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  احلمد                                         اجلمهورية التونسية                       

  جملس املنافسة   

   141375عدد:   القضية

 2016  أكتوبر  31تاريخ القرار: 

   

  قـــــرار
 :بين  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي

يف شخص ممثلها القانوين  "Tunisie Orange" "ورونج تونيزيشركة أ" :املدعّية
سليم ئبها األستاذ  تونس، -1003- أورونج، املركز العمراين الشمايل  عمارةب امقره

 .تونس ،ج العربية السعودية -2000مبركب قاالكسي الكائن مقرّه  مالوش

 ،من جهة

يف شخص  "Tunisie Ooredoo" "تونيزي أوريدو"شركة  – 1 :املدعى عليهمو 
ئبها األستاذ حافظ بن صاحل  تونس، ،IIدائق البحرية حب االقانوين مقره اممثله

الشركة  – 2. 1082 ج هارون الّرشيد، ميتوال فيل، تونس 9الكائن مقّره بـ
يف شخص ممثلها القانوين  "Mosaïque FM"املتوسطية لإلعالم واإلتصاالت 

ج  عمارةمقرها ب ئبها األستاذ خالد املطوسي  مونبليزير، تونس 8003موزاييك، 
قامة نور سييت، عمارة "ب"، املركز العمراين الشمايل، تونس.    الكائن مقرّه 
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يف شخص ممثلها القانوين مقرها  "Traveltodo"شركة "ترافل تودو"  الدخيلة:
سالمة الكائن ئبها األستاذ سفيان بن  تونس، -2035-بنهج املقاولني، الشرقية 

نة. 72مقرّه بـ  شارع احلبيب بورقيبة، أر
  .من جهة أخرى

 سليم مالوشاألستاذ طرف  من ةاملقّدم عريضة الّدعوى بعد اإلّطالع على
بكتابة جملس املنافسة واملرّسم  "Orange Tunisie"شركة أورونج تونيزي  نيابة عن

 مقاضاة املدعى عليهماإىل  ةوالرّامي 2014 نوفمرب 14 بتاريخ 141375حتت عدد 
ملنافسة على معىن أحكام الفصل  من  5من أجل ما بدر منهما من ممارسات خمّلة 

ا  قانون املنافسة واألسعار،  ما يلي:واليت جاء 
عمدت مؤخرا  " Ooredoo Tunisie" تونيزي" أوريدو"شركة  املدعى عليهاأّن  - 

" اليت متّكنوا من مجعها merciحتويل نقاط "مارسي" "إىل متكني حرفائها من حق 
ت أو خدمات تذاكر  بفضل عمليّات شحن الرصيد هلواتفهم اجلّوالة إىل مشرت

  ."Traveltodo"ترافل تودو" سفر وإقامات بنزل من شركة "
هذه املمارسة مثلت موضوع عملّية إشهارية مكثّفة عن طريق ومضة إشهارية  أنّ  - 

واليت تتخلل  "Mosaïque FM"تبث بصفة دورية على موجات إذاعة "موزاييك" 
مج "تّبع املوضة" الذي يبث مساء كل يوم على موجات هذه اإلذاعة ما عدى  بر

صفحة الفايسبوك يومي السبت واألحد وكذلك من خالل الفتة إشهارية على 
 لشركة "ترافل تودو".

نور أعن طريق عدل التنفيذ األستاذ  2014أوت  20توّلت بتاريخ  املدعّيةأّن  - 
بن احلاج جلول معاينة الومضة اإلشهارية وكذلك الالفتة اإلشهارية مبوجب حمضر 

لالفتة 18005املعاينة املضّمن بدفاتر عدل التنفيذ حتت عدد  ، حيث جاء 
تمكني حرفاء الصادرة عن شركة "أوريدو" وشركة"ترافل تودو" واملتعّلقة ب اإلشهارية
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ت   "merciمن حق حتويل نقاط "مارسي" "شركة "أوريدو"  اليت مجعوها إىل مشرت
ل  :"ترافل تودو" ما يليأو خدمات تذاكر سفر وإقامات بنزل من شركة "سافر

MERCI avec les points Merci Ooreedoo  متتع بكل خدمات
Traveltodo."  "لومضة اإلشهارية على إذاعة "موزاييك  Mosaïque"وجاء 

FM" من حق حتويل نقاط "مارسي" شركة "أوريدو" تمكني حرفاء واملتعّلقة ب
"merci"   ت أو خدمات تذاكر سفر وإقامات بنزل من اليت مجعوها إىل مشرت

 Merci merci merci merci merci merci"ترافل تودو" ما يلي: "شركة

merci  150قّداش قلتلي مازالو للّسجور يف احلّمامات؟ ... merci merci 

merci merci merci merci  اليوم معOoredoo  عنTravel todo  خّلص
 desمتاعك وخّلص وإال متّتع بـ les points Merci، حّول merciلـ

réductions جاتك  et tous les services disponibles على خالعتك وفوا

chez travel to do   عرض صاحل مبشرتكيOoredoo". 
تتنّزل يف إطار " Ooredoo"أوريدو" " املدعى عليهااملمارسات اليت أتتها أّن  - 

املمارسات التنافسية غري املشروعة والسياسة اليت تنتهجها بغاية تعزيز حّصتها اليت 
حلق أضرارا حمّققة أو األمر الذي اهلاتف اجلّوال وهيمن من خالهلا على سوق 

لث جديد  واليت ّمت إستعمال لطالبة مجيع الوسائل واملمارسات ضّدها كمشّغل 
بغاية عرقلتها على دخول سوق اهلاتف اجلّوال واإلستئثار حبّصتها الطبيعّية يف هذه 

 الّسوق.
بصفة مّطردة على انتهاجها  تاليت استمرّ  ه ّمتت إدانة ممارسات املدعى عليهاأنّ  - 

 ارساتتها من أجل ممكما متت إدان  س املنافسةلجممن مناسبة من طرف  أكثريف 
لنظر الختصاص اهليئة الوطنية لإلتصاالت  أخرى عّدة مناسبات إّال أّن  يفراجعة 

لّرغم من  أنماضية يف توخي نفس السياسة اإلقصائية دون  املدعى عليها ترتدع 
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ة املالية وصلت إىل حّد صرامة بعض القرارات املتخذة ضّدها خاّصة من الناحيّ 
ختطئتها من طرف اهليئة الوطنية لإلتصاالت مببلغ ثالثة ماليني دينار مبقتضى القرار 

 .2014ماي  7الصادر بتاريخ 
ظلم الرّاهن بقواعد املنافسة النزيهة إخالل املمارسة موضوع التّ أنّه وفضال عن  - 

من قانون املنافسة  23فإّن هذه املمارسة قد جاءت يف خمالفة صارخة للفصل 
واألسعار والذي ينّص على أنّه "حيّجر كل بيع أو عرض بيع منتوجات أو سلع 

إن عاجال أو  وكذلك كل خدمة مسداة للمستهلكني او معروضة عليهم تعطي جما
آجال احلّق يف مكافأة أو منحة أو هدية تتمثل يف منتوج أو سلع أو خدمات إّال إذا  

  كانت من نفس املنتوج".
ملنافسة إلزام املدعى عليهما  أنّه يّتجه نظرا خلطورة -  املمارسات واإلخالالت 

لكّف عن العمليّات  لّرجوع يف االتفاقات املربمة بينهما واملخلة بقواعد املنافسة و
واختاذ مجيع االجراءات الالزمة لدرء األضرار الفادحة اليت  اإلشهارية املتظّلم منها

ملدعّية.  حلقت 

شركة القانوين لشركة "املمثل  يف الّرد الذي أدىل به قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 
 والذي جاء به ما يلي: 2014 ديسمرب 18 بتاريخ  "Ooredoo"أوريدو" 

 ،من قانون املنافسة واألسعار 23خمالفة الفصل  ثبوتصوص عدم خبو أنّه  - 
والذي "حيّجر كل بيع أو عرض بيع منتوجات أو سلع وكذلك كّل خدمة مسداة 
للمستهلكني أو معروضة عليهم تعطي جما إن عاجال أو آجال احلق يف مكافأة أو 
منحة أو هدية تتمثل يف منتوج أو سلع أو خدمات إال إذا كانت من نفس املنتوج 

من التمّتع بنقاط املكافأة وهي  "، فإّن عرض املدعى عليها يقتضي متكني حرفائها
عبارة عن امتيازات متكنوا من مجعها بفضل عمليات االتصال املتداولة على 

النتقال إىل مركز  خطوطهم اهلاتفية وللحريف تبعا لذلك حرية اإلختيار إّما 
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خدمات املدعى عليها لتمكينه من حتويل نقاط املكافأة إىل مكاالمات أو لشراء 
خلصوص شركة "ترافل تودو" هواتف جّوالة  وإّما االنتقال إىل شركاء املدعى عليها و

 ومتكينهم من حرية إقتناء اخلدمات اليت يروجها.
لسنة  117يف إطار تطبيق أحكام القانون عدد  أّن حرية احلريف تنصهر يف - 

   املتعّلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  7املؤرخ يف  1992
جمّلة االتصاالت من أن تقوم املدعى عليها بتحديد أنّه ال شيء مينع يف  - 

وافق على ذلك مبقتضى اإلجازة املمنوحة هلا بتاريخ قد ّمت التّ  هسياستها الرتوجيية وأنّ 
لفصل   2012أفريل  24 سداء خدمات  6كما جاء  من كرّاس الشروط املتعّلق 

جازة، أنّه ميكن االتصاالت للهاتف اجلّوال من اجليل الثالث وامللحق هلذه اإل
لّرخصة من حرية حتديد سياسته التجارية.  للمنتفع 

لتّ  -  ص العام ايل ال يتناقض مع النّ أّن هذا العرض يندرج يف إطار هذه احلرية و
 املتعلق حبماية املستهلك.

لتّ  -  وازي برتويج عرض "كلمة" والذي ميّكن أّن شركة اتصاالت تونس تقوم 
ت وإقامات يف النزل وهو ما  حرفائها من حق حتويل النقاط اليت مجعوها إىل مشرت

 يفّند ما دفعت به املدعّية.
أنّه وخبصوص انعدام احلجة املثبتة الدعاءات العارضة املتعّلقة بتكثيف العمليات  - 

اإلشهارية للعرض موضوع الّنزاع فإّن املدعى عليها عمدت إىل القيام بعمليات 
ة وخصوصيات العرض ويف ذلك ضمان لشفافية إشهارية لغاية إعالم احلريف بطبيع

املمارسة طبقا لقانون املنافسة واألسعار وأّن املدعى عليها احرتمت منطوق القانون 
املتعّلق بطرق البيع واإلشهار  1998جوان  2املؤرخ يف  1998لسنة  40عدد 

التجاري، عند بثها للومضات اإلشهارية على موجات إذاعة "موزاييك أف. أم" 
 فتة اإلشهارية املوجودة كذلك بصفحة "الفايسبوك" التابعة لشركة "ترافل تودو".ولال



6 

 

ا قد تكّبدت عّدة أضرار جرّاء العرض املذكور   -  ّ أّن اّدعاءات العارضة من أ
ت و أدون  تكان  فتقد ألي سند قانوين. تية إثبا
هيمنة على أنّه وخبصوص توخي املدعى عليها سياسة إقصائية واحتالل مركز  - 

الّسوق فإّن جملس املنافسة قد كّرس يف فقه قضائه أنّه "ال يكفي إمتالك احلّصة 
الّسوقية األكرب الحتالل مركز هيمنة على الّسوق ألّن ذلك املركز ال يتحّقق إال مىت  
كانت املؤسسة قادرة على فرض شروطها والتحكم يف آليات الّسوق والتأثري 

ملني فيها والتصّرف وفق االرادة املنفردة دون اخلضوع إىل اجلذري على وضعّية املتعا
لتّايل عدم قدرة بقّية املتنافسني على التأثري على هيكلة  ا و ضغوط الّسوق ومتطلبا

