
 
1 

  احلمد                                                          اجلمهورية التونسية

  جملس املنافسة    

  األوىل يةائالقضالدائرة 

  171448عدد  القضية

  2017نوفمرب  9ريخ القرار 

  قـــرار 

  أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني : 

مبجمع يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها  )THCOM SA(" يت هاش كومشركة " :املّدعية
بزنقة أندري امبار احلي الكائن مكتبه  ،رضا السالمي ئبها األستاذ ،  تونس 1082النور حي العلوم 

نة    ،اإلداري أر

  ،من جـهـة
يف شخص  ) UNIVERSAL MEDIA TUNIS(" يونيفرسال ميد تونس شركة " ا:واملّدعـى عليه

  ، بنهج البحرية عمارة أسرتي تونسالكائن مقّرها  ممثّلها القانوين
 من جهـة أخرى.

يت "ة ـشركرضا السالمي نيابة عن األستاذ  من طرف مةعريضة الدعوى املقدّ  بعد االطالع على
لس حتت عدد  2017فيفري  8بتاريخ  (THCOM SA)هاش كوم"   171448واملرّمسة بكتابة ا

ملنافسة صادرة عن شركة "يونيفرسال ميد تونس "  وضع حّد ملمارسات واملتضمنة طلب  )خمّلة 
UNIVERSAL MEDIA TUNIS)  خاّصة إىل ما يلي: الستنادذلك عن وتغرميها  

نتداب اآلنسة هاجر ، صال شهار واالتّ لّشركة املّدعية تنشط يف جمال اإلأّن ا - وقد قامت 
 2013أكتوبر  2يويب يف مرحلة أوىل مبقتضى عقد تربص لإلعداد للحياة املهنية منذ بنت حازم األ

نية .ريخ إد 2014اكتوبر  1وإىل غاية    ماجها ضمن إطارات الشركة يف مرحلة 
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إلشراف على اخلدمات املقدّ تكليف  متّ  - ألمر  مة للحرفاء األجانب بوحدة املعنية 
ألمر ليتبّني العالقات العامة إال أن املدعية فوجئت بتكرّ  ت املعنية  ا التحقت ّ أ فيما بعد ر غيا

  ،2016عى عليها وبنفس اخلطة اليت كانت تشغلها لديها منذ مارس للعمل لدى الشركة املدّ 
ألمر ومبجرد التحاقها للعمل لدى شركة "يونيفرسال ميد تونس " سعت  - أّن املعنية 

ت اليت حتصّ عية لدى مؤجّ لتحويل وجهة حرفاء املدّ  ا اجلديدة مستغلة يف ذلك قاعدة البيا لت ر
  عليها مبناسبة عملها لديها ،

لكفّ هت على كل من املدّ املدعية قد نبّ  أنّ  - ألمر  عن هذه املمارسات  عى عليها واملعنية 
  ما واصال فيها .ّ أ إالّ 

من دخول  ترمي إىل احلدّ اليت شريفة المن قبيل املنافسة غري  أّن األعمال الّسابق ذكرها تعدّ  -
ؤثر على السري العادي للسوق موضوع النزاع  تلتايلهي و  ، من املنافسة فيه عية إىل السوق واحلدّ املدّ 

.  
من  5ل ـع شركة "يونيفرسال ميد تونس " طبقا ألحكام الفصوتبعا جلميع ما تقدم فهي تطلب تتبّ 

  عادة تنظيم املنافسة واألسعار .املتعلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36عدد قانون ال
نيابة عن املدعى عليها والذي  املقّدم من األستاذ سليم مالوشالرد  يف تقريرالوبعد االطالع على 

فيا أن تكون الشركة املّدعى عليها قد  الواردة بعريضة الّدعوىاالدعاءات  بعدم صّحةفيه  متّسك
نتداب اآلنسة هاجر األيويب للعمل لديها مؤكدا على أن تعامل  بعض حرفاء مع  منّوبتهقامت 

ألمر للعمل لدى املدعى عليها . املدعية لتحاق املعنية    يرجع إىل سنوات عديدة وال عالقة له 
القة الشغلية وال جّدية القول بتحويل وجهة حرفائها املّدعية مل تثبت القطع التعسفي للع كما أنّ 

