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 احلمد                                           اجلمهوريّة الّتونسّية
  جملس املنافسة 

  163048عدد:  اإلستعجالية القضّية
  2016ديسمرب  29  :ريخ القرار 

    

  قـــرار استعـجايل

  أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني:

  

  :  الطّالبة

تونس"، يف شخص ممثّلها القانوين والكائن مقّرها إّتصاالت "ّتصاالت الشركة الوطنّية لإل
 ، تونس،2ضفاف البحرية  1053جبنان البحرية 

  من جهة،

  : واملطلوبة

 1053الكائن مقّرها جبنان البحرية  نيزي"، يف شخص ممثّلها القانوين،شركة "أوريدو تو 
  ، تونس،2ضفاف البحرية 

  من جهة أخرى،

حتت  2016أكتوبر  14املرّسم بكتابة جملس املنافسة بتاريخ  املطلببعد اإلّطالع على 
 تعيب  يذوالتونس" إّتصاالت "ّتصاالت الشركة الوطنّية لإلواملقّدم من طرف  163048عدد 

ملنافسة املشروعة يف إطار  ،وهي شركة "أوريدو تونس" ،على املطلوبة فيه قيامها مبمارسات خمّلة 
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عرب وسائل اإلعالم السمعّية والبصريّة ومواقع التواصل  Fixe Jdidالتسويق ملنتوجها اجلديد 
هلا اإلجتماعي، حيث ّمت بّث ومضة إشهاريّة على القنوات اإلذاعّية والتلفزيّة تعّمدت من خال

وعالنّية "التحقري" من خدمات الطّالبة واملّس من مسعتها  طلوبة بطريقة مباشرة وغري مباشرةامل
ا عرب إعتبارهم مستهرتين داء أعوا ا وبكرامة موظفيها و لتشهري العلين   ،التجاريّة وقدحها 

كمّية مع تعّمد يهم رشاوى وتسّببهم يف بطء اخلدمات املسداة إضافة إىل التلميح بتلقّ  بطريقة 
  تونس" وحرفائها.إّتصاالت التأكيد على اجلوانب السلبّية يف املعامالت بني "

أّن إستمرار بّث الومضة اإلشهاريّة بطرق وسيناريوهات خمتلفة وعديدة على أكثر  توأّكد
جي التنفيذ األستاذ املن ا الذي ّمتت معاينته من قبل عدلمن وسيلة إعالنّية حسب مضمو 

انني املنافسة العيساوي مبقتضى النسخ من حماضر املعاينة املصاحبة للطلب، ميّثل إستهتارا بقو 
ي كما أّن التصّرف املذكور يُعّد عدم التزام من املطلوبة مببدأ  ،التجاريّة بسمعتها وإضرارااملشروعة 

  عامالت التجاريّة.الشفافّية والوضوح الّلذين يُعّدان من أهّم املبادئ اليت تقوم عليها امل
لس اختاذ الوسائل التحفظّية الّالزمة  وبناءا على ما سبق ذكره، تلتمس اجلهة الطالبة من ا

إعادة تنظيم املنافسة واألسعار قصد كّف الضرر الذي  من قانون 15والضروريّة إستنادا للفصل 
إليقاف الفوري لبثّ   ،ااملذكور أحلقه اإلشهار  اله مع إلزام اجلهة املطلوبة جبميع أشك هكاإلذن 

لس على نفقتها.   بنشر ما يقضي به ا

يف  2016أكتوبر  25بعد اإلّطالع على التقرير الوارد عن شركة "أوريدو تونس" بتاريخ و 
ّي ممارسة من  هذه األخريةالرّد على عريضة الّدعوى، والذي أفادت ضمنه أّن موضوع  ال يتعّلق 

من قانون املنافسة واألسعار، كما أّن الطّالبة سبق  5املمارسات املنصوص عليها صلب الفصل 
، األمر الذي 70507قّدمت قضّية إستعجالّية أمام احملكمة اإلبتدائّية بتونس حتت عدد  وأن

لنظر يف الّدعوى املاثلة.   يكون معه جملس املنافسة غري خمتّص حكمّيا 

ال تنطوي املشتكى منها الومضة اإلشهاريّة فإّن  ،أّما من حيث األصل وبصفة إحتياطّية
ّكم على شركة " ا وإّمنا  إّتصاالتعلى  لتأكيد على أفضلّية  إكتفتتونس" أو على أعوا
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ت املالحظة يف خدمات الطالبة. كما أّن  هيالعرض الذي تقّدمه  والذي ميّكن من جتاوز الصعو
أن يف كل احلاالت سوى  ال تعدوهي تونس" و إّتصاالت الومضة اإلشهاريّة مل تذكر مطلقا شركة "

  ار تنافس شريف.تكون جمّرد جهود مبذولة يف إط
حىت ال تتمّكن من الرتويج ملنتوجها  الرّاهن إّمنا يهدف لعرقلتهاكما أّن تقدمي املطلب 

لطّالبة، بل أّن هذه األخرية  تعترب أنه مل يصدر عنها ما من شأنه فهي اجلديد، وعليه هي أن يضّر 
 SMARTها اجلديد اليت تسّببت يف أضرار جسيمة للمطلوبة عن طريق اإلشهار املتعّلق بعرض