ذه الوضعية ممّا يفّند ادعاءات العارضة.  الّسوق"، ومل تكن املدعى عليها 
لّرجوع إىل تقرير مرصد اهليئة الوطني -  ة لإلتصاالت لشهر سبتمرب أنّه يتبّني 

تزايد عدد مشرتكي املدعّية وتزايد حّصتها بصفة هاّمة خالل الثالثية الثالثة  2014
لنصيب األكرب بسوق التفصيل لعروض  لنفس الّسنة، كما تستأثر املدعّية 

ت اجلوال على مفتاح اجليل   .   G3االنرت
ّرد  -   .طلب احلكم برفض الّدعوىيّتجه أنّه ونظرا الّدعاءات العارضة ا

األستاذ خالد املطوسي نيابة عن يف الّرد الذي أدىل  قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 
ما والذي جاء به  2014 ديسمرب 15 بتاريخ الشركة املتوسطية لإلعالم واإلتصاالت

  يلي:
إذاعية تنشط حتت إطار قانوين يكفل هلا حّق بث أّن املدعى عليها مؤسسة  - 

 .الومضات اإلشهارية
أّن املدعى عليها قامت بناء على طلب شركة "أوريدو تونيزي" ببث ومضة  - 

عدادها بنفسها ا بعد أن قامت  ومّكنت املدعى عليها من الوسائل  إشهارية لفائد
 التقنية املعهودة والالزمة لغاية إجناز ما طلب منها.
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ّن املدعى عليها قامت بتنفيذ ما طلب منها بعد تفّحص مضمون الومضة أ - 
والتحّقق من عدم خمالفته وفقا ألحكام الباب اخلامس من كرّاس الّشروط املعّد من 

 .2014مارس  5معي البصري املؤرخ يف قبل اهليئة العليا املستقّلة لالتصال السّ 
االطالع على فحوى اإلعالن قبل نشره أّن مسؤولية املدعى عليها تقف عند  - 

 وإذاعته حمرتمة القيود القانونية اليت فرضها املشرع.
ئق املرفقة بتقرير الّرد أّن املعاملة التج أنّه -  ارية تعّلقت بعقد يّتضح من خالل الو

وشركة "أوريدو تونيزي" تنفيذا ملا التزمت جتاه  إشهار أبرم بني املدعى عليها
ا.  معاقد

ت من الثابت إنعدام أي صفة للمدعى عليها يف هذه القضّية ممّا يتعّني أنّه  - 
 إخراجها من نطاق املطالبة.

 2007أّن معامالت املدعى عليها مع شركة "أوريدو تونيزي" ترجع إىل سنة  - 

لث وذلك قبل التّ  سناد املدعّية شركة "أورنج تونيزي" إجازة كمشغل  صريح 
لرتاب ال تونسي، ممّا جعلها تتبوأ منزلة احلريف املتمّيز لدى املدعى للهاتف اجلّوال 

 عليها. 
أنّه ورغم أقدمية تعاملها مع املدعى عليها يف جمال اإلشهار فإّن شركة "أوريدو  - 

ا  %30تونيزي" ال تتمّتع سوى بتخفيض ال يتجاوز نسبة  وتعتمد يف مقابل خدما
املعتمدة واملعلومة من طرف املتدخلني يف هذا عريفة االشهارية توظيف نفس التّ 

 امليدان.
أنّه ملزيد التدليل مبدى إحرتام املدعى عليه لقواعد احلياد يف الّتعامل مع كّل  - 

ذا التقرير  األطراف ولقواعد املنافسة الشريفة فإنّه يتبّني من خالل الفواتري امللحقة 
دة بنسبة  " يف نفس الومضة Travel todoمبجّرد ذكر عالمة "  %1.15توظيف ز
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ا، وهو ما يقيم الدليل على شفافية ونزاهة  اإلشهارية طبقا للتسعرية املعمول 
 معامالت املدعى عليها. 

 أنّه لألسباب املذكور يّتجه طلب القضاء بعدم مساع الدعوى. - 
 

نيابة  سفيان بن سالمةاألستاذ يف الّرد الذي أدىل  قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 
والذي  2015 مارس 24 بتاريخ "Traveltodo"شركة "ترافل تودو"  الّدخيلة عن

 ما يلي:جاء به 
كّرسه " الذي  Le marché pertinentأّوال خمالفة مبدأ الّسوق ذات الصلة " - 

جملس املنافسة يف عديد القرارات والذي مفاده أّن الّسوق هي املكان الذي يلتقي 
ع ضعلى منتج أو خدمة معّينة، ممّا يعين أّن كّل مسوق خيفيه العرض والطلب 

 للمنافسة الّسعر من املسّوق اآلخر الذي يعرض نفس اخلدمة.
ألساس يف تسو أّن شركة -  ق الّرحالت واألسفار وال صلة هلا ي"ترافل تودو" تنشط 

لتّايل ال تتقاسم معها ال الّسو  ق مبجال شركة "أورونج" اليت هي شركة اتصاالت، و
  وال احلرفاء وال املنافسة ميكن أن جتمعها معها.

ت مبمارسات مقا الّدخيلةمن أّن  املدعّيةإّدعاءات  ضرورة وأنّ  جتّرد الدعوىنيا  - 
ا أضرارا حمقّ  ا أحلقت  ّ لّسوق وأ قة هي إّدعاءات غايتها يف ذلك تعزيز حّصتها 

عتبار وأّن   العارضةتنشط يف سوق وكاالت األسفار و  الّدخيلةجمّردة ومتضاربة 
ا.  تنشط يف سوق االتصاالت وال جمال هليمنة طرف على سوق ال خيتص 

مل الّدخيلةأّن إّدعاء إحلاق  -  يعّد جمّردا وال دليل عليه ويهدف إىل  دعّيةأضرارا 
 اليت ال تربطها أي عالقة وال تتالقى يف أّي سوق معها. يلةلّدخنكيل مويه والتّ التّ 
 القضاء برفض الدعوى.على أساس ما ذكر يّتجه أنّه  - 
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نيابة عن  حافظ بن صاحلاألستاذ به  وبعد اإلّطالع على التقرير اّلذي أدىل
 2016 أكتوبر 11 لس بتاريخابكتابة واملرّسم  شركة "أوريدو تونيزي" اى عليهاملّدع

   ، والذي أنتهى إىل طلب احلكم برفض الدعوى.األحباث رّدا على تقرير ختم
يف الّرد على تقرير ختم  وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة

ا بتاريخ ييد تقرير ختم األحباث، 2016 أوت 12 األحباث املدىل     .واملنتهية إىل 
سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015   .املتعّلق 
لّتنظيم املت 2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلى األمر عدد عّلق 

  .اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
مللّف.   وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة 

لطّريقة القانونّية جللسة  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا تال املقّرر  2016 أكتوبر 27املرافعة املعّينة ليوم  صماري السّيد البشري سفيان و

األستاذ نيابة عن  سنية السهيلي، وحضرت األستاذة ملخصا من تقرير ختم األحباث
ئب  وأعلنت أّن هذا األخري يطلب ، شركة "أورنج تونيزي"ة املدعيّ سليم مالوش 

لس مبطلب صريح يف ذلك ة هدى األستاذ توحضر  ،طرح القضّية وقد مّدت ا
شركة "أوريدو  ى عليهااملّدعئب  العمدوين نيابة عن األستاذ حافظ بن صاحل

نيابة عن خالد املطوسي وحضر األستاذ وفّوضت الّنظر يف مطلب الطرح، ، تونيزي"
املدعى عليها إذاعة "موزاييك أف أم" وفّوض الّنظر يف مطلب الطرح، وحضرت 
ئب املدعى عليها  األستاذة ليليا الفضيلي نيابة عن األستاذ سفيان بن سالمة 

  وفّوضت هي األخرى الّنظر يف مطلب الطرح. "ترافل تودو"شركة 
وفّوضت الّنظر فيما خيّص احلكومة  ةندوبحضرت السّيدة كرمية اهلمامي مو 

لس تلقائيا  مطلب الطرح، وبصفة عرضّية احلكم برفض الدعوى أصال وبتعّهد ا
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مة التجارية "ترافل للّنظر يف العالقة القائمة بني شركة "أوريديو" والشركة احلاملة للعال
  تودو".

لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح  31حلكم جبلسة يوم  إثر ذلك قّرر ا
   .2016 أكتوبر
  

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صّرح بما يلي:            
  الّشكل :  حيثمن  

واملصلحة ويف اآلجال القانونّية. لذا فقد  حيث قّدمت الدعوى ممّن له الّصفة
  تعّني قبوهلا من هذه النّاحية.

  األصل:حيث  من  

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

 
 املتعلق 1992 ديسمرب 7 يف خاملؤرّ  1992 لسنة 117 عدد القانون -

  . املستهلك حبماية
 املتعلق 1993 ديسمرب 27 يف املؤرخ 1993 لسنة 120 عدد القانون -

 . ومتمته نقحته اليت النصوص ومجيع االستثمارات تشجيع جملة صدار
 بتقنيات املتعّلق 1998 جوان 2 يف املؤرخ 1998 لسنة 40 عدد القانون -

  . التجاري واإلشهار البيع
 15 يف املؤرخ 2001 لسنة 1 عدد لقانون الّصادرة االتصاالت جمّلة -

 عدد القانونة وآخرها لنصوص الالحق واملتّممة قحةاملنّ  2001 جانفي
 . 2013 أفريل 12 يف املؤرخ 2013 لسنة 10

 املتعّلق 2015 سبتمرب 15 يف املؤرخ 2015 لسنة 36 عدد القانون -

 القوانني
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 . واألسعار املنافسة تنظيم عادة

 لعالقة خاص 1993 ماي 3 يف املؤرخ 1993 لسنة 982 عدد األمر -
 لسنة 1259 عدد ألمر املتمم و املنقح معها املتعاملني و اإلدارة بني

 يف املؤرخ 2008 لسنة 344 عدد واألمر 2007 ماي 21 يف املؤرخ 2007
 جويلية 26 يف املؤرخ 2010 لسنة 1882 عدد واألمر 2008 فيفري 11

2010 .  
 املتعلق 1999 ديسمرب 27 يف املؤرخ 1999 لسنة 2843 عدد األمر -

  . املواصالت وزارة بتنظيم
 قاملتعلّ  2001 أفريل 14 يف املؤرخ 2001 لسنة 830 عدد األمر -

 الراديوية الطرفية واألجهزة لالتصاالت الطرفية األجهزة على ملصادقة
 . 2003 أوت 4  يف املؤرخ 2003 لسنة 1666 عدد ألمر واملتمم املنقح

بضبط  قاملتعلّ  2001 أفريل 14 يف املؤرخ 2001 لسنة 831 عدد األمر -
 ألمر مواملتمّ  حاملنقّ  الّشروط العامة للربط البيين وطريقة حتديد التعريفات

 . 2008 سبتمرب 15  يف املؤرخ 2008 لسنة 3025 عدد
 املتعّلق 2002 ماي 14 يف املؤرخ 2002 لسنة 1079 عدد األمر -

 للهاتف عمومية شبكة واستغالل إلقامة لزمة إسناد اتفاقية على ملصادقة
  . اجلّوال الّرقمي

 املتعلق 2008 سبتمرب 15 يف املؤرخ 2008 لسنة 3026 عدد األمر -
 وشبكات لالتصاالت العمومية الشبكات الستغالل العامة الشروط بضبط
ألمر عدد  النفاذ جانفي  10املؤرخ يف  2014لسنة  53املنّقح واملتّمم 

2014.  
 بضبط املتعلق  2009 فيفري 2 يف املؤرخ 2009 لسنة 283 عدد األمر -

  األوامر
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 لالتصاالت عمومية شبكة واستغالل إلقامة إجازة إسناد وإجراءات شروط
 اجليل من اجلوالة االتصاالت وخدمات القارة االتصاالت خدمات لتوفري
 .الثالث واجليل الثاين

 املتعّلق 2009 جويلية 31 يف املؤرخ 2009 لسنة 2270 عدد األمر -
 للهاتف عمومية شبكة واستغالل إلقامة لزمة إسناد اتفاقية على ملصادقة

