  ك بتقاريره ومتسّ  »صوما

عادة تنظيم املنافسة  2015دا يف ذات الوقت على عدم انطباق قانون الكتابية مؤكّ  املتعّلق 
هو  »أوريدو«ّن العقد الرابط بني منوبته وشركة أعلى املنازعة الراهنة مشريا إىل واألسعار 

نه كراس وفق ما تضمّ  لالّتصاالتعقد منوذجي ّمتت املصادقة عليه من قبل اهليئة الوطنية 
حن أي إقصاء ألي مشغّ وأّن هذا العقد مل يتضمّ  ،الشروط إمكانية التفاوض وأن  ل وأ
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ا تولت فتح خّط قصري  مزّودمنوبته هي شركة  ّ خدمات تتعامل مع كّل املشغلني خاّصة وأ
  .لكّل املشغلني دون استثناء ، لذا فهو يطلب بصفة أصلية بقبول مطلب الصلح

ل القناة وبلغها االستدعاء، كما مل حيضر من ميثّ »برود كاكتوس«مل حيضر من ميثل شركة و 
 »آيت برود«ه إليها االستدعاء ، كما مل حيضر من ميثل شركة ووجّ  »التونسّية«التفزية اخلاّصة 

  .وبلغها االستدعاء
ا  مللف. ةاملظروف وتلت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلمامي ملحوظا   نسخة منها 
  
 أكتوبر 12بالحكم بجلسة    والّتصريحوإثر ذلك قرّر المجلس حجز القضيّة للمفـاوضة    

2017.  
  

لس    ا
ئب شركة  حيث طلب      طرح القضّية عدد القضاء ب »أوريدو«األستاذ حافظ بن صاحل 

 31كتب صلح مبقّر اهليئة الوطنّية لالّتصاالت بتاريخ طرفا النزاع  برم أ أنبعد  141365
  .بطرح القضية الراهنة شركة أورنج املدعّية إلتزمت مبوجب الفصل الثاين منه  2016أكتوبر 

  
لس ال دور حيث أنّه من خصائص الّتقاضي يف ماّدة املنافسة أّن و      محاية  يقتصر علىا

إىل محاية الّنظام العاّم االقتصادي وردع املمارسات  وإّمنا يتعداه املصاحل الشخصّية لألطراف
لسّري العادي للّسوق وتنال من حرّية املنافسة فيها لتايل فإّن قرار الّرجوع يف .اليت ختّل  و

ضوء مصاحلهم الّذاتّية وإّمنا يعود البّت فيه  يفالدعوى ليس شأ يستقّل اخلصوم بتقديره 
ثري أن يقباملنافسة الذي له لس  ل مطالب الطّرح أو التخّلي مىت تبّني انعدام وجود أو 

  الّسوق املرجعّية يف القضّية. علىاملمارسة املشتكى منها أو اضمحالل أثرها 
لس املنافسة يف محاية النظام العام االقتصادي ينأى به أن      وحيث أّن الدور املوكول 

ألثر الذي يكون يكون جهازا حيمي املصاحل الّذاتّية للمؤّسسا ت االقتصاديّة أو أن يقّيد 
 لسلوك بعضها على البعض اآلخر.  
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كّلما ثبت أّن مؤّسسة اقتصاديّة قد   يف أحكام املنافسةجماال  الصلح ال جيد لهوحيث أّن     
أتت من السلوك أو املمارسات ما تؤثّر به على السري العادي للّسوق أو كان من نتائجه 

يها خالل فرتة زمنّية معينة مبا ينايف حريّة املنافسة والسري العادي لقاعدة تقييد التعامل ف
  العرض والطلب.

وحيث أّن هذه القاعدة من أوكد خصائص التقاضي يف ماّدة املنافسة الّيت ال تبقي على     
دور كبري لألطراف يف الّنزاع حبيث ومبجّرد رفعهم األمر إىل جملس املنافسة، فإنّه يتعّهد 

ألسباب والطلبات. ألطراف أو    لّسوق موضوع النزاع برمتها دومنا تقّيد 
  
لس من  كتب الصلح املربم بني طريف النزاعوحيث أنّه يف حكم ما تقّدم فإّن       ال مينع ا

ثري املمارسات املشتكى منها مببدأ  التمادي يف النظر يف موضوع النزاع بعد أن تبّني له 
لنسبة للّسوق املرجعّية موضوع دعوى  املنافسة احلرّة والسري العادي لقاعدة العرض والطلب 

  احلال.
 

لنظر يف  »أوريدو«حيث دفعت املّدعى عليها شركة و       بعدم اختصاص جملس املنافسة 
عتبار  ا، وعلى فرض وقوعها فهي عدمية التأثري على قواعد املمارسات املشتكى منها  ّ أ

  املنافسة.
  
وحيث يتجه التأكّيد يف هذا اخلصوص على أّن املّدعية تشتكي من وجود إتفاق      

حصري ّمت مبقتضاه منعها من دخول الّسوق وتندرج املمارسة املشتكى منها ضمن الصنف 
ملنافسة الوا لفصل األّول من املمارسات املخّلة   1991 لسنة 64من القانون عدد 5ردة 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار، وعليه فإّن النظر يف هذا الصنف من املمارسات  املتعّلق 
حكام الفقرة  ملنافسة  هو من اختصاص جملس املنافسة كما ورد   11من الفصل  3املخّلة 

  من القانون املشار إليه أعاله. 
 

ئبها  2014جوان  26اريخ بت حيث تقّدمت شركة "أورنج تونس"     األستاذ بواسطة 
شركة ضّد كّل من  141365 بكتابة جملس املنافسة حتت عدد ت رمسّ  دعوىبسليم مالوش 
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ل و شركة كاكتوس برود و القناة التلفزية  أوريدو و الشركة املغاربية لالتصاالت صوما
شتكي من خالهلا من إقصاء املشرتكني بشبكتها من إمكانّية اإلشرتاك ت اخلاّصة " التونسّية"
اليت تبّثها القناة التفزية  2014خالل شهر رمضان لسنة »دليلك ملك«يف اللعبة الرتوجيية 

بواسطة اإلرساليات القصرية ذات القيمة املضافة اليت يتم متريرها عرب الرقم  »التونسّية«اخلاّصة 
ل" . د من اهليئة الوطنّية لالّتصاالت ملزّود اخلدماتاملسن 85450القصري    "صوما

بدعوى  2014جويلية  23بتاريخ وحيث تقّدم املمثل القانوين لشركة "اتصاالت تونس"     
لمن  ضّد كلّ  لس حتت  شركة أوريدو و الشركة املغاربية لالتصاالت صوما رّمست بكتابة ا

موّجهة بصفة حصرية  »دليلك ملك«أّن لعبة والذي أّكد من خالهلا 141366عدد 
مج  معتربا أنّ  »أوريدو«ملشرتكي املّدعى عليها شركة  على  »دليلك ملك«اقتصار لعبة بر

  ممارسة خمالفة لقانون املنافسة. »أوريدو«مشرتكي 
 

  وحيث احتّدت الدعويني يف املوضوع ويف أسباب الطعن.
  

