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 ايف شخص ممثلها القانوين مقره "Orange" "تونيزيورونج شركة أ" الطالبة:
أمحد ئبها األستاذ  تونس، -1003-أورونج، املركز العمراين الشمايل  عمارةب

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

 ،من جهة

 االقانوين مقره ايف شخص ممثله "Ooredoo" "شركة أوريدو" – 1 :نياملطلوبو 
الشركة املتوسطية لإلعالم واإلتصاالت  – 2. 1053، تونس 2دائق البحرية حب
"Mosaïque FM" ج  عمارةيف شخص ممثلها القانوين مقرها ب  8003موزاييك، 
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نة 72بـالكائن مقرّه  سفيان بن سالمةاألستاذ    .شارع احلبيب بورقيبة، أر

 .من جهة أخرى
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شركة  األستاذ أمحد الشفار نيابة عنمن املقّدم  املطلب بعد اإلّطالع على
 143035بكتابة جملس املنافسة حتت عدد واملرّسم  "Orange"أورونج تونيزي 

لزامالقضاء والرّامي إىل  2014 ديسمرب 15 بتاريخ مجيع املطلوبني يف  إستعجاليا 
التفاقيات والعقود املربمة بينهم إىل حني البت يف أصل  يقاف العمل  القضّية 

  ما يلي:والذي جاء به  الّنزاع كوقف مجيع العملّيات اإلشهارية،

عمدت مؤخرا إىل متكني حرفائها من  "Ooredoo"شركة أوريدو  أّن املطلوبة -
" اليت متّكنوا من مجعها بفضل عملّيات شحن merci"مارسي" "حق حتويل نقاط 

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

هذه املمارسة مثلت موضوع عملّية إشهارية مكّثفة 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  20الطالبة توّلت بتاريخ أّن  -

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 باإلشهارية 
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
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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 معOoreedoo  عنTraveltodo  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 مبشرتكيOoreedoo". 
تتنّزل يف إطار " Ooreedooاملمارسات اليت أتتها املطلوبة "أوريدو" "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.
ملنافسة اليت استمّرت بص أنّ  - فة مّطردة على انتهاجها قد املمارسات املخّلة 

 أخرىكما متت إدانة ممارسات   لسمن مناسبة من طرف ا أكثردانتها يف إّمتت 
لنظر الختصاص اهليئة الوطنية لإلتصاالت  عّدة مناسبات إّال أّن  يفراجعة 
لّرغم من صرامة  أناملطلوبة ماضية يف توخي نفس السياسة اإلقصائية دون  ترتدع 

املتخذة ضّدها خاّصة من الناحية املالية وصلت إىل حّد ختطئتها من  بعض القرارات
طرف اهليئة الوطنية لإلتصاالت مببلغ ثالثة ماليني دينار مبقتضى القرار الصادر 

 .2014ماي  7بتاريخ 
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ظلم الرّاهن بقواعد املنافسة النزيهة أنّه وفضال عن إخالل املمارسة موضوع التّ  -
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 
وكذلك كل خدمة مسداة للمستهلكني او معروضة عليهم تعطي جما إن عاجال أو 

 مكافأة أو منحة أو هدية تتمثل يف منتوج أو سلع أو خدمات إالّ إذا  آجال احلّق يف
  كانت من نفس املنتوج".

أنّه ولئن ّمت إيقاف العملّية اإلشهارية على موجات إذاعة "موزاييك" فإّن املطلوبة  -
مازالت متمادية يف املمارسات املخّلة بقواعد املنافسة احلرّة وهو ما يّتضح من 

وهو األمر الذي أحلق أضرارا " Traveltodo"ترافل تودو" "ة شركةالصفحة املنشور 
حمّققة بشركة الطالبة "أورونج" من خالل العملية اإلشهارية املكثفة وهي أضرار من 
ا أن ترتفع وتتضّخم مع مرور الوقت ومع حلول السنة امليالدية اليت يزيد خالهلا  شأ

 خر السنة.اإلقبال على السفر إىل اخلارج لقضاء عطلة آ
 1991لسنة  64(جديد) من القانون عدد  11من الفصل  األخريةأّن الفقرة  -

ملنافسة واألسعار،  1991جويلية  29املؤرخ يف  يف "صورة و أنّه تنّص على املتعلق 
ختاذ  ذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة  لس املنافسة أن  التأكد ميكن 

ا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه الوسائل التحفظّية  الالزمة اليت من شأ
لقطاعات املعنية أو مبصلحة املستهلك أو  ملصلحة االقتصادية العامة أو  وميس 

  مبصلحة أحد األطراف وذلك إىل حني البت يف أصل النزاع".
لزام  - لشركة الطالبة يقتضي القضاء استعجاليا  أّن تفادي حصول ضرر حمدق 
التفاقيات والعقود املربمة بينهم إىل حني يع مج يقاف العمل  املطلوبني يف القضّية 

