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 احلمد                                                        اجلمهورية التونسية
  جملس املنافسة 
  161437: القضية عدد 
  2018جويلية  12 ريخ القرار: 
  

  قـــــرار
  جملس املنافسة القرار التايل بني: أصدر

  
ت املّدعية يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها  "TOPNET": شركة توب 

سني اجلّبار  4000 ،5عدد اإلجتماعي بـشارع احلبيب بورقيبة ئبها األستاذ حمّمد  سوسة، 
ت بنهج إيرانالكائن مكتبه    ،مكّرر تونس 48 عدد الفا

   ،مـــن جــــهة
يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها جبنان البحرية  شركة " أوريدو تونس" :املّدعى عليها

  ،تونس 2ضفاف البحرية  1053
  .مــن جـهة أخــرى  

  
ت" املقّدمة من املمّثل القانوين لشركة بعد اإلّطالع على العريضة  واملرّمسة  " توب 

أّن شركة واليت جاء فيها  2016أكتوبر  12بتاريخ  161437بكتابة جملس املنافسة حتت عدد 
أوريدو تونس قامت ببّث ومضة إشهاريّة على القنوات اإلذاعّية والّتلفزيّة ومواقع الّتواصل 

  اإلجتماعي تضّمنت إشهارا ملنتوجها املسّمى "فيكس جديد".
ملنافسة  قد تضّمنتو  من قانون  5على معىن الفصل الومضة املذكورة ممارسات خمّلة 

ا  نافسة واألسعارإعادة تنظيم امل تعّمدت من خالهلا الّشركة املّدعى عليها الّتحقري من خدما
سلوب  واملّس من مسعتها الّتجاريّة وكرامة ا  ّكمي ال خيلو من سخريّة موّظفيها وأداء أعوا

ضافة حرف " عتماد اإلحياء وذلك  الّتجاري  " إىل إمسهاSبطريقة مباشرة وغري مباشرة 
  احلرفاءواستعمال نفس املوسيقى املستعملة من قبلها كموسيقى النتظار الّتواصل مع مرشد 
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ا وف عوا وشكل عقودها ونفس اجلهاز الذي  واتريهاكما استعملت نفس الزّي اخلاّص 
ت. MODEMتسّوقه " ا على موقع األنرت   " ونفس عنوا

عليها يف مترير مثل هذه الومضة ال خيلو من كما اعتربت املّدعية أّن متادى املّدعى 
ذين يعّدان من رق ملبدأي الّشفافّية والوضوح الومن خ شويه للخدمات اليت تقّدمهاقدح وت

ا  أهّم املبادئ اليت تقوم عليها املعامالت الّتجاريّة سواء على مستوى الّتشريعات املعمول 
ا كضمانة للمستهلك خاّصة ولتوازن وطنّيا أو دولّيا أو على مستوى الّتطبيقات املع رتف 

  الّسوق عاّمة.
عتبار أّن ما قامت به شركة  هار املقارن يعترب من قبيل اإلش " أوريدو تونس" و

ملنافسةوالّتعّسفي و  ملمارسات املخّلة  ردعها على معىن  طلبت هيف ،الكاذب ويكّيف 
  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 27الفصل 

فضال عن إلزام املّدعى عليها  ،اّختاذ الوسائل الّتحّفظّية الّالزمة والّضروريّة يّتجهكما 
لومضة بنشر ما قضي به على نفقتها كاإلذن حتضريّ واحتياطّيا  لّتثّبت يف صّحة ما ورد 
ر لوجود كمن القانون سابق الذ  43اإلشهاريّة املتظّلم منها والّنظر يف تسليط عقوبة الفصل 

ملنافسة ا واعتبارها من قبيل املمارسات املخّلة  مثّ  ،املغالطة كلّيا أو جزئّيا والّتحقيق يف جتاوزا
اء تلك املمارسات. لزامها    احلكم على ضوئها 

على عريضة الّدعوى املرّسم بكتابة جملس  " أوريدو تونس" وبعد اإلّطالع على رّد شركة 
  :الّتاليةاملالحظات  مجلةواملتضّمن  2016فمرب نو  17املنافسة بتاريخ 