لس ضما حلسن سري القضاء ضمّ يرى وحيث    واحلكم فيها بقرار واحد. هماا
  

 من حيث الشكل 

  
ا من مممّن له الصفة واملصلحة ويف اآلجال القانونّية، لذا تعّني قبوهليني حيث قّدمت الدعو   

  هذه الناحية.
 من حيث األصل 

 الأبرمت بصفتها مشغّ  »أوريدو«املدعى عليها شركة  حيث تفيد الدعويني أنّ         
ل«لشبكة عمومّية مع مزّود اخلدمات مني  »صوما اتّفاقية تزويد حصري وذلك قصد 

 2014خالل شهر رمضان لسنة »دليلك ملك«يف اللعبة الرتوجيية ملشرتكيها فقط  املشاركة
بواسطة اإلرساليات القصرية ذات القيمة املضافة  »التونسّية«اليت تبّثها القناة التفزية اخلاّصة 

املسند من اهليئة الوطنّية لالّتصاالت ملزّود  85450اليت يتم متريرها عرب الرقم القصري 
  اخلدمات املذكور.
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ل«مزّود اخلدمات أنّ  وحيث تؤكد املدعيتّني على     طلب املقّدم من لمل يستجب ل»صوما
مج املذكور  وهو ما يشكل خمالفة صرحية ل التأمني مشاركة حرفاءمه طرفهما  6لفصل يف الرب

واملتعّلق  2013جويلية  29من قرار وزير تكنولوجيات املعلومات واالتصال املؤرخ يف 
ملصادقة على كراس الشروط اخلاّص بضبط شروط وإجراءات توفري االّتصاالت ذات 

حة احملتوى وخدمات االّتصاالت التفاعلية والذي  ينّص على أّن مزّود اخلدمات يلتزم "
المتناع عن اعتماد الوسائل  استعمال اخلدمة بصفة متساوية ودون متييز إىل كّل طالبيها 

ملنافسة املشروعة يف توفري اخلدمة" من القانون  3ألحكام الفصل  وكذلك والطرق املخّلة 
 أللعاب الرتوجيية والذي ينصّ  املتعّلق 2002جويلية  9املؤرخ يف  2002لسنة  62عدد 

على أنّه:" ال ميكن تنظيم األلعاب الرتوجيية إذا كانت تفرض على املشارك أيّة مسامهة مالية 
سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة،ويف مجيع احلاالت جيب أن ال تكون املشاركة يف األلعاب 

  الرتوجيية مشروطة بعملية الشراء...".

ل«مع مزود اخلدمات  »أوريدو«شركة  تواطؤ وحيث تؤكد املدعيتّني على        يؤثر مبا  »صوما
سلبا على توازن سوق االّتصاالت من خالل تثبيت قاعدة احلرفاء بصفة غري مشروعة 

من  5ألحكام الفصل  طبقا واستقطاب املزيد من احلرفاء بصفة منافية لقواعد املنافسة النزيهة
ملنافسة واألسعار 1991  جويلية 29املؤرخ يف  1991لسنة  64القانون عدد    . واملتعّلق 

  
ئب وحيث         من قرار  14أّن صياغة الفصل   »أوريدو«شركة  املدعى عليهامتسك 

تفرض وجود عقد كتايب  2013جويلية  29وزير تكنولوجيات املعلومات واالتصال املؤرخ يف 
بني الطرفني حتّدد صلبه الشروط الفنية والتجارية املتناقش فيها سابقا بينهما ومن طبيعة هذه 
الشروط أن تتغري من وضعية وأخرى ومن عقد إىل آخر إعماال لقاعدة حرية اإلرادة عند 

لة املدنية 242لتعاقد مناط الفصل ا بعدم متّتع منّوبته مبركز مؤكدا يف ذات الوقت ، من ا
  هيمنة يف سوق خدمات االتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال.
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ئب املّدعى عليها شركة      حلاج  ل«و حيث متّسك األستاذ سامي  من جهة  »صوما
بتمتع مجيع املشغلّني خبدمات حصرية ملشرتكيهم دون غريهم من مشرتكي املشغلّني  أخرى

ي املّضمن حتت و ساالعياملنافسّني طبق احملضر احملّرر من طرف عدل التنفيذ األستاذ حمسن 
مج  2014لية جوي 8 بتاريخ 4029عدد   Nessma TTcash Tunisieاخلاّص برب

Telecom  والذي يتيح املشاركة عرب اإلرساليات القصرية بصفة حصرية ملشرتكي
 2014جويلية  5بتاريخ  4022وكذلك ضمن حمضره احملّرر حتت عدد  »اتصاالت تونس«

تونس  »أورنج«واملخّصص حصر عرب اإلرساليات القصرية ملشرتكي  Tuninfo»«خدمة 
ضّية ت الر    .والذي ميّكن من اإلّطالع على نتائج املبار

  
  
ئب املّدعى عليها شركة        حلاج  ل«وحيث دفع األستاذ سامي  بعدم رفض  »صوما

ال  "اتصاالت تونس"  أو »رنجأو «شركيت  قّدم منمهذه األخرية ألّي مطلب  قصد فسح ا
مج الرتفيهي" دليلك ملك" ةمها للمشاركءحلرفا مؤكدا يف ذات الوقت على ضرورة  يف الرب

منوبته خمالفة  وعدممبدأ حرية التعاقد يف خصوص خدمات االّتصاالت ذات احملتوى احرتام 
ت احملتوى اخلاّص بضبط شروط وإجراءات توفري االتصاالت ذا ألحكام كراس الشروط

  وخدمات اإلّتصاالت التفاعلّية.
    