  البت يف أصل الّنزاع كوقف مجيع العملّيات اإلشهارية.
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شركة "املمثل القانوين لشركة  يف الّرد الذي أدىل به تقريرالوبعد اإلّطالع على 
  لي:يما والذي جاء به  2014 ديسمرب 23 بتاريخ  "Ooredoo" "أوريدو

، فإّن إختصاص جملس املنافسة يف املادة صوص عدم توّفر عنصر التأّكدخبو أنّه  -
 .اإلستعجالية يقتضي توّفر شرط التأّكد يف موضوع القضّية الرّاهنة

لّرجوع إىل طلبات الطالبة يف قضّية احلال، يّتضح أّن االتفاقيات والعقود أنّ  - ه و
رخيها إىل جويلية  ا يعود  يقاف العمل  طالبة املعدم  وأنّ  2014املربمة واملطالب 

ريخ رفع هذه القضّية ي  ،عن طلبها صفة التأّكد نزعيقافها منذ ذلك التاريخ إىل 
 .دعوى عن نطاق مناط الفصل املذكور أعالهممّا خيرج موضوع هذه ال

ملصلحة االقتصادية  - أنّه وخبصوص عدم وجود أضرار ال ميكن تداركها ومتّس 
ّن العقود اليت تسببت هلا يف أضرار حمققة كان دون  اتالعاّمة، فإّن إّدعاء الطالبة 

إدعاءات ، وهي ررأي إثبات أو حّجة مبنية على تقييم واقعي مادي ملموس للضّ 
 جمّردة ضرورة أنّه ال يوجد مبلّف القضّية الرّاهنة ما يؤكدها.

لطالبة، فهذه "أنّه مل يصدر عن املطلوبة - شركة أوريدو" ما من شأنه أن يضّر 
عن العقود املذكورة على سوق االتصاالت وعلى  األخرية مل تبّني الضرر املنجرّ 

 املصلحة االقتصادية العاّمة.
شركة أوريدو" حلرفائها معتمدة يف "ات اليت توفرها املطلوبة أّن سياسة اخلدم -

مجيع أحناء العامل وكذلك يف تونس، وأنّه من املتداول يف سوق االتصاالت أن يقع 
 ترويج مثل هذه العروض.

ة على غرار  - أّن "شركة اتصاالت تونس" تقوم هي أيضا برتويج عروض مشا
حتويل النقاط اليت مجعوها إىل عرض "كلمة" والذي ميّكن حرفائها من حق 

لّنزل. ت وكذلك إقامات   مشرت
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حّصة الطالبة يف  فإنّ  2014أنّه وعالوة على ذلك فإنّه ومنذ شهر جويلية  -
وهو ما ميثل ارتفاعا قياسيا  % 3الّسوق ارتفعت بنسبة كبرية وصلت إىل حدود 

لّسوق. ويؤكد على أنّ  ي حال من األحوال على حّصتها   هذه العقود مل تؤثر 
صل النّزاعأ - ألصل نّه وخبصوص مساس املطلب  ، فإّن قاعدة عدم املساس 

ا أن ميتنع عن املساس  تفرض على قاضي العجلة عند البت يف النزاعات املتعهد 
طلوبني تفيد دون أي صل احلقوق، بيد أن مناقشة الطالبة للعقود املربمة بني امل

ألصل.  شّك أّن نزاع احلال له مساس 
أّن الطالبة ختلط بني حتديد سياسة اخلدمات اليت توفرها الطالبة حلرفائها  -

واملعتمدة يف مجيع أحناء العامل وكذلك يف تونس وبني األعمال اليت تعترب إخالال 
 ملنافسة.

ّن املطلوبة أخّلت بقواعد املنافسة وخمالفة  - ا الطالبة قوال  ر أّن املنازعة اليت أ
شركة "من قانون املنافسة واألسعار واحلال أّن األمر يتعّلق حبّق املطلوبة  23للفصل 

غري جديّة وتقوم  أوريدو" يف حتديد سياسة اخلدمات اليت توفرها حلرفائها هي منازعة
حلكم بعدم على أساس من ظاه ر املستندات ويتعّني على حمكمة اجلناب التفّضل 

إختصاصها للنظر يف القضّية الرّاهنة، وتكون بذلك دعوى احلال خارجة عن أنظار 
ألصل، سيسا لذلك يطلب احلكم برفض  القاضي اإلستعجايل ملساسها  وأنّه و

  الّدعوى.