 من حيث الّشكل:  -1
ّ شكال رفض الّدعوى بالّشركة املّدعى عليها  متّسكت غري حمّررة وأّن الطّلبات  اعتبار أ

جاءت مبهمة وغري متعّلقة بقضّية أصلّية وخالية من كّل سند املّدعية الّنهائّية اليت قّدمتها 
ا تطلب بصفة أصلّية اّختاذ الوسائل الّتحّفظّية الّالزمة وحفظ حّقها ذلك  ،واقعي أو قانوين ّ أ

  يف اّختاذ الوسائل القانونّية الّالزمة.
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 يف عدم اإلختصاص احلكمي للمجلس: -2
ّي ممارسة  ملنافسة املنصوص عليها ال يتعّلق موضوع الّدعوى  من املمارسات املخّلة 

لس غري خمتّص  ،من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 15لفصل  وهو ما جيعل ا
لّنظر يف الّدعوى املعروضة عليه.   حكمّيا 

 :" أوريدو تونس" يف خصوص انتفاء وضعّية اهليمنة يف جانب شركة  -3
لّرجوع إىل سوق اهلاتف القاّر أّن شركة  ال تتمّتع بوضعّية هيمنة  " أوريدو تونس" يتبّني 

اليت متتلك كّل أسهم الّشركة  " اّتصاالت تونس" على هذه الّسوق على خالف شركة 
ت" املّدعية شركة    ." توب 

هو حماولة عرقلة الّشركة ومنعها لّدعوى الرّاهنة أّن اهلدف احلقيقي من وراء القيام  كما
دف استمرار شركة  يف اإلنفراد بتوفري  "اّتصاالت تونس" من الّرتويج لفائدة منتوجها اجلديد 

ت وعدم متكني شركة  من الّدخول  " أوريدو تونس" خدمات اهلاتف القاّر وخدمات اإلنرت
  ن الضّد واملخالفة ألبسط القواعد الّتجاريّة.تلك الّسوق بفعل الّسياسة املتّبعة م إىل

 يف خصوص جتّرد الّدعوى وبصفة احتياطّية: -4
مل يعاين الومضة  تبّني أنّهيليه الّدعوى، إي استندت ذلّرجوع إىل حمضر املعاينة ال

 نوهو ما جيعله قاصرا ع ،وإّمنا اكتفى بتلّقي تصرحيات السّيدة أمرية بن مصطفى اإلشهاريّة
ت" إثبات ما تّدعيه شركة    وهو ما جيعل الّدعوى جمّردة. ،" توب 

مل تتهّكم عليها أو على  "أوريدو تونس" وخالفا ملا ذهبت إليه الّشركة املّدعية، فإّن شركة 
لّتأكيد ع ا وإّمنا اكتفت  ت القائمة.أعوا   لى أّن عرضها ميّكن من جتاوز الّصعو

 يف خصوص إيداع العرض أمام اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت وبصفة احتياطّية جّدا: -5
حتّصل على  العرض اإلشهاري موضوع الّدعوى فإنّ  ،خالفا ملا تّدعية الّشركة املّدعية

 10 املؤرّخ يف 219/2016دد القرار ع مبوجبموافقة اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت لتسويقه 
  .2016أكتوبر 

وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب 
  احلكومة.



 
4 

لس  وبعد اإلّطالع على رّد شركة أوريدو على تقرير ختم األحباث املرّسم بكتابة ا
على أّن دعوى  مؤّكدةالذي متّسكت فيه مبا ورد بتقاريرها الّسابقة و  2018أفريل  26بتاريخ 

وهو ما يّتجه معه رفض  ،ال تستند إىل أّي سند واقعي أو قانوينو الضّد جاءت جمّردة 
  الّدعوى.