  .اجلّوال الّرقمي
 املتعّلق 2012 جويلية 10 يف املؤرخ 2012 لسنة 755 عدد األمر -

 للهاتف عمومية شبكة واستغالل إلقامة لزمة إسناد اتفاقية على ملصادقة
   .اجلّوال الّرقمي

-   

لقواعد املطبقة على  2007اوت  9قرار وزير السياحة املؤرخ يف  - املتعّلق 
ت.  وكاالت األسفار عند ممارسة نشاطها عن طريق األنرت

 لسنة 1 عدد والبصريّ  عيالسم لالّتصال املستقلة العليا يئةاهل قرار -
للحصول  الشروط كراس صدار واملتعلق 2014 مارس5  املؤرخ  2014

  جلمهورية التونسية. خاصة إذاعية قناة واستغالل إحداث إجازةعلى 

  

  القرارات

  
 الّسوق املرجعية: -   2.§

 marché de produits ouمن الناحّية املاديّة ( حتديد الّسوق املرجعّية – 1

services(:  
 االتصاالت عرب اهلاتف إسداء خدماتيتعّلق الّنزاع املاثل بسوق حيث 
  .الرقمي اجلوال
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ا  2يف فصلها  جملة االتصاالتتعّرف حيث و  ّ كل عملية "االتصاالت على أ
تراسل أو بث أو استعمال إلشارات بواسطة حوامل معدنية أو بصرية أو 

 .راديوية"

توفري  1"توفري خدمات االتصال اليت "تؤّمن بني طرفني أو أكثرلحيث يتعّني و 
 ،)Equipements terminaux( املادية أمهها األجهزة الطرفيةمجلة من الوسائل 

"كل جهاز ميكن ربطه مع طرف ة االتصاالت اجلهاز الطريف بكونه ف جملّ وتعرّ 
  .2شبكة اتصاالت قصد توفري خدمات االتصاالت للعموم"

هذه أن تكون األجهزة الطرفّية اجلّوالة  إلجناح عمّلية االّتصالحيث يتعّني و 
  .3شبكة االتصاالت املفتوحة للعموم""، أيبشبكة عمومية لالتصاالتمرتبطة 

"ربط بني هو  الربط البيينو  وجود ربط بني شبكات االتصاالت. كما يتوّجب
  .4شبكتني عموميتني لالتصاالت أو أكثر"

مني حيث و  مشّغل شبكة اتصاالت والذي يقتضي  ة اتصاالتبكشيتوىل 
شخص معنوي متحّصل على "أن يكون  7-2حبكم جمّلة االتصاالت يف فصلها 

  ."لزمة الستغالل شبكة عمومية لالتصاالت
من توجيه خدمات اإلتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال  بذلكمتّكن حيث و 

جوال  طريفاإلتصال إىل شخص معّني دون آخر من خالل استعمال جهاز 
 ّصورو يتضّمن مجلة من املعطيات الّشخصية من ذلك قائمة األمساء واإلرساليات 

.(...)   
 االتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال حيث ينشط بسوق إسداء خدماتو 

  لني أساسيني:املشغّ ثالثة إىل حدود تقدمي دعوى احلال و 
                                                           

  . االتصاالت مجلّة من 10 -2 الفصل -  1
 16 - 2 الفصل -  2
 االتصاالت مجلة من  5 – 2 الفصل -  3
   9– 2 الفصل -  4
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املشغل التارخيي يف وهو  :(Tunisie Télécom) تونس"اتصاالت "املشغل  - 
ّسس منذ سوق االتصاالت يف تونس مث تغري شكله القانوين خالل سنة  1995، 

حرير التدرجيي لقطاع وعلى إثر التوّجه حنو التّ  ليصبح شركة خفية اإلسم. 2004
ب املنافسة ّمت إسناد أّول إجازات (لزمات) لإلقامة واستغالل  االتصاالت وفتح 

 شركة "أوراسكوم اتصاالت تونس" إىل 2002من سنة شبكات االتصال بداية 
 .(تونيز سابقا)

  وينشط هذا املشغل حتت العالمة التجارية التالّية:
  
  
  
  
  

نوحة إجازة مممتحّصل على : (Orange Tunisie)املشّغل "أورنج تونيزي"  - 
من قبل الدولة التونسية إلقامة واستغالل شبكة عمومية لالتصاالت لتوفري خدمات 
االتصاالت القارة وخدمات االتصاالت اجلّوالة من اجليل الثاين والثالث على كامل 

 .2009جويلية  13تراب اجلمهورية التونسية بتاريخ 
  وينشط هذا املشغل حتت العالمة التجارية التالّية:
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إجازة متحّصل على  :(Ooredoo Tunisie) املشّغل "أوريدو تونيزي" - 
نوحة من قبل الدولة التونسية إلقامة واستغالل شبكة عمومية لالتصاالت لتوفري مم

خدمات االتصاالت القارة وخدمات االتصاالت اجلّوالة من اجليل الثاين والثالث 
 .2012 ماي 24على كامل تراب اجلمهورية التونسية بتاريخ 

  وينشط هذا املشغل حتت العالمة التجارية التالّية:
  
  
  
  
  
  اهلاتف خبصوص قابلية االستبدال بني خدمات االتصاالت املسداة عرب

  الرقمي اجلوال:
 اإلمكانيةمفهوم االستبدال بكونه يعّرف فقه قضاء جملس املنافسة حيث 

خر يوّفر له نفس  املخّولة لكّل منتفع أو مستعمل الستبدال منتوج معّني 
  .1احلاجة أو على األقل نسبة قويّة منها

خدمة لئن دأب عمل جملس املنافسة على اعتبار أّن قابلية االستبدال حيث و و 
هي غري ممكنة  االتصال عرب اهلاتف اجلوال خبدمة االتصال عرب اهلاتف القار

ا، فإن  قابلية االستبدال بني خدمات االتصاالت داخل الستقاللية كل سوق بذا
عتبار أّن  اهي خالف اهلاتف الرقمي اجلوالسوق  حّية الطلب  لذلك ممكنة من 

خمتلف املشغلني داخل هذه الّسوق يقومون بتوفري نفس اخلدمات تقريبا ويبقى 

                                                           

  .2006جوان  22الّصادر بتاريخ  5179قرار مجلس المنافسة عدد  -  1
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 املطبّقة على هذه اخلدمات إذكاء لروح املنافسة االختالف يف مستوى التعريفات
  . والستقطاب املشرتكني

  هيكلة الّسوق املرجعّية: - 2.1
  من حيث العرض: - 1.2.1
  االتصاالت عرب اهلاتف  خدماتاملؤسسات االقتصادية الّناشطة بسوق

  الرقمي اجلوال:
 االتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال ينشط بسوق إسداء خدماتحيث 

  املشغلني أساسيني:ثالثة 
هي و  :(Tunisie Télécom) تونس"اتصاالت "الوطنية لالتصاالت شركة  - 

 1.400 ، يبلغ رأمساهلا2004شركة خفية اإلسم أحدثت طبقا للقانون التونسي منذ 
 – IIحدائق البحرية  -مقرها االجتماعي بضفاف البحرية دينار تونسي، مليون 
لّسجل التجاري حتت عدد  ،1053تونس   .6461995Bومرّمسة 

سم شركة  :(Orange Tunisie)شركة "أورونج تونيزي"  -  واليت كانت تعرف 
"ديفو لالتصاالت" سابقا، هي شركة خفية اإلسم أحدثت طبقا للقانون التونسي 

بعمارة  دينار تونسي، مقّرها االجتماعي 18.451.100، يبلغ رأمساهلا 2004منذ 
لّسجل التجاري حتت  -1003-أورونج، املركز العمراين الشمايل  تونس ، ومرّمسة 

 .2411262004Bعدد 
سم شركة  :(Ooredoo Tunisie)شركة "أوريدو تونيزي"  -  واليت كانت تعرف 

" سابقا، هي شركة خفية اإلسم أحدثت طبقا للقانون التونسي منذ  "تونيز
حبدائق  دينار تونسي، مقّرها االجتماعي  359.172.000، يبلغ رأمساهلا2002

لّسجل التجاري حتت عدد  ،1053، تونس IIالبحرية   .117632002Bومرّمسة 

 



17 

 

 االتصاالت عرب اهلاتف الرقمي  خدماتسوق  تقييم وضعّية املنافسة داخل
  اجلوال:

  حصص الّسوق: - 
  ،بتاريخ تقدمي دعوى احلال ،تتوزّع حصص الّسوق بني املشغلني الثالثحيث 

  كالّتايل:
  )2014نوفمرب  – 2013تطّور احلصص السوقية (نوفمرب 
  

  2014 نوفمرب  2014أوت   2014ماي   2014 فيفري  2013 نوفمرب  املشغل

 % 34.3 % 32.2 % 33.5 % 33.7  % 34.8  اتصاالت تونس

 % 19.8 % 16.8 % 16.0 % 13.9 % 12.9  أورنج تونيزي

 % 44.7 % 49.9 % 50.5 % 52.4 % 52.3  أوريدو تونيزي

  .2014اهليئة الوطنّية لإلتصاالت  -مؤشرات سوق اهلاتف اجلّوال املصدر:
  

  
"أوريدو  شركةاملشّغل دول والّرسم البياين أعاله، أن يستخلص من اجلحيث 

رغم حداثة دخوله للّسوق التونسية خلدمات و  (Ooredoo Tunisie)تونيزي" 
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تقدر بـ  2014تلك احلّصة الّسوقية األكرب خالل شهر نوفمرب مياهلاتف اجلّوال، 
ا خالل ذابقة واليت عرفت بذلك تراجع حلصصه الّسوقية السّ  المسجّ  % 44.7 رو

 "اتصاالت تونس" شركة يليه املشّغل % 52.4حبصة تناهز  2014شهر فيفري 
(Tunisie Télécom) ا وقدرت حّصته عرفت حصصه السوقية استقرار  ذيال

 ة املشغل الثالثيف حني ال تتجاوز حصّ ، % 34.3 بـ 2014خالل شهر نوفمرب 
رغم تطور حصصه  % 19.8 نسبة (Orange Tunisie)شركة "أورونج تونيزي" 

موىف شهر خالل  % 19.8إىل  2013خالل شهر نوفمرب  % 12.9الّسوقية من 
  .2014نوفمرب 
  :احلالّية درجة الرتكيز الّسوق املرجعية مدى تقييم  - 

تقييم وضعّية املنافسة داخل الّسوق املرجعّية الّرجوع إىل عديد حيث يقتضي 
"، وهو إختصار لـ"هريفيندال هريمشان" IHHاملعايري واملؤشرات، غري أن مؤشر "

"Indice Herfindahl-Hirschmann يبقى األهّم واألكثر اعتمادا لتحليل ،"
  عمليات الرتكيز ومكافحة االحتكار خاصة من قبل سلطات املنافسة املقارنة

على ذلك سيتّم اعتماد هذا املؤشر لتقييم  . وبناء2وكذلك األمريكية 1كاألوروبية
  . أعالهوضعية املنافسة وخاّصة درجة الرتكيز بني املشغلني الثالثة املذكورين 

 ؤشر "هريفيندال هريمشان"تعترب املفّوضّية األوروبية، يف تعريفها ملحيث و 
"IHH اإلنتاجيعين قياس الوضعّية اليت يكون فيها جزء هام من "، أّن هذا األخري 

، بيد عدد قليل من املؤسسات االقتصادية املتدخلةلّسوق املرجعّية  أو العرض
ذا املؤشر ملعرفة القّوة السوقية ( ) أو ouvoir de marchéP ويستدّل 

                                                           

1 -  Les lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du 
Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, Commission Européenne, 
Communication, in :europa.eu/legislation_summaries/competition/firms.  
2  -  Horizontal Merger Guidelines (for public comment), Federal Trade Commission and US 
Department of Justice, 2010. 
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لّسوق  املنافسة اليت متارس بني خمتلف هذه املؤسسات. ولقياس درجة الرتكيز 
الّسوق الّرتبيعية ملختلف املؤسسات االقتصادية حصص  املرجعّية فإنّه يتّم مجع