األستاذ خالد املطوسي نيابة  يف الّرد الذي أدىل به تقريرالوبعد اإلّطالع على 
والذي جاء  ،2014 ديسمرب 25 بتاريخ عن الشركة املتوسطية لإلعالم واإلتصاالت

  ما يلي: به
يقاف مجلة املعامالت واالتفاقات مع "أّن طلب  - شركة أورونج تونيزي" 

 املطلوبني فيه خرق للقانون.
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(جديد) من قانون املنافسة  11أّن هذا الطلب فيه خرق أّوال ألحكام الفصل  -
ذن وبعد الذي اقتضى أنّه  واألسعار لس املنافسة أن  "يف صورة التأكد ميكن 

ا  ختاذ الوسائل التحفظّية الالزمة اليت من شأ مساع األطراف ومندوب احلكومة 
ملصلحة االقتصادية العامة أو تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن  تداركه وميس 

لقطاعات املعنية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف وذلك إىل حني 
  البت يف أصل النزاع".

أّن اإللتجاء للقضاء اإلستعجايل مرتبط شديد اإلرتباط بنطاق اخلصومة يف  -
طالبة نطاق نزاعها واليت حّددت صلبها ال 141375األصل واملنشورة حتت العدد 

حمال وسببا وأطرافا معتربة أّن يف مترير الومضة اإلشهارية بتحويل نقاط "مرسي" 
لكّف  ملنافسة طالبة بذلك إلزام خصومها املطلوبني يف قضّية حلال  ممارسة خمّلة 

 عن هذه العملية والّرجوع يف االتفاقات التجارية املربمة بينهم.
واحلالة تلك تعّدي نطاق اخلصومة من أن تشمل ومضة إشهارية أنّه ال يسوغ  -

الشركة املتوسطية لإلعالم  وحيدة طلب إيقاف كاّفة التعامالت التجارية بني املطلوبة
ملا يف هذا الطلب مساس صارخ وساطع حبقوق  وحرفائها من املطلوبني واإلتصاالت

يتجاوز الصبغة الوقتّية واحلمائّية مناط  مبا جيعل طلب الطالبة املالّية والتجاريّة املطلوبة 
 كّل مطالبة إستعجالية.

خّف الضررين فال ضرر وال أم.إ.ع اقتضى أّن األصل ارتكاب  556أّن الفصل  -
ملصاحل  ضرار وال جيوز بناء على ذلك أن تؤدي طلبات الطالبة إىل إيقاع الضرر 

 للمطلوبة وهو أمر خمالف للنّص وروح القاعدة املذكورة. املالّية والتجاريّة
نيا لركن التأّكد، ذلك أّن املطلوبة - "الشركة املتوسطية  أّن هذا الطلب يفتقد 

عتبارها وسيلة إعالمية يدخل  التزمتلإلعالم واإلتصاالت" مل تقم إالّ بتنفيذ ما  به 
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ا ضمن صميم إختصاصها بث الومضات اإلشهاريّة بناء عل ى طلب من معاقد
 شركة أوريدو"."
أّن املطلوبة قامت بعد تفحص حمتوى اإلعالن اإلشهاري كما تظبطه أحكام  -

الباب اخلامس من كرّاس الّشروط املعّد من قبل اهليئة العليا املستقّلة لإلتصال 
السمعي البصري وبناء عل طلب من "شركة أوريدو" ببث الومضة اإلشهاريّة، 

أوت  8احلالة تلك، على تلبية رغبة مصّدرة الطلب ملّدة بدايتها فاقتصر دورها و 
ايتها  2014  . 2014أوت  17و

ة اإلعالن التجاري كانت حمّددة يف الّزمن، ممّا يصري أنّه يّتضح جلّيا وأّن مدّ  -
فاقدا للجدوى وغري ذي  2014ديسمرب  15معها تقدمي مطلب احلال بتاريخ 

 موضوع ملضي املّدة مبا يفقده ركن التأّكد.
أّن فقه قضاء جملس املنافسة دأب على مراقبة توّفر شرطي التأّكد واملساس  -

لقرار عدد   28الصادر بتاريخ  101225ألصل ومن ذلك ما استقر عليه موقفه 
ئب املدعّية يف الرّد والذي جاء به أنّه "وحيث طاملا ثبت من تقري 2011جويلية  ر 

على أّن العرض املشتكى منه كان حمدودا يف الّزمن وأّن مّدة رواجه انقضت فإّن 
 املطلب الرّامي إىل إيقاف تروجيه يعّد غري ذي موضوع".