س ت" ني اجلّبار نيابة عن شركة وبعد اإلّطالع على رّد األستاذ حمّمد   " توب 
لس بتاريخ  والذي جاء فيه أّن ما قامت به الّشركة املّدعى  2018جوان  25املرّسم بكتابة ا

ملنافسة وأّن تعّمدها بّث ومضة إشهاريّة قامت يف إطارها  عليها يعترب من املمارسات املخّلة 
ا ومّست من   ا وحرفائها يدخل قانو يف لّتحقري من املّدعية ومن خدما كرامة واعتبار أعوا

وطلب على أساس ذلك  ،من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 5إطار أحكام الفصل 
ا بناء على أحكام الفصل    من القانون سابق الذّكر. 27اّختاذ ما يلزم بشأ

وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة يف الرّد على تقرير ختم األحباث 
لس بتاريخ و    .2018أفريل  18املرّمسة بكتابة ا

 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد وبعد اإلطّ 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار   .واملتعّلق 

لتنظيم و  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلـى األمـر عدد املتعّلق 
  .اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

  
لّطريقة القانونّيةاإلّطالع على  وبعد نة لسة املرافعة املعيّ جل ما يفيد استدعاء األطراف 

ا تلت، 2018 جوان 28 ليوم  ختم األحباث من تقرير املّخصالسّيدة مجيلة اخلبثاين  و
سني اجلّبار يف حّق املّدعية شركة األستاذوحضرت  ة سارّة الربجي نيابة عن زميلها األستاذ 
ت " أوريدونيابة عن املّدعى عليها شركة " السّيد حمّمد البجاوي، وحضر ومتّسكت توب 

مللحوظات   . املقّدمة على عريضة الّدعوى ومتّسك 
مللّف. ا املظروفة نسخة منها    وتلت مندوبة احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا

لس حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح  12لسة يوم جبحلكم  وإثر ذلك قّرر ا
  .2018 جويلية
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ا   :وبعد املفاوضة القانونّية صرح مبا يلي و

  
  من جهة اإلختصاص : -1

 للّنظر يف الّدعوى املاثلة عدم إختصاص جملس املنافسةباملّدعى عليها  دفعتحيث 
ملنافسة املنصوص عليها  ّي من املمارسات املخّلة  عتبار أّن موضوع القضّية ال يتعّلق 

  املنافسة واألسعار. إعادة تنظيم من قانون 5لفصل 
لّتحقري واإلشهار املقارن والّتعّسفي بعريضة الّدعوى تتعّلق املمارسات املثارة حيث و 

  من حاالت املنافسة غري الّشريفة.مبدئّيا تعترب اليت واإلشهار الكاذب واملغالط و 
املنافسة غري الّشريفة ال ميكن  أنّ إستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على إعتبار  حيثو 

ملنافسة تقع حتت طائلة الفصل  نون املنافسة من قا 5أن تتحّول إىل ممارسات خمّلة 
إّال مىت ما صدرت عن متدّخل يف لّنظر فيها جملس املنافسة  اليت خيتصّ واألسعار و 

ثري على الّتوازن العاّم للّسوق أو كان  ا أن تعرقل وضعّية هيمنة ومىت ما كان هلا  من شأ
ألمر.   آلّياته بكيفّية تنال من املنافسة يف القطاع املعين 

ب يف قضّية احلال ولئن تندرج املمارسات املثارة  ،تبعا ملا سبقحيث و  ضمن 
وب املنسصل والّتثّبت من مركز الّشركة األاخلوض يف  يتعّني إّال أنّه  ،املنافسة غري الّشريفة

 ضمن اختصاص األمر الذي تدخل معه الّدعوى املاثلة ،مثل هذه املمارسات إليها
لس.   ا

  من جهة الّشكل : -2
ّ شكال رفض الّدعوى بالّشركة املّدعى عليها  متّسكتحيث  غري حمّررة وأّن ا عتبار أ

 أّن املّدعية ذلك ،الطّلبات الّنهائّية اليت قّدمتها جاءت مبهمة وغري متعّلقة بقضّية أصلّية
وهو ما ال يستقيم قانو من حيث  ،تطلب بصفة أصلّية اّختاذ الوسائل الّتحّفظّية الّالزمة