ا    .1الفاعلة 
ت من درجات الرتكيز، التفريق اإلطار  يف هذاحيث يتّم و  بني ثالثة مستو
إىل  سلطات املنافسة األوروبيةوكذلك  املفوضية األوروبيةعمل  دأبحيث 
  الرتكيز التالّية: درجاتحتديد 

  مؤشر قيمة كانت  إذا ةتركيز ضعيفدرجة سوق ذات IHH  أقلّ املتحصل عليه 
 . 1.000من

  مؤشر قيمة كانت إذا ةتركيز معتدلدرجة سوق ذات IHH  املتحصل عليه
 .2000و 1000 بني تنحصر الرتكيز لوضعّيةتبعا 
  مؤشر قيمة كانت إذا عالّية تركيزذات درجة سوق IHH  املتحصل عليه

  . 2000 تتجاوز
لّسوق املرجعّية.ويرتفع هذا املؤشر أو    يقّل حبسب عدد املتدخلني 

لّسوق املرجعية حيث و و  بناء على ما سلف ذكره، سيتّم حتليل درجة الرتكيز 
يف موىف شهر نوفمرب  قمي اجلوالاالتصاالت عرب اهلاتف الرّ  خدماتاملتعّلقة 

ريخ 2014   :وفقا للمؤشر املشار إليه أعاله ّية،الاحلدعوى التقدمي ، أي 
 

  )%احلّصة من الّسوق (  املشغل

                                                           

1  -  Cet indice est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises 
présentes sur le marché. Lorsqu’il n’est pas possible, faute d’information disponible, d’intégrer dans 
le calcul toutes les entreprises présentes, il convient de se limiter aux principaux opérateurs dont les 
parts de marché peuvent être identifiées, in Les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence 
relative au contrôle des concentrations. Autorité de la Concurrence Française, juillet 2013, p. 103. 
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  34.3  اتصاالت تونس

  19.8  أورنج تونيزي

  44.7  أوريدو تونيزي

  

  

  

  

  

يتبّني من اجلدول أعاله عدم تكافؤ هذه الّسوق لتفاوت حصصها وحيث 
  كالّتايل: "IHH"تيجة وفقا ملؤشر وتكون النّ 

34.32  +19.82  +44.72   =566.623    
 درجة عالية من الرتكيزيستنتج مبدئيا أّن الّسوق احلالّية هي على حيث و 

جتاوزت القيمة القصوى  "IHH"تيجة املتحّصل عليها وفقا ملؤشر ضرورة وأّن النّ 
دة قيمة  2000واحملّددة بـ ترجع شّدة تركيز هذه الّسوق إىل قلّة . و 1566.62أي بز

ااملتدخلني      للمشغلني "أوريدو تونيزي" الّسوق ترجع )3/2( ثلثيف ،واملنافسني 
(Ooredoo Tunisie) اتصاالت تونس" و"(Tunisie Télécom)  وذلك بنسبة

  تقريبا. % 79

  من حيث الطلب: - 2.2.1

34,3

19,8

44,7

(%)الحّصة من الّسوق 

اتصاالت تونس

أورنج تونيزي

أوريدو تونيزي
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يصدر الطلب أساسا عن املنتفعني أو املشرتكني خبدمات االتصاالت، حيث 
حكامويعترب االنتفاع  من  3الفصل  خبدمات االتصال حقا وفقا للقانون، فعمال 

  يف التمّتع خبدمات االتصاالت ". "لكّل شخص احلقّ جمّلة االتصاالت 
ذا احلق  "حرية اختيار مزّود خدمات االتصاالت حسب ولكل متمتع 

  .1جمال التغطية لكل خدمة"
اهلاتف الّرقمي اجلوال خيتلف عدد املشرتكني خبدمات االتصاالت عرب حيث و 

لّنظر.   حبسب اخلدمات املسداة من قبل كّل مشغل داخل الشبكة اليت ترجع إليه 
االتصاالت عرب اهلاتف  بلغ العدد اجلملي للمشرتكني يف خدمات حيثو 

مليون مشرتك موّزعة   14.1 حوايل ،2014يف موىف شهر نوفمرب الّرقمي اجلوال، 
  كالّتايل:

  اكات (مليون)عدد االشرت   املشغل    
 4.8  اتصاالت تونس
 2.7  أورنج تونيزي
 6.6  أوريدو تونيزي

  
 يبّني اجلدول اإلحصائي الّتايل تطّور عدد املشرتكني يف خدماتحيث و 

  االتصاالت عرب اهلاتف الّرقمي اجلوال حبسب كّل مشّغل:
  )2014 ديسمرب – 2013 ربمديس( عدد االشرتكاتتطّور 

  مشرتكالوحدة: مليون 

  2014ديسمرب   2014نوفمرب   2014أوت   2014جوان   2014مارس   2013ديسمرب   املشغل
 5.1  4.7 4.4 4.4 4.2  4.4  اتصاالت تونس
 2.7  2.7 2.2 2.1 1.8 1.7  أورنج تونيزي
 6.5  6.6 6.9 6.6 6.5 6.7  أوريدو تونيزي

  .2014لإلتصاالت اهليئة الوطنّية  -املصدر: مؤشرات سوق اهلاتف اجلّوال

                                                           

  من مجلّة االتصاالت. 3 -3الفصل  -  1
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"أوريدو دول والّرسم البياين أعاله، أن املشّغل شركة يستخلص من اجلوحيث 

رغم حداثة دخوله للّسوق التونسية خلدمات و  (Ooredoo Tunisie)تونيزي" 
 البالغ عددها يف موىف شهر النصيب األكرب من االشرتكاتاهلاتف اجلّوال، ميتلك 

تراجعا نسبيا بعد أن كانت مسّجال بذلك  مليون مشرتك 6.6تقدر بـ  2014نوفمرب 
يليه املشّغل شركة  ،2014مليون مشرتك خالل شهر أوت  6.9عدد أشرتكاته تناهز 
عدد اشرتكاته اجلملية  عرف الذي (Tunisie Télécom) "اتصاالت تونس"

يف حني ال تتجاوز ، مشرتكمليون  4.7 بـ 2014خالل شهر نوفمرب  واملقّدرةاستقرارا 
 2.7 (Orange Tunisie)" شركة "أورونج تونيزياملشغل الثالث  عدد اشرتاكات

مليون مشرتك خالل شهر أوت  2.2من  ا هاماتطور  والذي عرف مليون مشرتك
مليون مشرتك خالل  2.7مليون مشرتك خالل شهر سبتمرب ليبلغ  2.5إىل   2014
  .2014نوفمرب 

 

0
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3

4
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8

2013ديسمبر  2014مارس  2014جوان  2014أوت  2014سبتمبر  2014نوفمبر 

اتصاالت تونس

أورنج تونيزي

أوريدو تونيزي

)  2014 نوفمبر –   2013تطّور عدد االشتركات (ديسمبر 
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خبدمات االتصاالت عرب  تترجع أمهية تطور العدد اجلملي لالشرتاكاحيث و 
مليون مشرتك  14.1اهلاتف الّرقمي اجلّوال مبختلف شبكات االتصاالت واملقدر بـ 

  . 1 % 95واليت تناهز حوايل ارتفاع نسبة امتالك اهلواتف اجلوالة إىل 

 marchéحتديد الّسوق املرجعّية من الناحّية اجلغرافية ( – 2 

géographique:(  
أّن حتديد الّسوق ف املقارنة املنافسة سلطاتقضاء فقه  عليه دأبمبا  استئناسا

ن تكون املؤسسات املعنية شرطني على األقّل وذلك املرجعّية جغرافيا يقتضي توفر 
ال الرتايب، وأن    . 2ختضع بداخله لقواعد وشروط تنافس متجانسةشطة بنفس ا

 خبصوص نشاط مشغلي شبكات االتصاالت عرب اهلاتف الّرقمي اجلوال 
ال اجلغرايف أو الرتايب  :بنفس ا

ملصادقة واملتعّلق الّصادرة وامرمبقتضى األو ، من الناحّية القانونيةّمت  حيث ة 
واستغالل شبكة عمومية لالتصاالت لتوفري على اتفاقيات إسناد إجازة إلقامة 

املشّغل التارخيي  متكني خدمات االتصاالت القارة وخدمات االتصاالت اجلّوالة
قي املشغلني  (Tunisie Télécom) "اتصاالت تونس"شركة  شركة  :وكذلك 

) Ooredoo   4"أوريدو تونيزي"وشركة  (Orange Tunisie)3""أورونج تونيزي

Tunisie)،  كامل تراب اجلمهورية"من إقامة واستغالل هذه الشبكات على".  
 السّوق املرجعّيةمن هذه الناحّية،  ة،كامل تراب البالد التونسيحيث يشّكل  و 

  املتعّلقة بتوفري خدمات االتصاالت عرب اهلاتف الّرقمي اجلّوال. اجلغرافية
                                                           

1 - Rapport "Pyramid", Tunisie : un marché des télécoms exponentiel et plus forte croissance de la 
région MENA en 2014,  bureau de conseil de Cambridge, in www.tunisait.com 

  . 2004 ديسمرب 9 بتاريخ MC-04-02   عدد الفرنسية املنافسة سلطة قرار -  2
 شبكة واستغالل إلقامة لزمة إسناد اتفاقية على بالمصادقة المتعلّق 2009 جويلية 31 في المؤرخ 2009 لسنة 2270 عدد األمر -  3

  . 2714 بالصفحة 2009 أوت 4 بتاريخ 62 عدد التونسية للجمهورية الّرسمي بالّرائد المنشور الجّوال الّرقمي للهاتف عمومية
 شبكة واستغالل إلقامة لزمة إسناد اتفاقية على بالمصادقة المتعّلق 2012 جويلية 10 في المؤرخ 2012 لسنة 755 عدد األمر -  4

  . 1327 بالصفحة 2012 جويلية 14 بتاريخ 39 عدد التونسية للجمهورية الّرسمي بالّرائد المنشور الجّوال الّرقمي للهاتف عمومية
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ال اجلغرايف لكّل شبكة من وحيث خيتلف  شبكات االتصال الرّاجعة ا
ختالف نسب تغطية الشبكة على تراب من الناحّية الفنّية للمشغلني املذكورين،  ،

اجلمهورية، ويكون بذلك جمال التنافس اجلغرايف بني املشغلني هو جمال تغطية 
  بينهم. فيما الشبكات 

االت اجلغرافية اخلاصة بتغطية حيث و  تبّني الّرسومات البيانية التالّية ا
  ليها أعاله:إالشبكات املشار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أورونج تونيزي لشبكة الجغرافي المجال  

أوريدو تونيزي لشبكة الجغرافي المجال  

 

تونس اتصاالت لشبكة الجغرافي المجال  
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  خبصوص خضوع مشغلي شبكات االتصاالت عرب اهلاتف الّرقمي اجلوال
  قواعد وشروط تنافس متجانسة:ل

لّسوق املرجعية واملشغلاشطو خيضع مجيع املشغلني النّ حيث  ن يف و ن الرّاغبو ن 
ا الّنصوص القانونية  النفاذ هلذه الّسوق لنفس الّشروط الرتتيبية والفيّنة اليت حّدد

 15املؤرخ يف  2008لسنة  3026واألمر التطبيقي عدد  جملة االتصاالتوخاّصة 
املتعّلق بضبط الّشروط العاّمة الستغالل الشبكات العمومية  2008سبتمرب 

  .لالتصاالت وشبكات الّنفاذ
ّلة املذكورة ميكن للدولة أن  18طبقا ألحكام الفصل وحيث  وما بعده من ا

ات العمومية لالتصاالت مبقتضى اتفاقية تربم تسند لزمات إقامة وتشغيل الشبك
مر.   بينها وبني املشغل تصادق عليها 

عوة للمنافسة ال يتّم إسناد هذه اللزمة إّال بعد اختيار املرتشح بعد الدّ حيث و 
وفق طلب عروض مفتوح أو ضّيق يكون مسبوقا مبرحلة إنتقاء أوىل. ومتنح هذه 

  ة مع إمكانية التمديد فيها.اللزمة ملّدة ال تتجاوز محس عشرة سن
جلملة كما  أّن أسواق اخلدمات موضوع الّسوق املرجعّية يف مستوى البيع 

حكام الفصل والتفصيل قد ّمت تنظيمها مبقتضى األمر املذكور أعاله و   همن 3جاء 
لّربط واالشرتاك واملكاملات حتّدد بكّل حريّة من قبل املتعّلقة  التفصيل أّن تعريفات
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مشغلي الشبكات مع احرتام مبدأ املساواة يف معاملة املستعملني وتفادي أي متييز 
  يقوم على الّتموقع اجلغرايف.