أّن يستخلص مما سبق وأّن تدخل املطلوبة مل يتجاوز نشاطها اإلجتماعي  -
ي وجه كان يف فاقتصر دورها على بث الومضة اإلشهارية من  دون أن تكون طرفا 

الّنزاع موضوع هذه القضّية ممّا جيعل طلب إيقاف التعامل مع أطراف هذه القضّية 
ت  ملصاحل املالّية للمطلوبة وما ينجّر عنه من صعو ألصل و يف غري طريقه ملساسه 

لسمالّية هي يف غىن عنها، وعلى أساسه يطلب من   القضاء برفض املطلب. ا
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شركة "ترافل املمثل القانوين ل يف الّرد الذي أدىل به تقريرالبعد اإلّطالع على و 
أنّه يّتجه  ما يلي ، والذي جاء به2015 جانفي 15 بتاريخ  "Traveltodo"تودو" 

 القضاء برفض املطلب لألسباب التالّية:
كّرسه الذي  " Le marché pertinentأّوال خمالفة مبدأ الّسوق ذات الصلة " -

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

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

لّتايل ال تتقاسم معها ال الّسوق  مبجال شركة "أورونج" اليت هي شركة اتصاالت، و
  وال احلرفاء وال املنافسة ميكن أن جتمعها معها.

ت مبمارسات مفإّن إّدعاءات الطالبة من أّن املطلوبة قا نيا وبصفة احتياطية -
ا أضرارا حمققة هي إّدعاءات غايتها يف ذلك تعزيز حّصتها  ا أحلقت  ّ لّسوق وأ

عتبار وأّن املطلوبة تنشط يف سوق وكاالت األسفار والطالبة  جمّردة ومتضاربة 
ا.  تنشط يف سوق االتصاالت وال جمال هليمنة طرف على سوق ال خيتص 

لطالبة يعّد جمّردا وال دليل عليه ويه - دف إىل أّن إّدعاء إحلاق املطلوبة أضرارا 
ملطلوبة اليت ال تربطها أي عالقة وال تتالقى يف أّي سوق معها.  التمويه والتنكيل 

لسأنّه وعلى أساس ما ذكر  - لقضاء برفض املطلب. طلب من ا   التفضل 
 

 .البشري سفيان صماريوبعد االّطالع على الّتقرير املعّد من املقّرر السّيد 

جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
ملنافسة واألسعار مثلما نّقح ومتّم  1991 لّنصوص الالحقة له وآخرها املتعّلق 

  .2005جويلية  18املؤرّخ يف  2005لسنة  60القانون عدد 
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املتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

مللفّ وبعد اإلطّ           .الع على بقّية األوراق املظروفة 

جللسة  لّطريقة القانونية األطرافما يفيد استدعاء  علىبعد اإلّطالع و 
ا، 2015 فيفري 26نة ليوم املعيّ املرافعة  البشري سفيان صماري السّيد تال املقرر  و

حضرت األستاذة معروف بوراوي يف حق زميلها و  ثملخصا من تقرير ختم األحبا
ئب املدعية شركة أورنج، وأعلنت أن هذا األخري يتمّسك مبا  األستاذ أمحد الشفار 
لسرور نيابة عن املدعى عليها  أورده يف عريضة الدعوى، كما حضر السيد خالد 

وأعلن أّن هذه األخرية تتمّسك مبا قدمته من تقارير، كما حضر شركة أوريدو 
ئب املدعى عليها إذاعة موزاييك ومتّسك هو اآلخر مبا  األستاذ خالد املطوسي 

. ا ترافل تودو وبلغها اإلستدعاءــقدمه من رّد، كما مل حيضر من ميثل املدعى عليه
يلوحضرت السّيدة  خمتلف النقاط املثارة من  أنّ  اعتربتو مندوب احلكومة  هيام 
ا العارضة تعّلقت مب ّ سائل ال تتدخل يف إختصاص جملس املنافسة عالوة على أ

، وأنّه وخبصوص مدى توفر عناصر الدعوى االستعجالية فإّن صل الّنزاع متس
العارضة مل تقّدم مبلف دعواها ما يفيد حجم اخلسائر وقيمتها الفعلية والضرر احملدق 

ثري تنظيم عرض "مرسي" " " Merciمبكانتها املالية أو التجارية ونوعيتها ومدى 
لسوق، فضال عن عدم تقدميها للوقائع املادية  على استمراريتها وتواصل نشاطها 
لث للهاتف اجلّوال، واقرتحت تبعا لذلك  اليت أفضت إىل استحالة نفاذها كمشغل 

 رفض الدعوى.
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لس حج حلكم جبلسة يوم           إثر ذلك قّرر ا ز القّضية للمفاوضة والّتصريح 
  .2015 مارس 12

  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يلي

  من حيث الّشكل: – 1. §

ا حيث
ّ
بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  ةمرمسّ  ّكد نشر قضّية يف األصل مل

قّدم يف يكون قد فإّن الطلب االستعجايل  ،2014 نوفمرب 12 بتاريخ 141375
  .كليةآجاله القانونية ّممن له الّصفة واملصلحة واستوىف بذلك مجيع شروطه الشّ 

  
  :ةالّراهن الّدعوىموضوع  من حيث - 2. §
  املؤسسات اإلقتصادية موضوع الّنزاع الّراهن: – 1
  