  الّشكل.
سائل الّتحّفظّية اليت ال وحيث ولئن متّسكت املّدعية ضمن عريضة دعواها بطلب اّختاذ الو 

ا متّسكت كذلك جيوز تقدميها إّال يف إطار قضّية استعجالّية مستقّلة ّ ، وبصفة رئيسّية، فإ
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ملنافسة طالبة ردعها على معىن الفصول عليها بتتّبع املّدعى   27و 5من أجل ممارسات خمّلة 
ف معه الّدعوى املاثلة ضمن فسة واألسعار، األمر الذي تكيّ امن قانون إعادة تنظيم املن 43و

قي الطّلبات  الّدعاوى األصلّية، على ألصل.غري أن يقع اإلعراض عن الّنظر يف    املّتصلة 
األمر الذي  ،واملصلحة ويف اآلجال القانونّية حيث قّدمت الدعوى ّممن له الّصفةو 

  قبوهلا من هذه الّناحية.معه يتعّني 
  من جهة األصل: -3

ّم قضّية احلال كّل من سوق إسداء خدمات اخلطوط الّرقمّية الّالمتوازية حيث 
أّن نفس العرض ميّكن املشرتك من الّنفاذ  ، ذلكوق اهلاتف القارّ وس ADSLاملوّجهة للعموم 

ت   والقيام مبكاملات داخلّية وخارجّية عن طريق اهلاتف القاّر. إىل األنرت

تقّدم خدمات اخلطوط الّرقمّية الّالمتوازية املوّجهة إىل العموم من قبل مزّودي حيث و 
ت.    خدمات األنرت

 2016أي من أكتوبر  ّنزاع املاثلرتة العرض اإلشهاري موضوع اللّرجوع إىل فحيث و 
ت هم مزّودي هذه اخلدمات  أنّ بّني يت 2017إىل جانفي  ل    Global Net شركة قلو

يت  ت وشركة اّتصاالت تونس (للمهنّيني) وشركة إكزا ت وأورونج أنرت وشركة أوريدو أنرت
Hexabyte  وشركة توبناتTopnet  ت العمومّيني  مجيعها وهي ،ومزّودي خدمات األنرت

تمن الّدخول على شبكة  شركات متّكن حرفاءها ا مقابل دفع  اإلنرت واخلدمات املّتصلة 
  .اشرتاك شهري أو سنوي

تحيث و  تطبيقا ألحكام جمّلة اإلّتصاالت الّصادرة  ميارس مزّودو خدمات األنرت
لّنصوص   2001جانفي  15املؤرّخ يف  2001لسنة  1لقانون عدد  كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

وملقتضيات األمر   2008جانفي  8املؤرّخ يف  2008لسنة  1الّالحقة له وخاّصة القانون عدد 
خلدمات ذات القيمة املضافة واملتعلّ  1997مارس  14املؤرّخ يف  1997لسنة  501عدد  ق 

لإلّتصاالت مبقتضى رخصة إستغالل من وزير تكنولوجيات اإلّتصال الستغالل خدمة ذات 
ت متنح ملّدة ثالث سنوات يتّم جتديدها ضمنّيا حسب نفس  قيمة مضافة من نوع األنرت

  الّشروط ونفس الّصيغ.
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ستغالل هذه اخلحيث و  ت  دمات طبقا للقواعد العاّمة يلتزم مزّود خدمات األنرت
املنّظمة للخدمات املقّدمة للعموم وللّشروط املنصوص عليها بكرّاس الّشروط الّضابط للّشروط 
ت الّصادر  اخلاّصة بوضع واستغالل اخلدمات ذات القيمة املضافة لإلّتصاالت من نوع أنرت

  .1997مارس  22مبقتضى قرار وزير اإلّتصاالت املؤرّخ يف 

ت من آالت حيث و    ختضع الّتجهيزات املستعملة من قبل مزّودي خدمات األنرت
واليت تعّد من قبيل وسائل الّتشفري يف جمال  ،وغريها Wifiوجتهيز  Modemتعديل مودام 

جويلية  21املؤرّخ يف  2008لسنة  2639إىل مقتضيات األمر عدد  ،توريدها أو تسويقها
واملتعّلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات الّتشفري عرب  2008

  شبكات اإلّتصال. 