من زاوية املنافسة لنفس القواعد خيضع مشغلو شبكات االتصاالت  حيثو 
لسنة  36القانون عدد  لّنصوص القانونية والرتتيبية وأّمهها املنافسة املنصوص عليها

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015 وكذلك  املتعّلق 
  اليت تصدرها اهليئة الوطنية لالتصاالت اخلاّصة بتنظيم القطاع.  التعديلية للقرارات
  

II – :عن املمارسات املثارة  
، من أجل ما بدر امترمي عريضة الدعوى الرّاهنة إىل تتّبع املّدعى عليهحيث 

ملنافسة على معىن أحكاممن ممارسات  اممنه عادة تنظيم  خمّلة  القانون املتعّلق 
  املنافسة واألسعار.

ئب املدعّية على املّدعى عليهمحيث و  أّن  والّدخيلة يف القضّية الرّاهنة اينعى 
 "Ooredoo Tunisie" تونيزي" أوريدو"شركة  بعرض شهارية املتعّلقةاإلعملّية ال

اليت   "merciحتويل نقاط "مارسي" " حرفائها من حقّ  متكني دف إىلواليت 
ت أو متّكنوا من مجعها بفضل عملّيات شحن الرّ  صيد هلواتفهم اجلّوالة إىل مشرت

، سواء  "Traveltodo"ترافل تودو" خدمات تذاكر سفر وإقامات بنزل من شركة "
على موجات إذاعة "موزاييك" اليت بثت عن طريق ومضة إشهارية  كان ذلك

"Mosaïque FM" شركة "ترافل  موقع علىنشرت الفتة إشهارية  أو عن طريق
عملّية مكثفة ، كانت ابعة هلاالتّ  (Facebook)"فايسبوك"صفحة  وعلى تودو"

شركة  ملدعّية قد أحلقت الضرر ممارسات التنافسية غري املشروعةوهي تشكل 
  .(Orange Tunisie)"أورونج تونيزي" 
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ئب حيث و  املمارسات اليت أتتها املدعى عليها شركة أّن  العارضةيضيف 
يمن من  "Ooredoo Tunisie" تونيزي" أوريدو" دف إىل تعزيز حّصتها اليت 

هلذه خول ن تعرقل املدعّية من الدّ أا أخالهلا على سوق اهلاتف اجلّوال ومن ش
ا، وهي أعمال تتناىف وقانون املنافسة  الّسوق واالستئثار حبّصتها الطبيعية 

  واألسعار.

حكام الفصل حيث و  املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  5جاء 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 2015سبتمرب  15 "متنع األعمال أنّه  املتعّلق 

قيات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها املتفق عليها والتحالفات واالتفا
ملنافسة واليت تؤول إىل:   أو أثرها خمال 

  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، – 1
 من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلّد من املنافسة احلّرة فيها، احلدّ  –2

 حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو االستثمار أو التقدم التقين، -3

  .تقاسم األسواق أو مراكز التموين –4
ومينع أيضا االستغالل املفرط ملركز هيمنة على الّسوق الداخلية أو على 

لوضعية تبعية إقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزودين جزء هام منها أو 
  ...ممّن ال تتوفر هلم حلول بديلة للتسويق أو التزود أو إسداء اخلدمات

طال بطال مطلقا حبكم القانون كل إلتزام أو اتفاق أو شرط  يكون 
لفقرتني األوىل  حدى املمارسات احملّجرة  والثانية من هذا تعاقدي يتعّلق 

  .الفصل"
  

  داعي:خبصوص العرض اإلشهاري موضوع التّ  – 1. §
  وضوع الّنزاع الّراهن:ذات الّصلة مباملؤسسات اإلقتصادية  – 1
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  "شركة "أورونج تونيزي(Orange Tunisie):  سم شركة و اليت كانت تعرف 
شركة خفية اإلسم أحدثت طبقا للقانون التونسي هي  سابقا، "ديفو لالتصاالت"

بعمارة  دينار تونسي، مقّرها االجتماعي 18.451.100، يبلغ رأمساهلا 2004منذ 
لّسجل التجاري حتت تونس  -1003-أورونج، املركز العمراين الشمايل  ، ومرّمسة 

 .2411262004Bعدد 
  
  تونيزي" أوريدو"شركة (Ooredoo Tunisie):  سم شركة واليت كانت تعرف 

" سابقا هي شركة خفية اإلسم أحدثت طبقا للقانون التونسي منذ  ،"تونيز
حبدائق  دينار تونسي، مقّرها االجتماعي  359.172.000، يبلغ رأمساهلا2002

لّسجل التجاري حتت عدد  ،1053، تونس 2البحرية   .117632002Bومرّمسة 
  

  الشركة املتوسطية لإلعالم واإلتصاالت (MED TELECOM):  هي شركة
، يبلغ رأمساهلا 2003خفية اإلسم أحدثت طبقا للقانون التونسي منذ 

ج  دينار تونسي، مقّرها االجتماعي 3.010.000.000  8003بعمارة موزاييك، 
لّسجل التجاري حتت عدد   .149042003Bمونبليزير، تونس، ومرّمسة 

  
  "شركة "ترافل تودو(Traveltodo):  لشركة  جتارية "ترافل تودو" هي عالمة

هي شركة  ،(Splendid Tour)"سبلونديد تور" التنمية السياحية واألسفار والرتفيه 
، يبلغ رأمساهلا 2005خفية اإلسم أحدثت طبقا للقانون التونسي منذ 

- بنهج املقاولني، الشرقية  دينار تونسي، مقّرها االجتماعي 1.000.000.000
لّسجل التجاري حتت عدد  -2035   .031702005Bتونس، ومرّمسة 
املعنّية مبوضوع يستنتج من خالل حتديد خمتلف املؤسسات االقتصادية حيث و 

  املنازعة الرّاهنة تعّدد األسواق االقتصادية اليت تنتمي إليها واليت تنشط يف إطارها:
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 واليت متثل يف القضية الرّاهنة  :(سوق اهلاتف اجلّوال) سوق االتصاالت
االّسوق املرجعّية شركة "أورونج  يف الّنزاع الرّاهن، املدعّية كل من  ، واليت ينشط 

    شركة "أوريدو تونيزي" املدعى عليهاو  (Orange Tunisie)تونيزي" 
(Ooredoo Tunisie). 

  
 :ا سوق اإلنتاج السمعي البصري الشركة  الثانية، املدعى عليها واليت تنشط 

واملعروفة خاصة على املستوى (MED TELECOM) املتوسطية لإلعالم واإلتصاالت 
 .(Mosaïque FM) "موزاييك أف.أماإلذاعي عرب موجات إذاعتها "اإلنتاج 

  
 :وهي الّسوق اليت تضم  سوق وكاالت األسفار عرب شبكات األنرتنت

 .(Traveltodo)شركة "ترافل تودو" ، الّدخيلة

  الفنية للعرض املقدوح فيه:طبيعة الخبصوص  – 2
 "Ooredoo"شركة أوريدو  بعرض شهارية املتعّلقةاإلعملّية ال دفوحيث 

الفتة  أو عن طريق "Mosaïque FM"على موجات إذاعة "موزاييك" اليت بثت و
صفحة  وعلى شركة "ترافل تودو" موقع علىنشرت إشهارية 

حتويل نقاط  حرفائها من حقّ  متكنيإىل  ،ابعة هلاالتّ  (Facebook)"فايسبوك"
اليت متّكنوا من مجعها بفضل عملّيات شحن الرصيد هلواتفهم   "merci"مارسي" "

ت أو خدمات تذاكر سفر وإقامات بنزل من شركة " ترافل تودو" اجلّوالة إىل مشرت
"Traveltodo".  

  
  العرض: حمتوى – 1.2
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) Ooredooأوريدو تونيزي" "شركة  1لّرجوع إىل موقع وابوحيث يّتضح 

Tunisie)  ّرسي" أو ا"م أن)merci( مج وفاء ، هو  Programme(عبارة عن بر

de fidélité(،  ساس إىل متكني حرفاء شبكة أليهدف و شركة الأعّد من قبل
نقاط "مرسي" بفضل عمليات شحن رصيد  "أوريدو" يف مرحلة أوىل من جتميع

  شبكة.اهلاتف اجلّوال أو عن طريق إجراء املكاملات أو اإلرساليات القصرية داخل ال
نية متكني حرفاء الشبكة من قابلية حتويل النقاط وحيث يقع  ّمث ويف مرحلة 

ت... ّمعة إىل هدا أو مشرت   ا
مج أنّ حيث و  لشبكة يّتضح من خالل هذا الرب نقاط  10حيظى بـ  املشرتك 

   .تصاالت مستهلكةاال من دينار 1عن كّل ما يعادل قيمته "مرسي" 
ّمعة قيمة مالية حمّددة يف الغرض جمموعة من النّ توافق كل حيث و  قاط ا

  حسب شبكة مكافآت كالّتايل:
  

Points Merci cumulés Bonus attribués (en DT) 
300 1,050 
400 1,400 
600 2,100 
900 3,150 

1 200 4,200 
1 500 5,250 
2 000 7,000 
3 000 10,500 
4 000 14,000 
5 000 17,500 

 
اية ال ميكن حتويل هذه النّ وحيث  ريخ  4قاط قبل  أشهر األوىل بداية من 
مج الوفاء "ماإلشرتاك والتّ  تقوم شركة "أوريدو حيث تقوم و  رسي".اسجيل برب

مج تونيزي"    تسويق عروضها الّتجارية.بعرب هذا الرب

                                                           

 www.ooredoo.comموقع واب شركة "أوريدو تونيزي":  1
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 "شركة أوريدو" املدعى عليهاتنازع  املدعّيةّن أوقائع املذكورة لحيث تفيد او 
"Ooredoo" لعرضيف  مرحلة أوىل يف  تمكنياملتعّلق ب عملّية التسويق اخلاّصة 

ت أو خدمات تذاكر merciحرفائها من حق حتويل نقاط "مرسي" " " إىل مشرت
نية يف خرق املطلوبة ألحكام و  ،سفر وإقامات بنزل اليت تعتربها مفرطة، ويف مرحلة 

  من قانون املنافسة واألسعار املذكور سلفا. 23الفصل 
  :اإلشهاري عملّية تسويق العرضل املدعّيةمنازعة خبصوص  – 3

جاري للعرض املذكور كان سويق التّ من وقائع القضّية أّن التّ  ستخلصيوحيث 
عرب  اإلشهار اإلذاعي واإلشهار على اخلطّ  من عملّيات اإلشهار: صنفنيموضوع 

  .)en ligne( شبكة اإلنرتنت
  

  

  

  

  

  

 1998لسنة  40 من القاتون عدد 35يعترب إشهارا على معىن الفصل حيث و 
"كّل عملّية  واملتعلق بطرق البيع واإلشهار التجاري 1998جوان  2 املؤرخ يف

دف بصفة مباشرة أو غري مباشرة إىل تنمية بيع منتوجات أو إسداء  اتصال 
  .املعتمدة" االتصالخدمات مهما كان املكان أو وسائل 

 

أوريدو

Ooredoo

عمليّة التسويق التجاري 
لعرض

merci

إشهار العرض عبر موجات 
إذاعة

Mosaique FM

إشهار العرض عبر موقع الواب 
 التابع لشركة

Traveltodo



32 

 

جاري للعرض املتنازع يف شأنه سويق التّ عملّية التّ عن املطعن املتعّلق ب – 1.3
  عرب اإلشهار اإلذاعي:

أوريدو "شركة موضوع عالقة تعاقدية بني هذه شهارية اإلالعملّية  تعدّ حيث 
والشركة املتوسطية لإلعالم واإلتصاالت  (Ooredoo Tunisie)تونيزي" 

"Mosaïque FM".  