  "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 رأمساهلا2004

لّسجل التجاري حتت عدد  ،1053، تونس 2البحرية   .2411262004Bومرّمسة 
  

  الشركة املتوسطية لإلعالم واإلتصاالت (MED TELECOM):  هي شركة
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، 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):   ترافل تودو" هي عالمة لشركة"
هي شركة خفية اإلسم أحدثت طبقا للقانون  ،(Splendid Tour)"سبلونديد تور" 

 دينار تونسي، مقّرها االجتماعي 1.000.000، يبلغ رأمساهلا 2005التونسي منذ 
لّسجل التجاري حتت عدد  -2035-بنهج املقاولني، الشرقية  تونس، ومرّمسة 

031702005B.  
املعنّية مبوضوع يستنتج من خالل حتديد خمتلف املؤسسات االقتصادية حيث 

  املنازعة الرّاهنة تعّدد األسواق االقتصادية اليت تنتمي إليها واليت تنشط يف إطارها:
 ذه الّسوق كل من :(سوق اهلاتف اجلّوال) سوق االتصاالت  حيث تنشط 

 املطلوبةو  (Orange Tunisie)شركة "أورونج تونيزي"  الطالبة يف الّنزاع الرّاهن،
 .(Ooredoo Tunisie)" شركة "أوريدو تونيزي

  
 :ا سوق اإلنتاج السمعي البصري الشركة  املطلوبة الثانية، واليت تنشط 

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

  
  وهي الّسوق اليت تضم  شبكات األنرتنت:سوق وكاالت األسفار عرب

  .(Traveltodo)شركة "ترافل تودو" املطلوبة الثالثة، 

ملنازعة الّراهنة: – 2   خبصوص طبيعة املمارسات املتعّلقة 



13 

 

لزامحيث  مجيع املطلوبني يف  يرمي الطّلب الرّاهن إىل القضاء إستعجاليا 
التفاقيات  يقاف العمل  والعقود املربمة بينهم إىل حني البت يف أصل القضّية 

  الّنزاع كوقف مجيع العملّيات اإلشهارية.

ئب الطالبة على املطلوبني أّن الحيث و   بعرض شهارية املتعّلقةاإلعملّية ينعى 
حرفائها من حق حتويل نقاط "مارسي"  متكني دف إىل "Ooredoo"شركة أوريدو 

"merci"   اليت متّكنوا من مجعها بفضل عملّيات شحن الرصيد هلواتفهم اجلّوالة إىل
ت أو خدمات تذاكر سفر وإقامات بنزل من شركة " ترافل تودو" مشرت

"Traveltodo"على موجات اليت بثت عن طريق ومضة إشهارية  ، سواء كان ذلك
 موقع علىنشرت الفتة إشهارية  أو عن طريق "Mosaïque FM"إذاعة "موزاييك" 

عملّية ، كانت التابعة هلا (Facebook)"فايسبوك"صفحة  وعلى شركة "ترافل تودو"
مبنّوبته  قد أحلقت الضرر ممارسات التنافسية غري املشروعةوهي تشكل  مكثفة

  .(Orange Tunisie)شركة "أورونج تونيزي" 

املمارسة جاءت يف خمالفة تعترب الطالبة، عالوة على ذلك، أّن هذه حيث و 
من قانون املنافسة واألسعار والذي ينّص على أنّه "حيّجر كل  23لفصل ا ألحكام

بيع أو عرض بيع منتوجات أو سلع وكذلك كل خدمة مسداة للمستهلكني أو 
معروضة 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".

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

Tunisie)  ّمرسي" أو  يّتضح أن")merci( مج وفاء ، هو عبارة عن بر

                                                            

 www.ooredoo.comموقع واب شركة "أوریدو تونیزي":  1
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)Programme de fidélité(،  ساس إىل متكني أليهدف و شركة الأعّد من قبل
نقاط "مرسي" بفضل عمليات  حرفاء شبكة "أوريدو" يف مرحلة أوىل من جتميع

شحن رصيد اهلاتف اجلّوال أو عن طريق إجراء املكاملات أو اإلرساليات القصرية 
  داخل الشبكة.

ّمعة  نية يقع متكني حرفاء الشبكة من قابلية حتويل النقاط ا ّمث ويف مرحلة 
ت...   إىل هدا أو مشرت

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 حيث و  توافق كل جمموعة من النقاط 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  وحيث أشهر األوىل بداية من  4أنّه ال ميكن حتويل هذه النقاط قبل 
مج الوفاء "مرسي".   ريخ اإلشرتاك والتسجيل برب

مج وحيث تقوم شركة "أوريدو تونيزي"  تسويق عروضها بعرب هذا الرب
  الّتجارية.
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حيث و 
حسب 

وقائع ال
املذكورة فإّن 
الطالبة تنازع 

 املطلوبة
شركة "

 "أوريدو

"Ooredoo" لعرضعملّية التسويق  مرحلة أوىل يف  تمكنياملتعّلق ب 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 