تطّبق يف جمال توريد وسائل الّتشفري مقتضيات قرار وزير اإلقتصاد الوطين املؤرّخ وحيث 
يد واملتعّلق بضبط قائمات املنتوجات اخلاضعة إىل املراقبة الفنّية عند الّتور  1994أوت  30يف 

لّنصوص الّالحقة وبصفة خاّصة  قرار وزير الّسياحة لوالّتصدير كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
قرار وزير الّتجارة والّصناعات لو  2003ديسمرب  26والّتجارة والّصناعات الّتقليديّة املؤرّخ يف 

صاالت  يتدّخل مركز الّدراسات والبحوث لإلتّ حيث . و 2005سبتمرب  15الّتقليديّة املؤرّخ يف 
ملراقبة الفنّية عند الّتوريد والّتصدير مبقتضى األمر عدد  لسنة  1666كهيكل مؤّهل للقيام 

املؤرّخ يف  2001لسنة  830واملتعّلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  2003أوت  4املؤرّخ يف  2003
ملصادقة على األجهزة الطّرفّية لإلّتصاالت  2001أفريل  14 لطّرفّية واألجهزة اواملتعّلق 

كما يتدّخل   ،سناد شهادة املصادقة على األجهزة الطّرفّية لإلّتصاالت املوّردةالرّاديوية إل
  إلسناد شهادة املصادقة لألجهزة املصّنعة بتونس واملعّدة للّتسويق بتونس.

لّرجوع إىل املعطيات اإلحصائّية للهيئة الوطنّية لإلّتصاالت يف خصوص حيث و 
لّنسبة إىل  حصص الّسوق ملختلف لّسوق الّتونسّية  ت العاملني  مزّودي خدمات األنرت

ا شهدت استقرارا يف خمتلف أشهر العرض الثالثة   ،فرتة العرض اإلشهاري ّ حية أ يتبّني من 
ت هلا نسبة  يف حني تبلغ  ،كحّصة سوقّية من الّسوق املرجعّية  % 52,5وأّن شركة توب 

ت حّصة أوريدو   %. 4,1أنرت
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ت ADSLتتطّلب عملّية تزويد احلريف خبدمة حيث و   إضافة إىل مزّود خدمات األنرت
التصّرف يف شبكة اهلاتف القاّر ومها  تدّخل طرفني آخرين ومها مؤّسسة متحّصلة على لزمة

ت  حالّيا شركة اّتصاالت تونس وشركة أوريدو تونس وشركة أورنج والوكالة الّتونسّية لألنرت
ت.   عتبارها املتدّخل الوحيد الذي ميّكن من الّنفاذ إىل شبكة األنرت

ها يمن على سوق اهلاتف القاّر شركة اّتصاالت تونس اليت بلغت حّصتحيث و 
لّدعوى ما يفوق    %. 86خالل نفس الفرتة املعنّية 

أّن الّشركة املّدعى كيفما سبق تقدميها أعاله من دراسة الّسوق   طاملا ثبتحيث و 
فإّن ما نسب هلا ال ميكن أن عليها ليس هلا مركز هيمنة على مستوى الّسوقني املرجعّيتني، 

ته بكيفّية اّم للّسوق وليس من شأنه عرقلة آليّ ثري على الّتوازن العايف كّل األحوال يكون له 
  رفض الّدعوى أصال.  قد تنال من املنافسة يف القطاع املعين، األمر الذي يتعّني معه

  وهلذه األسباب
  

لس:    أصال.الّدعوى  رفضقّرر ا
سة الّسيد  لس املنافسة بر  حمّمد العّياديوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية األوىل 

ن و وعضوية  لّسعود. وأكرم الباروينالّسادة عمر الّتونكيت السّيدة رمي بوزّ   وسامل 
  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2018 جويلية 12وتلي علنا جبلسة يوم 
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