 تعّلقأوريدو" ت" ببث ومضة إشهارية لفائدة شركة ةحيث قامت هذه األخري 
اليت   "merciحتويل نقاط "مارسي" " من حقّ  فائهاتمكني حر ب لعرض اخلاص

ت أو خدمات تذاكر سفر وإقامات بنزل من شركة  ،"ترافل تودو"مجعوها إىل مشرت
  .2014أوت  17و 2014أوت  8 يف املّدة الفاصلة بني وذلك
: حو الّتايلعلى النّ  هذه العملّية أذيعت ةحسب مظروفات ملّف القضيّ و  

"Merci merci merci merci merci merci merci  قّداش قتلي مازالو
 merci merci merci merci merci merci ... 150للّسجور يف احلّمامات؟ 

لـ Travel todoعن  Ooreedooاليوم مع   les points، حّول merciخّلص 

Merci متاعك وخّلص وإال متّتع بـdes réductions جاتك  على خالعتك وفوا
et tous les services disponibles chez travel to do   عرض صاحل

  ."Ooreedooشرتكي مل
  
ئب املدعى عليها حيث و           الشركة املتوسطية لإلعالم واالتصاالتدفع 

(MED TELECOM)  موزاييك أف.أم"  إذاعةصاحبة"(Mosaïque FM) أّن ،
جارية تعّلقت بعقد إشهار أبرم بني املدعى عليها واملدعى عليها األوىل املعاملة التّ 

وأّن منّوبته توّلت تنفيذ ما التزمت به  (Ooredoo Tunisie)أوريدو تونيزي" "شركة 
ا  اجتاه معاقد إعالمية لتقدمي الومضة اإلشهارية  مل تتدّخل إال بصفتها وسيلة وأ

  نتاجها.ت شركة "أوريدو تونيزي" إاليت تولّ 
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، من أن تقوم شركة إذاعية من الّناحية القانونيةليس هنالك ما مينع، حيث و 
بعمليّات إشهار جتاري لفائدة طرف  "Mosaïque FM"على غرار إذاعة ة خاصّ 

  إقتصادي معّني.
(حتت عنوان اإللتزامات املتعّلقة  مقتضيات الباب اخلامس فبالّرجوع إىل

حلصول على إجازة إحداث واستغالل قناة من   إلشهار) كرّاس الشروط املتعّلق 
جلمهورية التونسية الصّ إذاعية خاصّ  ادر مبقتضى قرار اهليئة العليا املستقلة ة 

يّتضح  ،2014مارس  5املؤرخ يف  2014لسنة  1لإلتصال الّسمعي والبصري عدد 
جاري موضوع حتاجري اإلشهار املنصوص عليها ال تتعّلق مبواضيع اإلشهار التّ وأّن 

"من أن يتطابق  إالّ من الكرّاس املذكور ال يلزم  49القضّية الرّاهنة، ذلك أّن الفصل 
ال وأن  ا العمل يف ا اإلشهار وكل االتصال التجاري مع القوانني اجلاري 
ملسؤولية االجتماعية جتاه  يكون مضمون هذا االتصال قائما على االلتزام 

  .املستهلكني واحرتام مبادئ املنافسة املشروعة"
كما يّتضح من خالل هذا الكرّاس وأّن عملّية اإلشهار هي عملّية مقّننة، 

"تتجاوز مّدة بث اإلشهار يف القناة ال جيب أن  ،منه 50فعمال مبقتضيات الفصل 
مثاين دقائق يف الستني دقيقة وترفع هذه املّدة استثنائيا إىل اثنيت عشرة دقيقة 

  .خالل شهر رمضان"
ارية املتعّلقة بعرض املطلوبة "أوريدو" اليت بثت كانت الومضة اإلشهحيث  و 

يف الفرتة املمتّدة  ، وذلكحمدودة يف الزمن "Mosaïque FM"على موجات إذاعة 
  .2014أوت  17أوت و 8بني 

ئق  لّرجوع إىل مظروفات ال يّتضححيث و  ملّف القضّية الّراهنة وخاّصة الو
ئب  ا من قبل   MED( الشركة املتوسطية لإلعالم واالتصاالتواملؤيدات املدىل 

TELECOM(  مج عرض الومضة اإلشهارية املذكورة خرق هذه األخرية واملتعّلقة برب
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بكرّاس الّشروط املذكور أعاله، حيث مل للرتاتيب واملقتضيات املنصوص عليها 
دقائق الذي حّددته مقتضيات  8تتجاوز مّدة بث الومضة اإلشهارية يوميا سقف 

  الّتايل: املختصر دول الزمينمن كرّاس الّشروط هذا وذلك كما يبّينه اجل 50الفصل 

  الومضة اإلشهارية  التاريخ
مّدة الومضة 

نية) الواحدة )  
عدد الومضات 

  احملّقق
املدة اإلمجالية 

  للومضات
 Annonce merci travel  2014أوت  8

todo 15"  6  1نية 30دقيقة و  

2014أوت  9 نية 30دقيقة و1  6 "15  //   

2014أوت  10 نية 30دقيقة و1  6 "15  //   

2014أوت  11   نية30دقيقة و2  5  "30  // 
2014أوت  12 نية30دقيقة و2 5 "30  //   

2014أوت  13 نية30دقيقة و2 5 "30  //   

2014أوت  14 نية30دقيقة و2 5 "30  //   

2014أوت  15 نية30دقيقة و2 5 "30  //   

2014أوت  16 نية30دقيقة و2 5 "30  //   

2014أوت  17 نية30دقيقة و2 5 "30  //   

  
الشركة عن املوّجه إىل ة، رفض الطّ بناء على ذلك ومن هذه الناحيّ حيث يّتجه و 

بث الومضة  خبصوص(MED TELECOM) املتوسطية لإلعالم واإلتصاالت 
ذلك لسالمة عملّية و  "Mosaïque FM" اإلشهارية املذكورة عرب موجات إذاعتها

ة القانونية والرتتيبية من جهة ولعدم وجاهة االدعاء بضلوع الناحيّ بث الومضة من 
ملنافسة من جهة أخرى.   هذه الشركة يف ممارسات خملة 

  
جاري للعرض املتنازع يف شأنه سويق التّ عملّية التّ عن املطعن املتعّلق ب – 2.3

  :"Travel todo"ترافل تودو" " بع لشركة نرتنتاأل موقععلى اخلط عرب 
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أوريدو "شركة عاقدية بني تموضوع عالقة  هذه شهاريةاإلالعملّية تعّد حيث 
  ."Travel todo"ترافل تودو" " شركةو   (Ooredoo Tunisie)تونيزي" 

بعملّية إشهارية مسعية  ابع هلاالتّ  اإللكرتوينوقع املعرب  ةحيث قامت هذه األخري 
من  فائهاتمكني حر ب لعرض اخلاصة متعّلق" تونيزي أوريدو" لفائدة شركةبصرية 

ت أو خدمات تذاكر   "merciحتويل نقاط "مارسي" " حقّ  اليت مجعوها إىل مشرت
تتعّلق  إشهارية، وذلك بنشر الفتة "ترافل تودو" من شركة سفر وإقامات بنزل

افيديو مصحوبة بلعرض   على صفحة الواب التالّية: خاص 

)ooredoo-merci-points-http://www.traveltodo.com/conversion(.  
  

ترافل تودو" "شركة  خمتلف اخلدمات اليت تقدمهاتتّم عملّية شراء حيث و 
"Travel todo" ا ووفقا للمراحل التالّية: وفقا لدليل   سياحي خاص 
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العالمة التجارية الّتابعة لشركة التنمية السياحية ترافل تودو" "تعترب حيث و 
من صنف  وكالة أسفار وهي (Splendid Tour)"سبلونديد تور" واألسفار والرتفيه 

 9حكام قرار وزير السياحة املؤرخ يف أل وفقات األنرت عربأيضا متارس نشاطها  "أ"
لقواعد املطبقة على وكاالت األسفار عند ممارسة نشاطها عن  2007أوت  املتعّلق 

ت   .1طريق األنرت

: صرّح مؤسس هذه  Youtube(2(ويف تسجيل مصّور على صفحة اليوتيوب 
) 2012ألف حريف (حسب إحصائيات سنة  160شركة أّن للوكالة أكثر من ال
 زائر. كما 10.000بـابع للوكالة بقّدر يوميا ت التّ أّن عدد متصفحي موقع األنرتو 

ستها التجارية الستقطاب احلرفاء تستعمل أحدث اأّن الوكالة ويف إطار سي أضاف
والربجميات والوسائل اإللكرتونية املتاحة على  )Adworks(الربجميات على غرار 

)Google(.   
ياحة وفقا املعطيات الواردة على جملس املنافسة من وزارة السّ حسب حيث و و 

ديوان الوطين الفإّن مصاحل  ،2015نوفمرب  17بتاريخ  6008للمكتوب عدد 
مج السّ ياحة ووزارة السّ للسّ  ملصادقة على الرب نوي لوكالة األسفار ياحة قاما 

رافل تودو" ت"صاحبة العالمة التجارية  (Splendid Tour)"سبلونديد تور" 
"Travel todo"  مج مبشاركة  1039يف التأشري على  2014واملتمثل خالل سنة بر

 2.068.505.415مسافر وّمت عن طريق البنك املركزي حتويل مبلغ قدره  2844
  دينار تونسي.

                                                           

  . 3101، صفحة 2007أوت  21المؤرخ في  67الرائد الّرسمي للجمهورية التونسية عدد  -  1
2  - )https://www.youtube.com/watch?v=dVX2Wh4Ujts (  
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تواصل العملّية اإلشهارية اخلاصة أّن  املدعى عليهاعلى  ةاملدعيّ تنعى حيث و 
ترافل تودو" "ابع لوكالة األسفار التّ  اإللكرتوينوقع املبعرض املشغل "أوريدو" على 

"Travel todo" ،ا أضراراأمن ش تعرقلها من الدخول للّسوق  نه أن يلحق 
  املرجعّية.
ئب الّدخيلة حيث و  هذه أّن جمال نشاط  "Travel todo"ترافل تودو" "دفع 

األخرية هو تسويق الّرحالت واألسفار وأنّه تبعا لذلك ال صلة هلا بسوق 
ذه  االتصاالت الذي تنشط به املدعّية فهي ال تتقاسم معها احلرفاء وال تنافسها 

  وق ذات الّصلة. الّسوق وأّن دعوى احلال فيها خرق ملبدأ السّ 
  

  سبلونديد تور"حتليل العالقة التعاقدية بني الّدخيلة شركة"      (Splendid 

Tour) " ترافل تودو" صاحبة العالمة التجارية"Travel todo " واملدعى عليها
  : (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" شركة 

"سبلونديد تور" الّدخيلة شركة قامت العالقة التعاقدية بني وحيث 
(Splendid Tour) " ترافل تودو" صاحبة العالمة التجارية"Travel todo "

وفقا لالتفاق املربم  (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" شركة واملدعى عليها 
، واملظروف نسخة منه مبلّف القضّية الرّاهنة 2014جويلية  17بتونس بتاريخ  همابين

  بنوده ما يلي: وجاء يف أهمّ 

من االتفاق، حيث اتّفق  تناوله البند األّول ذيخبصوص موضوع االتفاق وال - 
خيلة بتقدمي حوافز مالية خبصوص اخلدمات اليت تسديها الطرفان على أن تلتزم الدّ 

ت أو خدمات تذاكر سفر وإقامات بنزل من شركة  وذلك ) "ترافل تودو"(مشرت
  (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" شركة املدعى عليها متكني حرفاء على إثر 
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ات شحن رصيد اليت مجعوها بفضل عمليّ   "merciحتويل نقاط "مارسي" " من حقّ 
 .اهلاتف اجلّوال

  
Article 1 : Par le présent contrat, Ooredoo Tunisie et le 
Partenaire conviennent d’un partenariat concernant les clients 
d’Ooredoo Tunisie : Suite à la conversion par Ooredoo Tunisie 
des points Merci sur les soldes téléphoniques de ses abonnés, 
le Partenaire s’engage à octroyer des avantages pécuniaires sur 
ses produits, sous formes de produits ou de remises. 