ئب املّدعى عليها شركة       بعدم انطباق  األستاذ حافظ بن صاحل »أوريدو«وحيث دفع 

عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد واملتعّلق 
واألسعار يف قضية احلال ضرورة أّن األفعال املنسوبة ملنّوبته كانت سابقة لصدور القانون 

  املذكور.
  

عتماد و  حيث تتعّلق السوق املرجعّية موضوع الّنزاع بسوق خدمات االّتصاالت 
  املراسالت القصرية   للهاتف الرقمي اجلوال املوجهة للعموم. 

  



19 
 

وحيث تصّنف خدمات االّتصاالت عرب املراسالت القصرية واملرّخص يف توفريها للعموم    
وم عرب الشبكات العمومية لالّتصاالت ضمن اخلدمات ذات احملتوى اليت يّتم توفريها للعم

بواسطة منظومات معلوماتية متّكن من النفاذ إىل معطيات حمّددة قصد اإلطالع عليها 
من قرار وزير تكنولوجيات املعلومات  2وتبادهلا وفقا ملا نصت عليه أحكام الفصل 

ملصادقة على كراس الشروط املتعّلق بضبط  2013جويلية  29واالتصال املؤرخ يف  واملتعّلق 
  شروط وإجراءات توفري االّتصاالت ذات احملتوى وخدمات االّتصاالت التفاعلية

 
عتماد املراسالت القصرية للهاتف الرقمي      وحيث يتطلب إسداء خدمات االّتصاالت 

ى اهليئة الوطنية لالّتصاالت ملفا اجلوال أن يودع الراغب يف إسداء اخلدمة املذكورة أعاله لد
لنشاط مرفوقا بثالث نسخ من كراس الشروط مؤشرا عليها يف مجيع  يتضّمن التصريح 

ريخ إبرام عقد مع  15الصفحات وممضى عليها من قبله وذلك يف أجل أقصاه  يوما من 
  مشغل شبكة عمومية لالّتصاالت.

  
موارد الرتقيم  اءا على امللف املودع لديها إسنادوحيث تتوىل اهليئة الوطنية لالّتصاالت بن   

لنشاط إىل الوزارة املكلفة  املطلوبة كما تقوم بتوجيه نسخة من هذا الكراس ومن التصريح 
  الّتصاالت.

  
وحيث ال ميكن التفويت يف الرقم القصري املسند من اهليئة الوطنية لالّتصاالت أو إحالته     

  على املوافقة املسبقة والكتابية من اهليئة املذكورة. إىل الغري إال بعد احلصول
  

وحيث يتطلب توفري خدمات االّتصاالت ذات احملتوى عرب املراسالت القصرية  من مزّود   
  : التعاقد مع املتّدخلّني التالينياخلدمة 

  
عتماد املراسالت  - صانع احملتوى الذي يتوىل تزويد  مسدي خدمات االّتصاالت 

ملعطيات واملعلومات اليت يّتم توفريها للمشرتك بشبكة القصرية لل هاتف الرقمي اجلوال 
ال ميكن ملزّود اخلدمة مترير وعليه فإنّه اهلاتف الرقمي اجلّوال عرب اإلرساليات القصرية، 
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معطيات أو معلومات دون التعاقد مع منتجي هذه املعطيات اعتبارا خلضوع إسداء هذه 
املتعّلق  1994فيفري  24املؤرخ يف  1994لسنة  36ون عدد اخلدمات ملقتضيات القان

 مللكية األدبية والفنية.

مشغل الشبكة العمومّية للهاتف الرقمي اجلوال الذي ميكن مزّود اخلدمات من مترير   -
املراسالت القصرية خارج وداخل الشبكة وما يتعّني معه على هذا األخري ربط موّزعاته 

بواسطة خط أو عّدة خطوط لرتاسل املعطيات ويتم  للهاتف الرقمي اجلوالبشبكة عمومية 
إلتفاق مع مشغل الشبكة العمومية  حتديد الطاقة اجلملية للمراسالت القصرية املتبادلة 

 للهاتف الرقمي اجلوال املعين.

حيث تتوىل شركات خدمات االّتصاالت عرب املراسالت القصرية معاجلة وإيواء وتوفري  و
علومات عرب املراسالت القصرية من خالل توفري مجلة من اإلمكانيات املاديّة والبشريّة و امل

  اليت من أّمهها:
* موزّع نفاذ خمّصص وجمّهز بنظام استغالل متعّدد الوظائف وذو طاقة ذاتّية كافّية لضمان 

  معاجلة النداءات الواردة والصادرة بصفة جّيدة، 
مني * موزع معلومات خمصص وجمهز  بنظام من الربجميات اليت تضمن توفري اخلدمات و

  سالمة املعلومات،
  * حاسوب خمّصص لتطوير التطبيقات وإجراء اإلختبارات الالزمة،

خلدمة املزمع توفريها،   *تطبيقات إعالمّية خاّصة 
  * نظام مراقبة النفاذ إىل موارد املوزع،

  ة سنة للمعلومات املتبادلة،* وحدة أرشيف إلكرتوين ذات طاقة خزن كافية ملدّ 
ئي قادرة على ضمان اإلستغالل الذايت للموزعات وجتهيزات  * معدات للتزويد الكهر

ئي،   االّتصاالت ملّدة ال تقل عن نصف ساعة يف حالة انقطاع التيار الكهر
  *مهندس وتقين سامي يف االّتصاالت أو اإلعالمّية، 

  لي الشهادة العليا.*مدير مسؤول عن حمتوى اخلدمات من حام
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على خدمات االّتصاالت عرب املراسالت القصرية من قبل  ينبع الطلب وحيث   
املشرتكني يف شبكات اهلاتف الرقمي اجلوال الراغبني يف احلصول على معلومات ثقافّية أو 

ضّية أو التعرف على نتائج املناظرات وغريها من املعلومات.   ر
  

مج لالنزاع الراهن  تعّلقوحيث       الذي وقع بثّه يف شهر  »دليلك ملك«التلفزي رب
مج ترفيهي من إنتاج  »التونسّية«على القناة التلفزية اخلاّصة  2014رمضان من سنة  وهو بر

اليت متّثل يف نزاع احلال الطرف املنتج حملتوى خدمات االّتصاالت  »كاكتوس برود««شركة 
ل«شركة  هوهو ما أكّدتالتفاعلّية،  ئق املضمنة  اليت »صوما أشارت يف رّدها ويف خمتلف الو

مج الهي الشركة اليت تعاقدت معها يف خصوص  »آيت برود«مللف على أّن شركة   رب
  .املذكور

ا الزمت  الشركة األخرية يف الذكرّمت إدخال حيث و       ّ يف النزاع الراهن لبيان موقفها، إال أ
ّي مذكرة رّد من طرفها  لس  الذي انتهجته  وهو ذاتالصمت ومل يتوصل ا

لس رغم التنبيه  »كاكتوس«شركة برود اليت أحجّمت هي األخرى عن الرّد على مراسالت ا
  عليها.