  عملّية تسويق العرض:الطالبة لمنازعة  – 2.2

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

  .)en ligne( شبكة اإلنرتنت

  

أوریدو
Ooredoo

عملیّة التسویق التجاري 
لعرض
merci

إشھار العرض عبر موجات إذاعة
Mosaique FM

إشھار العرض عبر موقع الواب 
التابع لشركة 
Traveltodo
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 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 

  .خدمات مهما كانت املكان أو وسائل اإلتصال املعتمدة"
  
 :عملّية التسويق التجاري للعرض املتنازع يف شأنه عرب اإلشهار اإلذاعي  

أوريدو" "ة شهارية موضوع العالقة التعاقدية بني شركاإلوهي العملّية 
"Ooredoo"  والشركة املتوسطية لإلعالم واإلتصاالت"Mosaïque FM".  

 املتعّلقأوريدو" " ببث ومضة إشهارية لفائدة شركة ةحيث قامت هذه األخري و 
اليت   "merciمن حق حتويل نقاط "مارسي" " فائهاتمكني حر ب لعرض اخلاص



17 

 

ت أو خدمات تذاكر سفر وإقامات بنزل من شركة  ،"ترافل تودو"مجعوها إىل مشرت
  .2014أوت  17و 2014أوت  8 يف املّدة الفاصلة بني وذلك
حو على النّ  هذه العملّية أذيعت مظروفات ملّف القضيةحسب حيث و و  
قّداش قلتلي  Merci merci merci merci merci merci merci: "الّتايل

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

merci  اليوم معOoreedoo  عنTraveltodo لـ  les، حّول merciخّلص 

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

  ."Ooreedooصاحل مبشرتكي 
ليس هنالك ما مينع، من الّناحية القانونية، من أن تقوم شركة إذاعية حيث و 
بعملّيات إشهار جتاري لفائدة طرف  "Mosaïque FM"على غرار إذاعة خاصة 

  إقتصادي معّني.
(حتت عنوان اإللتزامات  مقتضيات الباب اخلامس لّرجوع إىلوحيث و 

إلشهار) حلصول على إجازة إحداث من   املتعّلقة  كرّاس الشروط املتعّلق 
جلمهورية التونسية الصادر مبقتضى قرار اهليئة العليا  واستغالل قناة إذاعية خاصة 

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

من الكرّاس املذكور ال يلزم  49التجاري موضوع القضّية الرّاهنة، ذلك أّن الفصل 
ا  إالّ  "من أن يتطابق اإلشهار وكل االتصال التجاري مع القوانني اجلاري 

ملسؤولية  ال وأن يكون مضمون هذا االتصال قائما على االلتزام  العمل يف ا
  .االجتماعية جتاه املستهلكني واحرتام مبادئ املنافسة املشروعة"
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كما يّتضح من خالل هذا الكرّاس وأّن عملّية اإلشهار هي عملّية مقّننة، 
"تتجاوز مّدة بث اإلشهار يف القناة منه ال جيب أن  50فعمال مبقتضيات الفصل 

مثاين دقائق يف الستني دقيقة وترفع هذه املّدة استثنائيا إىل اثنيت عشرة دقيقة 
  .خالل شهر رمضان"

رية املتعّلقة بعرض املطلوبة "أوريدو" اليت بثت كانت الومضة اإلشهاحيث  و 
يف الفرتة املمتّدة  ، وذلكحمدودة يف الزمن "Mosaïque FM"على موجات إذاعة 

  .2014أوت  17أوت و 8بني 

قضاء جملس املنافسة يف هذا اإلجتاه، وكما جاء يف قراره  استقر فقهحيث و 
"طاملا ثبت وأّن على اعتبار أنّه  2011جويلية  28الصادر بتاريخ  101225عدد 

العرض املشتكى منه كان حمدودا يف الزمن وأّن مّدة رواجه قد انقضت فإّن 
  .املطلب الّرامي إىل إيقاف تروجيه يعّد غري ذي موضوع"

 ومن هذه الناحية، رفض الطعن املوّجه إىل شركة ،بناء على ذلكحيث يقرتح و 
البث  خبصوص(MED TELECOM) الشركة املتوسطية لإلعالم واإلتصاالت 

  ."Mosaïque FM" الومضة اإلشهارية املذكورة عرب موجات إذاعتها
  
  موقععملّية التسويق التجاري للعرض املتنازع يف شأنه على اخلط عرب 
  : "Traveltodo"ترافل تودو" " بع لشركةنرتنت األ

أوريدو" "شهارية موضوع العالقة التعاقدية بني شركة اإلوهي العملّية 
"Ooredoo"  ترافل تودو" " شركة و"Traveltodo".  