 
، واليت قدرت خبصوص مّدة العقد والذي تناوله البند الثاين من االتفاق - 

 .2017جويلية  15إىل غاية  2014جويلية  15 وذلك ابتداء من بثالثة سنوات

لبند نيخبصوص االلتزامات احملمولة على عاتق الطرف -   املنصوص عليها 
ا ما يلي الثالث  :وأهّم ما جاء 

حرتام  فهي (Splendid Tour)"سبلونديد تور" خبصوص شركة  تلتزم 
إلمتناع عن التّ  عامل احلصريالتّ  بصفة مباشرة أو غري  عاملمع شريكها وذلك 

"أوريدو تونيزي" شركة مع أي طرف آخر ينشط مبجال نشاط الشريك  مباشرة
(Ooredoo Tunisie)  لّسوق املرجعّية املتعّلقة بسوق توفري خدمات أي 

  وذلك طيلة مّدة العقد. االتصاالت
 

Article 3 obligations de Splendid Tours : 
Respecter l’exclusivité : ne pas traiter directement ou 
indirectement avec une société agissant dans le même secteur 
d’activité qu’Ooredoo Tunisie sur l’ensemble du territoire 
Tunisien pendant toute la durée contractuelle. 
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حرتام  فهي (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" خبصوص شركة  تلتزم 
إلمتناع عن التّ  عامل احلصريالتّ  بصفة مباشرة أو غري  عاملمع شريكها وذلك 

"سبلونديد تور" شركة مباشرة مع أي طرف آخر ينشط مبجال نشاط الشريك 
(Splendid Tour)  وذلك طيلة مّدة  اخلدمات اليت توفرها وكاالت األسفارأي

  العقد.
 

Article 3 obligations d’Ooredoo Tunisie : 
Respecter l’exclusivité : ne pas traiter directement ou 
indirectement avec une société agissant dans le même secteur 
d’activité que Splendid Tours sur l’ensemble du territoire 
Tunisien pendant toute la durée contractuelle. 

 
             "أوريدو تونيزي" شركةني حرفاء لئن كانت عملّية متكوحيث يستنتج و 
(Ooredoo Tunisie) نقاط "مارسي" "حتويل  منmerciإىل  هاو " اليت مجع

ت أو خدمات تذاكر سفر وإقامات بنزل موضوع  "ترافل تودو" من شركة مشرت
شاط االجتماعي تندرج يف إطار موضوع النّ  نقابلة ألعاقد املشار إليه أعاله التّ 

تتوىل تقدمي  هذه األخرية عتبار وأنّ  (Splendid Tour)"سبلونديد تور" لشركة 
ملؤسّ  ياحية وبيع خمتلف سات السّ وتنفيذ كّل األعمال املتعّلقة حبجز وبيع إقامات 

  وبيع وتنظيم رحالت أو جوالت سياحية. فرسندات وتذاكر السّ 
 Splendid)"سبلونديد تور" خيلة لئن كان من الواضح أّن الدّ حيث و و 

Tour) أوريدو تونيزي"  صلة هلا مبجال نشاط املدعى عليها ال"(Ooredoo 

Tunisie) لقضّية الرّاهنة بسوق توفري خدمات  أي لّسوق املرجعية واملتعّلقة 
ا ال تتقاسم معها ال احلرفاء وال  ّ االتصاالت عرب اهلاتف الّرقمي اجلوال على اعتبار أ

ا يتأتى أساسا تب ا وأّن رقم معامال ا وال تنافسها  عا لنشاطها االّسوق املرجعّية ذا
بتوفري خدمات سياحية عرب وكاالت األسفار، الشيء أخرى تتعّلق  ةّ يبسوق مرجع
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خيلة على من االدعاء احلايل يف غري طريقه وال ميّكن من مؤاخذة الدّ جيعل الذي 
ملنافسة من هذه الناحّية.   تواطؤها يف أعمال وممارسات خملة 

حّية أخرىتبّني، وحيث  عالقة التعاقدية اليت تسود تبعا لتحليل ال ،من 
ملنافسة  أولّية وجود مؤشرات الطرفني ا أن تفيد بوجود ممارسات خملة  من شأ

عادة املنافسة واألسعار.   على معىن القانون املتعّلق 

وفقا لالتفاق  )Traitement exclusif( احلصري الّتعامل عالقةحيث أّن 
ا أن تؤول إىلالقائم بني الطرفني   نافسةمجلة من الّتضييقات على امل من شأ
  واملتمثلة أساسا يف:

  حتديد مدة عقد لثالثة سنوات تعترب يف إطار املعامالت احلصرية طويلة نسبيا
لنافسة.  ا أن تّضر    ومن شأ

  ّعامل احلصري يعترب عمل حتديد كامل تراب اجلمهورية كمجال جغرايف للت
  .جمحف يف إطار املعامالت احلصرية

  شركة زام تإلواملتمثلة من جهة يف  نيالطرفااللتزامات احملمولة على عاتق
مع شريكها وذلك  التعامل احلصريحرتام  (Splendid Tour)"سبلونديد تور" 

إلمتناع عن التعامل بصفة مباشرة أو غري مباشرة مع أي طرف آخر ينشط مبجال 
لّسوق املرجعّية  (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" شركة نشاط الشريك  أي 

نية االتصاالت وذلك طيلة مّدة العقد، ومن جهة  املتعّلقة بسوق توفري خدمات
 التعامل احلصريحرتام  (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" شركة  يف إلتزام

إلمتناع عن التّ  بصفة مباشرة أو غري مباشرة مع أي طرف  عاملمع شريكها وذلك 
أي  (Splendid Tour)"سبلونديد تور" شركة آخر ينشط مبجال نشاط الشريك 

وذلك طيلة مّدة العقد، تعترب من االلتزامات  اخلدمات اليت توفرها وكاالت األسفار
 وخاصة وأن متّكن الطرفني ق من املنافسة داخل هذه األسواقا أن تضيّ أاليت من ش
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من احلصول على   (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" شركة املدعى عليها 
االقتصادية الّسوقّية و  انها من تدعيم قو كّ متمقارنة بباقي املشغلني ميزة تنافسية 

لّسوق املرجعّية. كما ميكن أن تؤول هذه التضييفات  قي إىل عرقلة ومركزها 
ومن لعب الدور الطبيعي الذي ميكن  خول هذه األسواقمن داملؤسسات الّناشطة 

 .أن تلعبه يف سوق حتكمه قواعد املنافسة احلّرة
 36 من القانون عدد 5الفصل اقتضت أحكام الفقرة األخرية من حيث و 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار،  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  املتعّلق 
طال بطال مطلقا حبكم القانون كل إلتزام أو اتفاق أو شرط أنّه " يكون 

لفقرتني األوىل والثانية من هذا  حدى املمارسات احملّجرة  تعاقدي يتعّلق 
  .الفصل"

من تطبيق هذه األحكام إّال إذا االتفاق القائم ال ميكن إعفاء حيث و 
من القانون  6واإلجراءات اليت تضّمنتها أحكام الفصل روط الشّ  مجلة إستجاب إىل

  .املذكور
  

املدعّية املتعّلقة خبرق املدعى عليها شركة "أوريدو منازعة خبصوص  – 2. §
من  30الفصل من قانون املنافسة واألسعار ( 23تونيزي" ألحكام الفصل 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار   :)القانون املتعّلق 
أنّه وفضال عن إخالل املمارسة موضوع التظلم  بعريضة الدعوىجاء وحيث 

الّراهن بقواعد املنافسة النزيهة فإّن هذه املمارسة قد جاءت يف خمالفة صارخة 
من القانون املتعّلق حالّيا  30الفصل ( من قانون املنافسة واألسعار 23للفصل 

و عرض "حيّجر كل بيع أوالذي ينّص على أنّه  )عادة تنظيم املنافسة واألسعار
بيع منتوجات أو سلع وكذلك كل خدمة مسداة للمستهلكني أو معروضة 
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عليهم تعطي جما إن عاجال أو آجال احلّق يف مكافأة أو منحة أو هدية تتمثل 
  . يف منتوج أو سلع أو خدمات إالّ إذا كانت من نفس املنتوج"

فات تعترب املمارسات املخالفة ألحكام هذا النّص من قبيل املخالحيث و 
  اإلقتصادية.

اعتبار ة املخالفات اإلقتصادية على جرى عمل جملس املنافسة يف مادّ حيث و 
ملنافسة كّلما نتج هذه أّن  املخالفات ميكن أن تشّكل يف اآلن ذاته ممارسة خمّلة 

ا. ليات الّسوق وتواز   عنها مساس 
ثري يتعّني ملعرفة مدى اعتبار هذه املخالفة ممارسة خمّلة حيث و  ملنافسة ذات 

تواجد املدعى عليها  إثباتة وق املرجعّية يف القضّية الرّاهنعلى السّري العادي للسّ 
ذه الّسوق.مب (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" شركة    ركز مهيمن 

  
 الطبيعة الفنيةخبصوص الرأي الفين للهيئة الوطنية لالتصاالت حول  – 3. §
 Ooredoo)"أوريدو تونيزي" شركة  اإلشهاري للمدعى عليها عرضلل

Tunisie)  :  
 11املؤرخ يف  54عدد  هاقرار يف  اهليئة الوطنية لالتصاالت حيث صّنفت

ملصادقة على طريقة حتديد تعريفات  2014 جوان عروض خدمات املتعّلق 
ا مشغلو ، جراءات املوافقة عليهاإالتفصيل املوّجهة للعموم و  العروض اليت يتقّدم 

) offres permanentesعروض دائمة ( إىل ،قصد تسويقها االتصالشبكات 
  ).offres promotionnellesوعروض جتارية (

، عروض خدمات االتصاالت اليت ال يقتضي عروضا دائمةتعترب حيث و 
  تروجيها حتديد مّدة زمنّية معّينة.
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ا مشغلو الشبكات عروضا جتاريّةتعترب حيث و  ، العروض اليت يتقدم 
دف تنمية املبيعات من خالل منح  العمومية لالتصاالت خالل مّدة زمنية حمّددة 

  حوافز مالية وغريها.  

التصاالت من خالل القرارات التعديلية الّصادرة يئة الوطنية لاهل أفردتوحيث 
عنها صنف العروض القائمة على تقدمي حتفيزات ومكافآت عند الشحن بنظام 
ا الزمنية اإلمجالية واآلجال الفاصلة بينها وذلك ملا  خاص لضبط احلّد األقصى ملّد

ثري على إيرادات املشغلني وعلى مسار املنافسة بينهم.   هلا من 

ا املرّسم بكتابة جملس  خبصوص القضّية الرّاهنةأفادت اهليئة  حيثو  مبكتو
ا قد مّكنت املشّغل "أوريدو  2015جوان  29بتاريخ  468املنافسة حتت عدد  ّ أ

سبتمرب  24تونيزي" من مكافأة حرفائه يف إطار عرض جتاري وافقت عليه بتاريخ 
يلها إىل العديد من اهلدا ح هلم مجع نقاط بعد االستهالك والشحن وحتو ييت 2007

  املتمثلة يف مكاملات جمانية وإرساليات قصرية جمانية وهواتف جّوالة.