    

ئب املّدعى عليها     شركة  وحيث يتبّني من أوراق امللف على خالف ما متّسك به 
ل« من توفري خدمات  »اتصاالت تونس«أّن هذه األخرية رفضت متكني شركة  »صوما

ا ال دخل هلا يف ملكية اللعبة وال تنظيمها  ّ االّتصاالت ذات احملتوى حلرفائها مربّرة ذلك 
مج ، كما وأّن دورها يقتصر على ب ا الفنية ووضعها على ذمة الشركة صاحبة الرب يع خدما

مللف  أّن كّل من شركة  ئق الالحقة املضّمنة  وشركة  »اتصاالت تونس«تثبت مجلة الو
  .ا مبطلب قصد املشاركة يف اخلدمةتقد تقّدم »أورنج«
    
ل«حيث أقّرت  شركة و        مللف على  وجود  »صوما من خالل  تقاريرها املضّمنة 

التزمت مبقتضاه بعدم التّدخل يف كّل ما يتعّلق  »آيت برود«اتفاق صريح بينها وبني  وشركة 
لنفاذ واملشاركة يف هذه اللعبة ليقتصر دورها فقط على توفري وسائل تقنية متكن املشاهدين 
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مج خمالفة بذلك خمتلف ا إللتزامات القانونّية  احملمولة عليها ومن أمهها ما املشاركة يف الرب
لفصل كراس الشروط املصادق عليه بقرار وزير تكنولوجيات املعلومات واالتصال  14 ورد 
برام عقد  2013جويلية  29املؤرخ يف   عمومّية مع كل مشغل شبكة والذي ألزمها  

ألساس الشروط الفنية و لالّتصاالت متعامل معه حيدّ  التجارية لتوفري اخلدمات وااللتزامات د 
  ما واحلقوق الراجعة إىل كّل طرف.على كليهاحملمولة 

      
مللف وجود تناقض بّني يف موقف املّدعى عليها شركة          ئق املضمنة  وحيث تفيد الو

ل« مج جهة تؤكد عدم تّدخلها يف اللعبة  من تزعمفهي  »صوما وتؤكد من موضوع الرب
لس بتاريخ  هاجهة أخرى يف تقرير  ا تتحكم يف  2017فيفري  28الوارد على كتابة ا ّ أ

ّن شركة شار أ إذ ،هاتنظيم ل«ئبها  وبقرار أحادي اجلانب وجتاو مع موقف  »صوما
ب املشاركة  ومتكني بقّية مشغّلي اهلاتف اجلوال اهليئة الوطنّية لالّتصاالت، قّررت فتح 

من املشاركة يف اللعبة، وهو ما ّمتت  »اتصاالت تونس«تونس و »أورنج«الرقمي  من ذلك 
حملضر عدد  احملّرر من طرف عدل التنفيذ  2014جويلية  30املؤرخ يف  4082معاينته 

  األستاذ حمسن العيساوي.
  
وحيث أّن إسداء خدمات االّتصاالت ذات احملتوى وخدمات االّتصاالت التفاعلّية     

يكون على أساس اتفاقيات تربم بني ممثّلي املهنة ومشّغلي الشبكات العمومية لالّتصاالت 
تضبط التعريفات املعتمدة ونسب تقاسم املداخيل بني الطرفني، وتدخل هذه اإلتفاقيات 

ادقة عليها من اهليئة الوطنية لالّتصاالت اليت حتيل نسخة منها إىل حّيز التطبيق بعد املص
الّتصاالت لإلعالم.   الوزارة املكّلفة 

   
وفقا ملا تقّدم فإّن هذه اإلتفاقيات هي مبثابة عقود منوذجّية ال ميكن أن تتغّري حيث و    

على هذه  شروطها وفقا إلرادة األطراف املتعاقدة، هذا فضال عن أّن مصادقة اهليئة
ملبدأ حّرية التعاقد، األمر الذي يدحض ما جاء بتقرير  ءاالتّفاقيات النموذجّية تشكل استثنا

والذي  »أوريدو«الّرد على عريضة الدعوى املقّدم من املمثل القانوين للمّدعى عليها شركة 
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"طبيعة هذه الشروط تتغري من وضعية وأخرى ومن عقد إىل  أّن◌ّ   من خالله على متسك
لة املدنية". 242آخر إعماال لقاعدة حرية اإلرادة عند التعاقد مناط الفصل    من ا

  
من كراس الشروط  14وحيث يتجه التأكيد يف هذا اخلصوص على أّن أحكام الفصل       

املتعّلق بضبط شروط وإجراءات توفري االّتصاالت ذات احملتوى وخدمات االّتصاالت 
خذ"شكل  التفاعلية نّصت صراحة على أّن العقد املربم بني مزّود اخلدمة ومشغل الشبكة 
عقد منوذجي جيرى تطبيقه على مجيع مزّودي اخلدمات بعد مصادقة اهليئة الوطنّية 

  ."لالّتصاالت
  
  

من كراس الشروط املتعّلق بضبط شروط  7وحيث يتجه التأكيد على أّن أحكام الفصل      
واملصادق عليه  وإجراءات توفري االّتصاالت ذات احملتوى وخدمات االّتصاالت التفاعلّية

نّصت على أّن  2013جويلية  29بقرار وزير تكنولوجيات املعلومات واالّتصال املؤرخ يف 
  األشخاص املخّول هلم توفري هذا الصنف من اخلدمات هم: 

اجلدد على معىن أحكام التشريع املتعّلق بتشجيع االستثمارات والذين يكّونون  نو الباعث -
ال،  مؤّسسات فردية أو شركات خمتصة يف ا

 شركات خدمات اهلندسة اإلعالمية -

مشغلي الشبكات العمومية لالّتصاالت شريطة أن يتم توفريها لفائدة حرفائهم دون  -
 إطار ممارسة أنشطتهم. غريهم وأن تتعّلق مبا يسدونه من خدمات يف

املؤسسات العمومّية سواء منها ذات الصبغة اإلدارية أو ذات الصبغة غري اإلدارية  -
والشركات التجارية واجلمعيات شريطة أن يتم توفريها لفائدة حرفائهم واملتعاملني معهم 

  دون غريهم وأن تتعّلق مبا يسدونه من خدمات يف إطار ممارسة أنشطتهم.
     