بعملّية إشهارية  التابع هلا اإللكرتوينعرب موقع  ةحيث قامت هذه األخري و 
لعرض اخلاصمتعّلقأوريدو" " لفائدة شركةمسعية بصرية  من حق  فائهاتمكني حر ب ة 

ت أو خدمات تذاكر سفر   "merciحتويل نقاط "مارسي" " اليت مجعوها إىل مشرت
لعرض  إشهارية، وذلك بنشر الفتة "ترافل تودو"من شركة وإقامات بنزل تتعّلق 
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افيديو مصحوبة ب  على صفحة الواب التالّية: خاص 

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

ترافل تودو" "شركة  خمتلف اخلدمات اليت تقدمهاتتّم عملّية شراء حيث و 
"Traveltodo" ا. وفقا لدليل   سياحي خاص 

ت اخلاضعة إىل وكالة أسفار عن طريق األنرتنترافل تودو" "تعترب شركةحيث و 
لقواعد املطبقة على  2007أوت  9أحكام قرار وزير السياحة املؤرخ يف  املتعّلق 

ت   .2وكاالت األسفار عند ممارسة نشاطها عن طريق األنرت

يف تسجيل مصّور على صفحة اليوتيوب صرّح مؤسس هذه الشركة  وحيث
)Youtube(3،  حسب إحصائيات سنة  160أّن للوكالة أكثر من) ألف حريف

 10.000بـأّن عدد متصفحي موقع األنرتنت التابع للوكالة بقّدر يوميا و ) 2012
ستها التجارية الستقطاب احلرفاء تستعمل اأّن الوكالة ويف إطار سي أضاف زائر. كما

والربجميات والوسائل اإللكرتونية املتاحة  )Adworks(أحدث الربجميات على غرار 
   .)Google(على 

  
تنعى الطالبة على املطلوبة تواصل العملّية اإلشهارية اخلاصة بعرض حيث و 

ترافل تودو" "ابع لوكالة األسفار التّ  اإللكرتويناملشغل "أوريدو" على موقع 
"Traveltodo".  

 

 اهليئة الوطنية لالتصاالتفإّن ذا العرض، هل الفنّية طبيعةالخبصوص حيث و و 
حول اعتماد املبادئ  2012ديسمرب  20املؤرخ يف  159عدد  هاقرار يف  ،صّنفت

                                                            

  . 3101، صفحة 2007أوت  21المؤرخ في  67الرائد الّرسمي للجمھوریة التونسیة عدد  -  2
3  - )https://www.youtube.com/watch?v=dVX2Wh4Ujts (  
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لتفصيل من قبل مشغلي الشبكات  التوجيهية املتعّلقة برتويج عروض اخلدمات 
ا مشغلو شبكات العمومية لالتصاالت،  قصد  االتصالالعروض اليت يتقّدم 

 offres) وعروض جتارية (offres permanentesعروض دائمة ( إىل ،تسويقها

promotionnelles.(  

ة أي حتديد للطبيعة الفنّية للعرض ال يربز من مظروفات ملّف القضيّ حيث و 
لتكييف طبيعة املمارسة، وهي تقتضي  ااملتنازع يف شأنه، ويعترب هذا العنصر مهم

  بناء على ذلك خوضا يف أصل الّنزاع. 

من قانون املنافسة  23الطالبة خلرق املطلوبة ألحكام الفصل منازعة  – 3.2
  :واألسعار

لطلب اإلستعجايل الرّاهن حيث  أنّه وفضال عن إخالل املمارسة جاء 
موضوع التظلم الرّاهن بقواعد املنافسة النزيهة فإّن هذه املمارسة قد جاءت يف خمالفة 

"حيّجر كل من قانون املنافسة واألسعار والذي ينّص على أنّه  23صارخة للفصل 
 أومسداة للمستهلكني بيع أو عرض بيع منتوجات أو سلع وكذلك كل خدمة 

معروضة 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"

تعترب املمارسات املخالفة ألحكام هذا النّص من قبيل املخالفات حيث و 
  اإلقتصادية.

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

ا. ليات الّسوق وتواز   عنها مساس 
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ثري حيث و  ملنافسة ذات  يتعّني ملعرفة مدى اعتبار هذه املخالفة ممارسة خمّلة 
 وض يف أصل الّنزاع.اخلسّري العادي للسوق املرجعّية يف القضّية الرّاهنة على ال

 
لفصل  – 3  )جديد( 11خبصوص مدى توفر عنصر الـتأّكد املنصوص عليها 

  من قانون املنافسة واألسعار:

لزامحيث  مجيع املطلوبني يف  يرمي الطّلب الرّاهن إىل القضاء إستعجاليا 
يقاف  التفاقيات والعقود املربمة بينهم إىل حني البت يف أصل القضّية  العمل 

  الّنزاع كوقف مجيع العملّيات اإلشهارية.
(جديد) من القانون عدد  11تنّص أحكام الفقرة السادسة من الفصل حيث و 