ا وحيث تضيف ّ ذا املكتوب أ املتعّلقة  برامج وفاءقد صادقت على  اهليئة 
اليت  إىل هدا ومكافآت، "merciنقاط "مارسي" " حتويلبتمكني احلرفاء من 

 كالّتايل:للمشغلني الثالثة   ترجع
  "أورنج تونيزي"  "اتصاالت تونس"  "أوريدو تونيزي"  

  2013جوان  25  2012مارس  19  2007سبتمرب  13  ريخ تقدمي العرض

  2013جويلية  18  2012مارس  28  2007سبتمرب  24  موافقة اهليئةريخ 
  
مل حتسم اهليئة مبقتضى هذا املكتوب رأيها خبصوص الطبيعة الفنية حيث و 

للعرض املقدوح فيه إن كان من قبيل العروض الدائمة أو التجارية ملعرفة ما إذا  
لقضّية الرّاهنة املشّغل  مج وفاء الرّاجع للمدعى عليه  كانت موافقتها على بر
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تعّد موافقة  2007سبتمرب  24بتاريخ  (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" 
جال زمنية حمّددة أم ال.    مبدئية لرتويج مجيع العروض عربه ودون التقّيد 

مل يسبق له  "أوريدو تونيزي"ّن املشغل وحيث أفادت اهليئة من جهة أخرى أ
أن تقّدم للهيئة مبشروع عرض جتاري حيمل نفس مواصفات وخصائص العرض 

  موضوع التداعي.
نّ  كما " خيص مكافآت ال تندرج merci"مارسي" "حتويل نقاط  أفادت 

لفصل    من جمّلة االتصاالت. 2ضمن خدمات االتصاالت كما ّمت تعريفها 
لّنصوص القانونية وخاصة األمر عدد حيث و  املؤرخ  2008لسنة  3026جاء 

مية و الشبكات العمة الستغالل روط العامّ املتعّلق بضبط الشّ  2008سبتمرب  15يف 
ألمر عددلالتصاالت وشبكات النّ  املؤرخ يف  2014لسنة  53 فاذ املنّقح واملتّمم 

أنّه يتوّجب على مشغلي الشبكات العمومية وقبل تسويق  2014جانفي  10
اخلدمة (وقبل أي عرض جديد) توجيه نظري من وثيقة اإلشهار إىل اهليئة الوطنية 

  لالتصاالت.
القرارات التعديلية اليت ضمن يندرج تنظيم مثل هكذا خدمات حيث و 

  تصدرها اهليئة يف الغرض.

املدعي   خمالفة هذه األحكام من قبلفإنّ  ومن زاوية قانون املنافسة واألسعار
ملنافسة إّال إذا ثبت "أوريدو تونيزي"املشّغل  عليه  ال ميكن أن تشّكل ممارسة خمّلة 

أّن هذا املشغل حيتّل مركز هيمنة بسوق توفري خدمات االتصاالت عرب اهلاتف 
  الّرقمي اجلّوال.
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"أوريدو تونيزي" بتواجد املشّغل شركة خبصوص املطعن املتعّلق  – 4. §
(Ooredoo Tunisie)  بوضعّية هيمنة بسوق توفري خدمات االتصاالت عرب
  اهلاتف الّرقمي اجلّوال:

 املدعى عليها شركةاملمارسات اليت أتتها جاء بعريضة الدعوى أّن حيث 
تتنّزل يف إطار املمارسات التنافسية غري  (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" 

يمن من خالهلا على املشروعة والسياسة اليت تنتهجها  بغاية تعزيز حّصتها اليت 
لطالبة سوق اهلاتف اجلّوال  واليت ّمت إستعمال وهو األمر الذي أحلق أضرارا حمّققة 

لث جديد بغاية  عرقلتها على دخول مجيع الوسائل واملمارسات ضّدها كمشّغل 
  .سوق اهلاتف اجلّوال واإلستئثار حبّصتها الطبيعّية يف هذه الّسوق

عادة تنظيم املنافسة  5تنّص أحكام الفصل حيث و  من القانون املتعّلق 
مينع أيضا االستغالل املفرط ملركز هيمنة على الّسوق واألسعار على أنّه "

  ...".الداخلية أو على جزء هام منها

على اعتبار أّن احتالل مركز هيمنة  املنافسة عمل جملساستقّر حيث و 
لسّ  وق ال يرتتب عنه آليا اإلفراط يف استغالل هذه الوضعية بغاية التأثري اقتصادية 

ا.يف السّ   ري العادي للسوق املعنية وتواز
لس على اعتبار  عنصرا من  يعدّ  معيار احلّصة الّسوقيةأّن كما استقّر عمل ا

  .وقعناصر تقدير مدى اهليمنة على السّ 
من حتليل دراسة الّسوق املرجعّية صلب هذا الّتقرير أّن املشّغل  بّني تحيث و 
ولئن كان ميتلك احلصص الّسوقية  (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" شركة 
إال أّن هذه  (رغم حداثة دخوله للّسوق التونسية خلدمات اهلاتف اجلّوال) األكرب

ريخ رفع الدعوى احلالّية) واليت  2014احلصص عرفت تراجعا يف موىف نوفمرب  )
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ا خالل شهر فيفري  % 44.7قّدرت بــ حبصة تناهز  2014بعد أن عرفت ذرو
  . % 7.7يقّدر بنسبة  أي برتاجع % 52.4

          شركة "أورونج تونيزي" يف املقابل عرفت حصص املدعّية وحيث و 
(Orange Tunisie)  إىل  2013خالل شهر نوفمرب  % 12.9تطّورا ملحوظا من

دة نسبة  2014خالل موىف شهر نوفمرب  % 19.8   . % 7أي بز
يبّني اجلدول الّتايل مراحل تطور احلصص الّسوقّية ملشغلي شبكات حيث و 

لّسوق املرجعّية:   االتصاالت 
  

  2014 نوفمرب  2014ماي   2013 نوفمرب  املشغل

 % 34.3 % 33.5  % 34.8  اتصاالت تونس

 % 19.8 % 16.0 % 12.9  أورنج تونيزي

 % 44.7 % 50.5 % 52.3  أوريدو تونيزي

  .2014اهليئة الوطنّية لإلتصاالت  -املصدر: مؤشرات سوق اهلاتف اجلّوال
  

أّن عدد  حتليل دراسة الّسوق املرجعّية من جهة الطلب كذلك  أفرز وحيث
"أوريدو اإلشرتاكات خبدمات اهلاتف اجلّوال اليت يسديها املدعى عليه املشغل 

مليون مشرتك  6.9تراجعا نسبيا من قد عرف  (Ooredoo Tunisie)تونيزي" 
 6.5مليون مشرتك خالل شهر نوفمرب وإىل  6.6إىل  2014خالل شهر أوت 

  مليون مشرتك خالل شهر ديسمرب.
 Orange)        "أورونج تونيزي"ات املدعّية شركة عدد إشرتكوحيث شهد 

Tunisie)  م تقريبا بعد  إرتفاعا نسبيايف املقابل خالل شهر سبتمرب أي بضعة أ
مليون  2.2وذلك من  لعرضها املتنازع يف شأنه "Ooredoo"أوريدو" "إشهار شركة 

خالل شهر سبتمرب ليبلغ  مليون مشرتك 2.5إىل   2014مشرتك خالل شهر أوت 
  .2014مليون مشرتك خالل نوفمرب  2.7
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يبّني اجلدول الّتايل مراحل تطّور عدد االشرتكات خبدمات اهلاتف حيث و  
لّسوق املرجعّية:   اجلّوال ملشغلي شبكات االتصاالت 

  
  2014 ديسمرب  2014نوفمرب   2014أوت   2013 ديسمرب  املشغل

 5.1  4.7 4.4  4.4  اتصاالت تونس

 2.7  2.7 2.2 1.7  أورنج تونيزي

 6.5  6.6 6.9 6.7  أوريدو تونيزي
  
مؤسسة على اعتبار أّن وجود  استقر فقه قضاء جملس املنافسةحيث و 

يف مركز هيمنة على الّسوق ال يتحّقق إال مىت كانت املؤسسة قادرة على  اقتصادية
فرض شروطها والّتحكم يف آليات الّسوق والتأثري اجلذري على وضعّية املتعاملني 

افيها والّتصرف  ا املنفردة دون اخلضوع إىل ضغوط الّسوق ومتطلبا     .وفقا إلراد
 احلصص الّسوقية وحصص تباين حاصل يفوجود يّتضح بشكل جلي حيث و 

خلدمات اليت يوفرها مشغل لّسوق املرجعّية واالشرتكات  رغم  شبكات االتصاالت 
  .رتكيز كما هو مبّني بدراسة الّسوق أعالهمن ال عالّية متّيز هذه الّسوق بدرجة

تراجع احلصص الّسوقية وحصص االشرتكات املدعى عليها وحيث يدّل، 
مقابل تطّور هذه احلصص لبقّية يف  (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" شركة 

على بوضوح  (Orange Tunisie)،  "أورونج تونيزي"املشغلني وخاّصة املدعّية 
والتأثري وق حكم يف آليات السّ عدم امتالك املدعى عليها قدرة مطلقة على التّ 

  .ا اجلذري على وضعية املتعاملني
  
عمال مبا درج عليه فقه قضاء جملس املنافسة فإّن اإلفراط يف استغالل حيث و و 

وضعّية هيمنة على الّسوق املرجعّية يقتضي تواجد املشتكي به يف وضعية هيمنة 
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لّسوق املعنّية. عتبار وأّن  مطلقة وفعلية  الشيء الذي ال يتوّفر يف القضية الرّاهنة 
  لّسوق املرجعّية.األطراف املتدخلة تتمتع بنفس القدر من األمهية خمتلف 
ملركز هيمنة طاملا مل يثبت وفقا ملا سبق بيانه احتالل املدعى عليها حيث و 

نسوبة إليها من قبل ظر يف مجلة املخالفات املّن ذلك يغين عن النّ لّسوق املرجعّية فإ
العارضة ضرورة وإّن تلك املخالفات وإن ثبتت فهي ال ترتقي إىل مرتبة املمارسات 

ملنافسة.   املخّلة 
ئب املدعّية "سركة خبصوص  – 5. § مطلب طرح القضّية الذي أدىل به 

  أورنج تونيزي":
ئب نيابة عن  سنية السهيلياألستاذة حيث أعلنت  األستاذ سليم مالوش 

أّن هذه األخرية تطلب طرح القضّية وقد مّدت ، شركة "أورنج تونيزي"ة املدعيّ 
لس مبطلب صريح يف ذلك.   ا

ذا املطلب أّن املدعّية "شركة أورنج تونيزي" قد أبرمت صلحا  وحيث جاء 
ى مجيع مع املدعى عليها "شركة أوريديو تونيزي" مفاده االتفاق على التنازل عل

  املنشورة أمام اهليئات القضائية واهليئات التعديلية. القضا
وحيث جرى عمل جملس املنافسة على اعتبار أّن مطلب يف التخلي عن 
لس الذي ميّكنه من مواصلة الّنظر يف القضّية مىت توّفرت لديه  الدعوى ال يقّيد ا

ملنافسة.   معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة 
وحيث إنتهى تقرير ختم األحباث إىل وجود مؤشرات أولّية حول إرتكاب 

والّدخيلة شركة   (Ooredoo Tunisie)"أوريدو تونيزي" املدعى عليها شركة 
ترافل تودو" صاحبة العالمة التجارية " (Splendid Tour)"سبلونديد تور" 

"Travel todo " ملنافسة على معىن أحكام من القانون  5الفصل ملمارسات خمّلة 
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عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36عدد  املتعّلق 
  واألسعار.

  
  :ولهذه األسباب

شكال ورفضها  اقبوهلرفض مطلب التخلي عن الدعوى و :قرّر المجلس
  أصال.

المنافسة برئاسة    سلمجل  الثانيةالّدائرة القضائّية  وصدر هذا القرار عن  
و  وفوزي بن عثمان    عمر التونكتي  الّسادةوعضوية    الحبيب جاء با  السّيد

   .الهادي بن مراد وأكرم الباروني
  

بحضور كاتبة الجلسة   2016  أكتوبر  31وتلي علنا بجلسة يوم        
  السّيدة يمينة الزّيتوني.

 الرئيس                                                   كاتبة الجلسة        
  
 يمينة الزيتوني                                                 الحبيب جاء با  

  
  
  