مج التلفزيوحيث و     Nessma TTcash Tunisie فقا ملا تقّدم فإّن حمتوى الرب

Telecom   ل«وخالفا ملا متّسكت به شركة يتعّلق بلعبة هدفها البحث عن   »صوما
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مج ترفيهي يعىن خبدمة من  »اتصاالت تونس«رقم هاتفي خاّص بشبكة  وهو بر
أال وهي متكني املشرتك من رقم هاتفي عند  »اتصاالت تونس«اخلدمات املقّدمة من 

لتايل فإنّ التعاقد معها،  مج يتعّلق خبدمات موجهة ملشرتكي  و اتصاالت «حمتوى هذا الرب
شطته ويدخل ضمن ملشرتكيه يف إطار ممارسته ألن ويرتبط مبا يسديه املشغل املذكور تونس

خدمات االّتصاالت التفاعلّية وذات احملتوى اليت ميكن ملشغّلي الشبكات العمومية 
بصفتهم من بني األشخاص املؤهلّني لتقدمي هذا الصنف من توفريها لالّتصاالت 

حكام الفصل    املشار إليه أعاله. 7اخلدمات،كما ورد 
  
  
  
فإنّه  »أورنج«املقّدمة من شركة  » Tuninfo« ب وحيث خبصوص اخلدمة املعروفة   

لتحقيق بتاريخ   أّن هذه  يتبّني  ،2017مارس 6ووفقا حملضر املعاينة احملّرر  من املكّلف 
من اإلطالع على أهّم األخبار الوطنّية مبجرد  »أورنج«اخلدمة تتمثل يف متكني مشرتكي 

خلدمة وهي خدمة جمانية تعمل شركة  ا  »أورنج«تسجيلهم  على تقدميها يف إطار خدما
  االتصالية اإلجتماعية. 

أنّه وكما جاء  تتعّني اإلشارة إىلفإنّه ، »Orange foot«فيما يتعّلق خبدمة  ووحيث      
ئب املّدعى عليها شركة  ل«مبحضر املعاينة املقّدم من  تتوىل  »أورنج«فإّن شركة  »صوما

ضّية اليت تعىن بتمويلها  خبار الفرق الر  Equipes sponsoriséesإعالم مشرتكيها 
ضة وهي خدمات اجتماعّية جمانية تدخل ضمن أنشطة مشغل الشبكة  خبار الر و

الذي ال يقتصر فقط تّدخله على توفري خدمات االّتصاالت بل يعمل أيضا على  العمومّية
تقدميها ملشرتكيها  »أورنج«تدعيم تّدخله يف أنشطة ذات طبيعة اجتماعية جمانّية تتوىل شركة 

  بوسائط معلوماتية خمتلفة.
 

ل«وحيث عاينت اهليئة الوطنية لالّتصاالت خمالفة شركة       ألحكام كراس »صوما
حيث أكّدت يف رأيها الفّين  ،الشروط املنظم لتوفري هذا الصنف من خدمات االّتصاالت
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يف إطار اختصاصها الرقايب وقفت على  الواصل للمجلس على أّن اهليئة الوطنية لالّتصاالت،
ل«أّن شركة يف توفري اللعبة الرتوجيية  85450وإىل جانب استعماهلا للرقم القصري  »صوما

أوريدو «الذي فتحته بشكل حصري ملشرتكي  85901تستعمل أيضا الرقم  »دليلك ملك«
إللزامه  هاتنبي 2014جويلية  14إىل املزّود املذكور بتاريخ  هت، وتبعا لذلك وج»تونس

ق من كراس الشروط املتعلّ  6من جملة االّتصاالت والبند 3بضرورة احرتام أحكام الفصل 
بضبط شروط وإجراءات توفري خدمات االّتصاالت ذات احملتوى وخدمات االّتصاالت 

حة استعمال ذلك الرقم ملشرتكي املشغلّني   »اتصاالت تونس«التفاعلية، وذلك 
لتنبيه 15تونس يف ظرف  »أورنج«و ريخ التوصل    .يوما من 
   
  
  
من طرف املزّود املعين  مراسلة  2014جويلية  31وبتاريخ تّلقت اهليئة مراسلة  وحيث   

ملؤيدات اليت تثبت امتثاله ملقتضيات التنبيه وفتح اخلدمة ملشرتكي املشّغلني.   مصحوبة 
     
اتصاالت «يف إطار النزاع املعروض عليها من املّدعية شركة الوطنّية وحيث أكّدت اهليئة    

ل«ضّد شركة   »تونس على خمالفة  2015الصادر بتاريخ  123يف قرارها عدد  »صوما
ل«شركة  لألحكام الرتتيبية املّنظمة لتقدمي هذا الصنف من خدمات االّتصاالت  »صوما

لرجوع إىل ملف الدعوى  وفقا ملا ورد يف حيثيات قرارها املشار إليه أعاله: " وحيث يّتضح 
راة فيها أّن اللعبة   » أوريدو تونس«وّجهت فعال إىل مشرتكي  »دليلك ملك«واألحباث ا

دون متكني مشرتكي العارضة من املشاركة فيها. كما ثبت أّن هذه األخرية طلبت من مزّود 
ل«اخلدمات  متكني حرفائها من النفاذ إىل الرقم القصري الذي ميّكن من املشاركة يف  »صوما

مج اللعبة املذكورة إال أنّه رفض بتعّلة إمضائه اتّفاق م دليلك «ع املؤّسسة املنتجة لرب
  مينعه من االستجابة لطلبها".»ملك

  كما أوردت اهليئة ضمن نفس القرار ما يلي:
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ل«وحيث يعترب رفض مزّود اخلدمات "    متكني مشرتكي العارضة يف املسامهة يف  »صوما
من جملة االّتصاالت اليت تضمن  3اللعبة املذكورة ممارسة متييزية تتعارض مع أحكام الفصل 

من كراس الشروط  6لكّل شخص احلق يف التمتع خبدمات االّتصاالت ومع أحكام الفصل 
ت التفاعلية واليت تفرض املتعّلق بتوفري خدمات االّتصاالت ذات احملتوى وخدمات االّتصاال

  استعمال اخلدمة إىل كّل طالبيها."
  