ا ، واستغالل اآل  املّدعيةفضال عن عدم وجود ما يفيد تكّبد نسة هاجر االيويب لقاعدة معطيا
  .   خلسائر مالية هامة

ئب املدعى عليها بنسخة من العقد الذي يربطها بشركة " هواوي تونس " قد و  الذي استدل 
يفوق بكثري ما حتققه الذي حتققه رقم معامالت  منّوبته مبّينا أنّ هذا احلريف مع  يثبت أسبقية تعامل

وهو ما ينفي نيتها يف انتداب املدعوة هاجر األيويب للعمل معها ، الشركة املدعية مع نفس احلريف 
  . حرفائهاقصد حتويل 

  رفض الدعوى .ئب املّدعى عليها طلب  واستنادا ملا ذكر
  ى ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل أطراف الّنزاع وإىل مندوب احلكومة.وبعد اإلطالع عل
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عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  املتعّلق 
  تنظيم املنافسة واألسعار.

املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة ،

مللف،      وعلى بقّية األوراق املظروفة 

 26 ليوم املعّينة املرافعة جللسة القانونّية لطّريقة النزاع أطراف استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد
ا 2017أكتوبر  ووّجه شيخ روحه ملّخصا لتقرير ختم األحباث  تال املقّرر السّيد حممد ، و

،  ومل حيضر من ميثلها، املدعى عليها ووّجه االستدعاء إىل  ،ومل حيضر من ميثلهاعية املدّ االستدعاء إىل 
مللف . وتلت مندوب احلكومة ا املظروف نسخة منها    السيدة كرمية اهلمامي ملحوظا

لس قّرر ذلك إثرو   حلكم جبلسة يوم للمفاوضة القضّية حجز ا   .  2017 نوفمرب 9 والّتصريح 

ا وبعد املفاوضة القانونّية قرّ  لو  :ما يلي سر ا
اآلنسة هاجر األيويب نتداب  قيامهاعى عليها املدّ اجلهة عية يف قضية احلال على تعيب املدّ حيث 

ا حرفائهاحتويل وجهة  بغايةسابقا وظفة لديها امل لت عليه املعنية مستغلة يف ذلك ما حتصّ  لفائد
ت اليت على ألمر من معلومات مبناسبة إشرافها على اخلدمات املقدمة للحرفاء و  اطلعت قاعدة البيا

  السري العادي للسوق. مبا حيول دون يعّد خرقا لقواعد املنافسةوهو ما ،  يهاعليها مبناسبة عملها لد

لس على  وحيث لّنظر إىل ادأب فقه قضاء هذا ا عتبار أّن حاالت "املنافسة غري الشريفة" تعود 
ملنافسة"  تنصهر يف لاحملاكم العدلّية، وأّن تلك األعمال ال ميكن أن تتحّول إىل "ممارسات خمّلة 

ا احلّد من حريّة املنا ديد توازن اإلختصاص املوكول إىل جملس املنافسة إّال مىت كان من شأ فسة أو 
لفصل  إعادة تنظيم من قانون  5نشاط إقتصادي حبكم موقع املؤّسسة اليت اقرتفتها على الّنحو الوارد 

  املنافسة واألسعار.
اجلهة املّدعية من أّن انتداب املّدعى عليها لآلنسة  ما متسكت به أنّ وحيث مل يثبت من التحقيق 

لسوق املرجعية أو أثّر على سريه العادي  هو أوهاجر األيويب كان بغاية حتويل وجهة حرفائها  أضر 
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خترج عن والية جملس املنافسة ، األمر الذي يتعّني معه  فإّن دعوى احلالة بصفة ملحوظة ، ومن مثّ 
  .لعدم االختصاص هارفض

  - وهلذه األسباب  -
لس:     .رفض الدعوى لعدم االختصاص قّرر ا

سة السيد  وصدر حممد وعضوية السادة  رضا بن حممودهذا القرار عن الدائرة القضائية األوىل بر
لسعود واخلموسي بوعبيدي العيادي    . وحممد بن فرجوسامل 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2017 نوفمرب 9وتلي علنا جبلسة يوم 

  كاتبة اجللسة                                             الّرئيس                               

  ميينة الّزيتوين            رضا بن حممود                                                   
 
  

 