ملنافسة واألسعار، أنّه يف  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64 املتعلق 
ذن وبعد مساع األطراف ومندوب  لس املنافسة أن  "صورة التأكد ميكن 
ا تفادي حصول ضرر  ختاذ الوسائل التحفظّية الالزمة اليت من شأ احلكومة 
لقطاعات املعنية  ملصلحة االقتصادية العامة أو  حمدق ال ميكن تداركه وميس 

صل أاملستهلك أو مبصلحة أحد األطراف وذلك إىل حني البت يف أو مبصلحة 
  .النزاع"

"أنّه دأب فقه قضاء جملس املنافسة يف املاّدة االستعجالية على اعتبار حيث و 
صل الّنزاع  ا إىل املساس  يستوجب يف الوسائل التحفظّية أّال يؤدي اإلذن 

ّرضة للتغيري سلبيا ويف وأن تكون جمدية ومتأّكدة بشكل تكون معه احلالة مع
وقت وجيز أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت ال يتّم الّنيل من حق 

  .   4حيتاج إىل محاية العاجلة حلفظه من الّتالشي"

                                                            

  .2012دیسمبر  14الصادر بتاریخ  123013قرار مجلس المنافسة اإلستعجالي عدد  -  4
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ئب الطالبة أّن املمارسات املتمثلة يف العملّية اإلشهارية املبّينة حيث و  يعترب 
"أورونج تونيزي" أضرارا حمّققة بشركة الطالبة  ت معهأحلقأعاله كانت مكّثفة بشكل 

ا أن ترتفع وتتضّخم مع مرور الوقت   .وهي أضرار من شأ

عن وجود  يقيم الدليلال يربز من مظروفات ملّف القضّية الرّاهنة ما حيث و 
ت براهني و  ا الطالبة جرّاء  واخلسائر طبيعة وحجم األضرار حولإثبا اليت تكبد

ا. العملّية اإلشهارية املذكورة   واإلتفاقيات اليت انعقدت بشأ

لّرجوع إىل مؤشرات سوق يّتضح،  وحيث اهلاتف على عكس ذلك، و
ومؤشرات هذه  2014أوت  شهر أي املقدوح فيه عند بداية إشهار العرض 5اجلّوال

لطلب اإلستعجايل املاثل على أنظار  الّسوق عند تقدمي القضية املرفوقة فيما بعد 
 (Orange Tunisie)"أورونج تونيزي" أّن عدد إشرتكات املشغل و جملس املنافسة، 

م تقريبا بعد إشهار شركة  خالل شهر قد شهد إرتفاعا نسبيا سبتمرب أي بضعة أ
 مليون مشرتك 2.2وذلك من  لعرضها املتنازع يف شأنه "Ooredoo"أوريدو" "

 2.7 ليبلغخالل شهر سبتمرب  مليون مشرتك 2.5إىل   2014خالل شهر أوت 
  .2014مليون مشرتك خالل نوفمرب 

خالل  % 19اليت بلغت  سوق اهلاتف اجلّوالب ة الطالبةتعززت حصّ  وحيث
  . 2014خالل شهر أوت  % 16.8بعد أن كانت  2014شهر نوفمرب 

أوريدو" "هلاتف اجلّوال للمشغل  االشرتاكاتشهد عدد وحيث 
"Ooredoo" مليون مشرتك خالل شهر أوت  6.9تراجعا نسبيا من ، يف املقابل

  .مليون مشرتك خالل أشهر سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب 6.6إىل   2014

                                                            

     www.intt.tn مؤشرات مستقاة من الموقع اإللكتروني للھیئة الوطنیة لالتصاالت: -  5
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خالل شهر  % 44.7اليت بلغت  سوق اهلاتف اجلّوالبحّصته تراجعت وحيث 
  . 2014خالل شهر أوت  % 49.9بعد أن كانت  2014نوفمرب 

حض مبدئيا حالة التأّكد تداليت قرائن ال مجلة منذه املؤشرات تعترب هحيث و 
ة  املثارة واليت ا لس اختاذ الوسائل التحفظية الالزمة واملستعجلة  تستوجب من ا

دد شركة الطالبة. األخطار   واّجته على هذا األساس رفض الطّلب. اليت 

  :ولهذه األسباب

  رفض المطلب. :قرّر المجلس

المنتصبة للقضاء    الثانيةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائية  
الحبيب جاء با وعضوية السيدتين  برئاسة السيد    االستعجاليةفي المادة  

عماد الدرويش و الهادي بن    سلوى بن والي و إيناس معطر والسيدين
  مراد.

بحضور كاتبة الجلسة السّيدة   2015  مارس 12وتلي علنا بجلسة يوم        
  يمينة الزّيتوني.

 كاتبة الجلسة    الرئيس                                                     

                                                    يمينة الزيتوني                                        حبيب جاء باال  