ل«وشركة  »آيت برود«وحيث أّن اإلتفاق املربم بني كّل من شركة     ، جعل »صوما

األوىل تتحكم ، عوضا مزّود اخلدمة ، يف كيفّية الّتصرف يف املورد القصري من حيث 
  يتمّ التسعرية وأيضا يف عملّية اإلشهار ويف مسألة التعاقد اليت 

  مبقتضاها التحكم يف كيفية إسداء اخلدمة ملشرتكي الشبكة العمومّية لالّتصاالت.
  
 
املتعّلق  1991لسنة  64من قانون عدد  5نّصت الفقرة األوىل من الفصل حيث و    

واالتفاقيات الصرحية  التحالفاتملنافسة واألسعار على أنّه:" متنع األعمال املتفق عليها و
ملنافسة..".   والضمنّية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال 

  
سات من أشكال التعاون بني مؤسّ التحالف بكونه شكل  فقه املنافسةف عرّ وحيث    

برام اتفاقاقتصادية قد ال يتّ  وينشأ هذا التحالف بتوفر إرادة ضمنية للحّد من  ،وج 
سات االقتصادية املتحالفة سلوكيات جتارية حمّددة املنافسة تتجسد من خالل اعتماد املؤسّ 

ملنافسة. رها خمال    يكون آ
  

زاع الراهن يف اعتماد سلوكيات جتارية حمّددة نتج عنها تربز عملّية التحالف يف النحيث و     
عرب املراسالت القصرية مع  االّتصاالتاحلّد من دخول شركات منافسة إىل سوق خدمات 
  حتقيق أهداف رحبّية تباينت وفقا ملصلحة كّل متّدخل

  وتتمثل أطراف التحالف يف النزاع الراهن يف كّل من: 
 »أوريدو«شركة  -
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 »»آيت برود««شركة  -

ل«شركة  -  »صوما

  
ل«شركة  تبّني أنّ حيث  و     مة على خمالفة الّنصوص القانونية املنظّ عملت  »صوما

ذات احملتوى من خالل التخلي مبقتضى اتفاق صريح عن الرقم  االّتصاالتإلسداء خدمات 
جنازها مع خمتلف مشغلي الشبكات  القصري املسند هلا وإحالة مسألة التعاقد امللزمة 

  .»آيت برود«لفائدة شركة  لالّتصاالتالعمومية 
  
ل«وحيث  نتج عن االتفاق الصريح الذي أبرمته شركة       »آيت برود«مع شركة   »صوما

احلّد من املنافسة داخل سوق االّتصاالت ذات احملتوى عرب اإلرساليات القصرية اخلاّصة 
مج  عدد مبوجبه حّددت  »آيت برود« ضرورة أّن شركة، 2014رمضان »دليلك ملك«برب

  دون سواهم. »أوريدو«شركة  هذه الّسوق وجعل األمر مقصورا على مشرتكي املتّدخلني يف
 
ل«وحيث تؤكد وثيقة صادرة عن شركة        هاالتزام 2014جوان  26بتاريخ  »صوما

ويقضي هذا االلتزام عدم تّدخلها يف كّل ما  »آيت برود«التفاق املربم بينها وبني شركة 
لنفاذ واملشاركة يف هذه اللعبة ليقتصر دورها فقط على توفري وسائل تقنية متكن  يتعّلق 

مج. املشاهدين املشاركة   يف الرب
  

ل«وحيث خالفت شركة          مبوجب هذا االتفاق  أيضا ما جاء بقرار إسناد  »صوما
ادر عن اهليئة الوطنية الص137 واملتمثل يف القرار عـدد  85450الرقم القصري  عـدد 
واملتضّمن أّن هذا الرقم ال ميكن التفويت فيه أو  2013جويلية  15لالّتصاالت بتاريخ 

إحالته إىل الغري إال بعد احلصول على املوافقة املسبقة والكتابية من اهليئة الوطنية 
  لالّتصاالت.      

 
وحيث إّن إسناد هذا الرقم املذكور إىل مزّود اخلدمة حيّمله مجلة من املسؤوليات من        

مع كافة مشغلي الشبكات العمومّية لالّتصاالت حىت يتم توفري هذا بينها إلزامية التعاقد 
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 ةالصنف من اخلدمات لعموم مشرتكي الشبكات العمومّية لالّتصاالت دون متييز، فالتطبيق
مج  ل«املقّدمة من قبل شركة  2014رمضان  »دليلك ملك«اخلاّصة برب إىل  »صوما

لشبكات  اهليئة الوطنّية تشري إىل مستعمل الشبكة دون متييز بني خمتلف املشرتكني 
  العمومّية لالّتصاالت:

  
ل«انتهجت شركة  وحيث     هذا السلوك التجاري احلاّد من املنافسة يف  »صوما

  مناسبتني:
 ،85450املناسبة األوىل عندما استخدمت الرقم القصري  -

استخدمت الرقم  لالّتصاالتاملناسبة الثانية وعلى إثر تلقيها تنبيه من اهليئة الوطنية  -
لنظر  وواصلت  عدم التعامل مع بقّية املشغلّني  ،85901القصري الثاين الراجع هلا 

 .»أوريدو«املنافسني لشركة 

   
ل«السلوك التجاري املنتهج من قبل شركة أّن  كانحيث   و     يهدف إىل خدمة   »صوما

ملنافسة   .مصاحل التحالف املخّل 
  
ل«أّن حماولة شركة  وحيث      احملافظة على نفس السلوك التجاري خدمة  »صوما

، يعكس  لالّتصاالتمن اهليئة الوطنية  هاملصاحل بقّية أطراف التحالف بعد تلقيها تنبي
ا    ملساعدة أطراف التحالف بشىت السبل.إراد

  
ل«تت شركة فوّ  فضال عن ذلك وحيث    يف  مداخيل مالّية هاّمة كان من املمكن   »صوما

 لالّتصاالتاحلصول عليها يف حال مشل التعامل التجاري كافة مشغلي الشبكات العمومّية 
  .االّتصاالتالناشطني يف سوق 

  
مللف يؤكد على أّن العائدات جتدر اإلشارة إىل أّن العقد النموذجي املضمّ حيث و     ن 

ل«املالّية اليت تعود لشركة  ال يتم احلصول عليها بصفة مباشرة ذلك أّن مبلغ  »صوما
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اإلرساليات القصرية ذات القيمة املضافة يتم استخالصه مباشرة من طرف مشغل الشبكة 
  اخلدمة.  زّودليتم الحقا احلصول على نسبة املداخيل املخصصة مل

 
ل«ختلي شركة  وحيث أّن            عن استغالل الرقم القصري وعدم التعاقد مع مشغلي  »صوما

حمّدد  احلصول بصفة مسبقة على رقم معامالتمّرده  لالّتصاالتالشبكات العمومّية 
 مزّودوبنسبة أهّم رحبا للوقت وتفاد جلملة املراجعات اليت يفرضها مشغل الشبكة قبل متكني 

  بة الراجع له .اخلدمة من النس
 
تغيري تسميتها التجارية من شركة  2014خالل سنة  »أوريدو«تولت شركة وحيث           

" إىل شركة  مج  مّثلو »أوريدو«"تونيز الذي  2014ملوسم رمضان  »دليلك ملك«"بر
لّسوق يتمتّ    .الوطنّيةع بنسبة مشاهدة عالية فرصة هاّمة لرتسيخ تسميتها التجارية اجلديدة 
  

مج  »أوريدو«عملت شركة  حيثو      لتدعيم   2014 »دليلك ملك«على استغالل بر
لسوق الوطنّية معولة يف ذلك على الظرف التجاري  املناسب  عالمتها التجارية اجلديدة 
الذي سامهت يف توفريه بقّية أطراف التحالف من خالل انتهاجها وحبثها عن كّل الطرق اليت 

ا منع  الشركات املنافسة  ّ مج يتمتع بنسبة مشاهدة عالية  هلا من شأ من املشاركة يف بر
  (وفق ما أكّدته تقارير شركات سرب اآلراء على غرار شركة سيقما).

  
تؤكد علمها املسبق   »أوريدو«الطريقة اإلشهارية املعتمدة من طرف شركة  وحيث أنّ    

التخطيط والعلم  ويتدعم هذا زاحة الشركات املنافسة هلا من قبل بقّية أطراف التحالف 
ستمرار وبشكل مكثف على املسبّ  لومضة اإلشهارية اليت ّمت بثها   ق من خالل ما جاء 

جوان  24 عاينة مؤرخ يفاملواليت متت معاينتها مبقتضى حمضر »التونسّية«القناة التلفزية 
مج خاّصة فقط مبشرتكي شركة  2014  ،"»أوريدو«"واليت تؤكد على أّن املشاركة يف الرب

مج تلفزي اعتماد مثل هذه املوضة اإلشهارية دون  مراجعة أّي ومن البديهي أنّه ال ميكن لرب
  هذه األخرية.والتنسيق مع 
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يف  »أوريدو«طط له من طرف شركة يتمثل السلوك التجاري املنتهج واملخّ حيث و     
مج  لتمرير عناصر  ا كمساحة إشهارية خاّصة  2014رمضان »دليلك ملك«استغالل بر

مج  الوسائط و احملطات اإلعالمية  وكذلك على مستوىإشهارية متعّددة عند بث الرب
مج    .»دليلك ملك«املعلوماتية األخرى اليت تعلن عن كيفية املشاركة يف بر

  
 تسع اليت يف النزاع الراهن طرفا من أطراف التحالف  »آيت برود«متثل شركة حيث     

دف إىل إقصاء املنافسة من سوق خدمات ممارسات  إىل اعتماد هابدور   االّتصاالتجتارية 
  ذات احملتوى. 

  
الطرف اخلفي يف هذا التحالف مقارنة ببقّية أطراف  »آيت برود«شركة  وحيث تعترب    

ل«وشركة  »أوريدو«التحالف أي شركة  ئق املضمّ   ،»صوما مللف عدم إذ تؤكد الو نة 
وهو ما يربز يف الوثيقة  ،»آيت برود«بشركة  لالّتصاالتمعرفة مشغلي الشبكات العمومّية 

ل«املتعّلقة برّد شركة  ، »أوريدو«شغل شبكة منافسة لشركة على طلب صادر من م »صوما
حضور  مقابل ،عدم اإلشارة إىل هذه الشركة يف خمتلف احملطات اإلشهارية نهذا فضال ع

مج  »كاكتوس«إشهاري لشركة    .»دليلك ملك«الشركة املنتجة لرب
      
اخلدمة  مزّودل الشركة صاحبة احملتوى اليت يتوجب على متثّ  »كاكتوس«أّن شركة  وحيث    

فمصلحة التحالف تقتضي السرية وعدم  ،التعاقد معها، إال أّن األمر كان خالف ذلك
بعد أن  ،اليت ختضع يف مجيع أعماهلا القانونية إىل الرقابة القضائية »كاكتوس«تّدخل شركة 

واملتعّلق  2011مارس  14املؤرخ يف  2011لسنة  13 مشلتها املصادرة مبقتضى املرسوم عدد
كغطاء  »آيت برود«وعليه ّمت اللجوء إىل شركة ، مبصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،

   ألعمال التحالف.
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تبني خمتلف ق الطرف املنسّ  »آيت برود«شركة  مثّلتحيث و      املتمثّلة  التحالف   مكّو
ل«كّل من شركة يف   غل الشبكة ذات احملتوى و مشّ  االّتصاالتخدمات  مزّود »صوما

   .»أوريدو«العمومّية 
  

ملنافسة يف سوق جتّلى يث حو      عرب املراسالت القصرية ذات  االّتصاالتاإلخالل 
دف عدم متكني الشركات املنافسة  من خالل احملتوى م  حتالف أكثر من طرف واحتاد إراد
مج  »أوريدو«لشركة  واحد ، فانتهج كّل 2014رمضان »دليلك ملك«من املشاركة يف بر

عرب املراسالت القصرية  االّتصاالتعلى املنافسة يف سوق  منهم سلوكا معّينا لغاية التأثري
من قانون  5خرقا واضحا ملقتضيات الفقرة األوىل من الفصل  ميّثلاألمر الذي  ،ذات احملتوى

ملنافسة واألسعار 1991 لسنة 64عدد    .املتعّلق 

  
  وحيث تبّني للمجلس من خالل أوراق املّلف وجود:  

ملنافسة مربم بني كّل من شركة  ل«أّوال : إتفاق صريح خمّل    »آيت برود«وشركة  »صوما
ملنافسة متثّلت أطرافه يف كّل من:   نيا: حتالف خمّل 

ل«شركة  -  ،خدمات اتصاالت ذات حمتوى مزّودبوصفها  »صوما

 ،لالّتصاالتبوصفها مشغل شبكة عمومية  »أوريدو«شركة  -

ل«بوصفها شركة إنتاج مسعي بصري متعاقدة مع شركة  »آيت برود«شركة  -  »صوما
 .وحلقة الوصل بني خمتلف أطراف التحالف

  
لس يف تقدير العقوبة املالية على مجلة من املعايري املوضوعّية حيث استقرّ و         ،عمل ا

ا والوضعّية املالّية للشركة وطبيعة الّسوق موضوع  من أّمهها خطورة األفعال املقرتفة ومّد
ملنافسة و تّوفر عنصر العود وأمهّية الضرر احلاصل للسوق.   املمارسات املخّلة 

    
ملنافسة اليت حتظرها اإلتّ  ّعدتحيث و     فاقات والتحالفات من أخطر األعمال املخّلة 

  ملنافسة. تشاريع ا
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 تبلغ فيهوهو شهر  2014وسم ملتزامن تطبيق  هذه املمارسات مع شهر رمضان حيث و     
ا نسبة املشاهدة التلفزية    .مقارنة ببقّية األشهرذرو

  
التحالف يف السوق منذ شهر جوان مبقتضى حمضر معاينة مؤرخ  وحيث ّمتت معاينة هذا    
ملنافسة إىل  املّدعيةتقّدمت به الشركة   2014جوان  24يف  ليتواصل  هذا السلوك املخّل 
املعين  زّودمبراسلة من طرف امل لالّتصاالتريخ توصل اهليئة الوطنية  2014جويلية   31

ملؤيدات اليت تثبت امتثاله ملقتضيات التنبيه وفتح اخلدمة ملشرتكي املشغلني.   مصحوبة 
 
ا سوقا ختضع يف تنظيمها إىل كراس  االّتصاالتتتميز سوق حيث و      ذات احملتوى بكو

ذات احملتوى وخدمات  االّتصاالتالشروط املتعّلق بضبط شروط وإجراءات توفري 
  .اخلدمة ومشغل الشبكة  مزّودالتفاعلية الذي حيّدد التزامات كّل من  االّتصاالت

  
يّ  وأنّ سوقا منظمة  تعّد واحلال ما ذكرحيث و     ميّس بصورة  إجراء تنظيمي اإلخالل 

  ناخ املنافسة داخلها.مب مباشرة
  
إىل جانب عنصر  العوامل املشّددة للعقوبة يعترب عدم التعاون مع التحقيق منحيث  و    

ذات احملتوى  االّتصاالتالضرر احلاصل لبقّية الناشطني واملتمثل يف منعهم من دخول سوق 
مج  وعدم متكينهم من املشاركة   .2014موسم رمضان  »دليلك ملك«يف بر

  
على اعتبار إمكانية إرسال املشرتك الواحد ألكثر من (أّن رقم املعامالت األدىن  حيثو     

ملنافسة وحتديدا من  لسوق الوطنّية نتيجة هذه املمارسات املخّلة  إرسالية) املمكن حتقيقه 
مج  العتماد  8.938.179يساوي لـ  2014طيلة شهر رمضان »دليلك ملك«بر دينار 

لشبكة العم   .لالّتصاالتومّية على مثن اإلرساليات وعدد املشرتكني 
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دف فقط إىل  وحيث أنّه     ا عقوبة ردعية ال  ّ من خصائص العقوبة يف قانون املنافسة أ
ملنافسة إتيان  عنأيضا إىل ردع بقية الناشطني  ترميبل  ،معاقبة السلوكيات املخّلة 

  .سلوكيات مماثلة 

  

  

  

  :ولهذه األسباب
  
  

لس:   قّرر ا
  

  والبت فيها بقرار واحد. 141365إىل القضّية  141366أّوال: ضّم القضّية عدد 
  141365نيا: رفض مطلب الّتخلي املقّدم يف إطار القضّية عدد 

لثا: اعتبار املمارسات اليت أتتها كّل من شركة "أوريدو" والشركة املغاربية لالّتصاالت" 
ل" وشركة اإلنتاج" آيت برود" خمّلة   ملنافسة. صوما

  رابعا: ختطئة كّل من :
شركة أوريدو يف شخص ممثّلها القانوين مببلغ قدره تسعمائة ألف دينار  -

 دينار. 900.000,000

ل" يف شخص ممثّلها القانوين مببلغ قدره  - الشركة املغاربية لالّتصاالت "صوما
 دينار. 450.000,000أربعمائة ومخسون ألف دينار 

ود" مببلغ قدره أربعمائة ومخسون ألف دينار شركة اإلنتاج "آيت بر  -
 دينار.. 450.000,000

خامسا: إلزام الشركات احملكوم عليها بنشر منطوق هذا القرار على نفقتها بصحيفتني 
لقرار. ريخ اإلعالم    يوميتني يف أجل أقصاه شهر من 
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والقناة التلفزية  " Cactus PROD سادسا: إخراج شركة "كاكتوس برود
  ة التونسّية من نطاق املنازعة.اخلاصّ 

  
  

   
لمجلـس المنافسـة برئاسـة    الثانيـةوصدر هذا القرار عن الـدائرة القضـائّية  

ــــادة  رضــــا بــــن محمــــود و الســــّيد   والســــيدات عمــــر التــــونكتي ورجــــاء  عضــــوّية الّس
  الشواشي وريم بوزيان وأكرم الباروني.

  
بحضــور كاتبــة الجلســة الســّيدة يمينــة    2017أكتــوبر    12وتلــي علنــا بجلســة يــوم  

  الزّيتوني.
  

  
  كاتبة الجلسة                الرّئيس                                             

يمينة الزّيتوني                                                محمود  رضا بن  

  
  

 
 
  
 