ADSL UP TO 20 MEGA  لردّ موضوع املعاينة املرفقة.  
سوق اهلاتف  لنصيب األوفر منتونس" تستأثر إّتصاالت شركة "فإّن  ،فضال عن ذلك

ا لـ عتبارها القاّر  من إمجايل السوق  %90.5وهو ما ميّثل  ،حريف 844442تقّدم خدما
ا على السوق املعنّية.ممّا يؤّكد وضعّية اهليمنة اليت تتمتّ  ،املرجعّية   ع 

، األمر إعتمادا على ما سبق ذكره، فإّن الطلب جاء جمّردا ويف غري طريقه واقعا وقو  انو
  .التجّردهرفضها لعدم اإلختصاص احلكمي، وبصفة إحتياطّية،  الذي يّتجه معه رفض الّدعوى

  ،وبعد اإلّطالع على تقرير ختم األحباث
لس بتاريخ وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املّرمسّ   نوفمرب 25ة بكتابة ا

ملطلب اإلستعجايل جاء فيهااليت و  2016 ال تعّد مبدئّيا قرائن جديّة  أّن املعطيات واحلجج الواردة 
وقاطعة تستوجب تفعيل اإلجراءات التحفظّية نظرا خللّو حمتوى املطلب من أّي مربّر جّدي يؤّكد 

 مبامن قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  15على معىن الفصل وجود خطر حمدق ال ميكن تداركه 
  رفض الدعوى.يقرتح معه 

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد 
  .منه 15وخاصة الفصل  عادة تنظيم املنافسة واألسعار

املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006يفري ف 15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
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لطّريقة  مللّف وعلى ما يفيد استدعاء الطّرفني  وبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة 
ا تلت املقّررة السّيدة 2016 ديسمرب 22القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم   الرتيكيمرمي ، و

تونس" وبلغها اإلستدعاء إّتصاالت من ميّثل الطّالبة شركة "ملّخصا لتقرير ختم األحباث، ومل حيضر 
لتقرير الكتايب. طلوبة شركة "أوريدو تونس"د حممد البجاوي نيابة عن امليحضر السّ و    ومتّسك 

مللفّ  كرمية اهلماميوتلت مندوبة احلكومة السّيدة   ا املظروفة    ،ملحوظا
حلكم جبلسة يوم   لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح   ديسمرب 29وإثر ذلك قّرر ا
2016.  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

ومضة إشهاريّة أطلقتها شركة "أوريدو تونس" يف إطار الرتويج ب يتعّلق املطلب املاثلحيث 
 ا يسيءشهار إ (شركة "إّتصاالت تونس") الطّالبةهو ما رأته ، و  Fixe JDIDملنتوجها اجلديد 

ا ومسعتها  ا وأعوا   .ا بتة أضرارا هقاحلفضال عن إخلدما

الطّلبات الرّامية إىل إّختاذ الوسائل التحفظّية وحيث يندرج املطلب املاثل تبعا لذلك يف إطار 
ؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد  من القانون 15على معىن الفصل  الوقتّية

ُ
 2015سبتمرب  15امل

عادة تنظيم املنافسة واألسعار   . واملتعّلق 

  :من حيث الشكل

ؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  15تنّص الفقرة األخرية من الفصل حيث 
ُ
 15امل

ختّ  2015سبتمرب  عادة تنظيم املنافسة واألسعار على أنّه :"ال تُقبل الطلبات املتعّلقة  اذ واملتعّلق 
  الوسائل التحفظّية الوقتّية إّال يف نطاق قضّية يف األصل سابقة النشر."

ملاثل حاز املطلب افقد قضّية يف األصل، ل الطالبة تقدمي طاملا ثبت للمجلس سبقوحيث 
، وتعّني على هذا األساس قبوله شكالعلى مقوّ    .ماته الّشكلّية املطلوبة قانو
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  :األصلمن حيث 

املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  15من الفصل  الثامنةحيث تنّص الفقرة 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار على أنّه "ويف 2015سبتمرب  15  ميكن د،التأكّ  صورة املتعّلق 

ذن يوما ثالثني أجل يف املنافسة لس  الوسائل اذختّ  احلكومة ومندوب األطراف مساع وبعد أن 
ا من اليت زمةة الالّ التحفظيّ   ملصلحة تداركه وميسّ  ميكن ال حمدق ضرر حصول تفادي شأ

 وذلك األطراف، أحد مبصلحة أو مبصلحة املستهلك أو املعنّية لقطاعات أو ةالعامّ  االقتصادية
 .أصل النزاع" يف البتّ  حني إىل

ة أّال يؤّدي الوسائل الوقتيّ  اذالختّ يستوجب  إستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على أنّه وحيث
صل النزاع ا إىل املساس  وأن تكون جمدية ومتأّكدة بشكل تكون معه احلالة معّرضة  ،اإلذن 

أو أن تنذر  ،حبكم تدّخل األشخاص أو بفعل أّي عنصر آخر ةوجيز  فرتة زمنّية خاللللتغّري سلبّيا 
حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه من  خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حّىت ال يتّم الّنيل من حقّ 

  الّتالشي.

 ما يفيد حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركهاملطلب املاثل ومظروفاته  مل يتبّني منوحيث 
يف هذا الّشأن جمّردة مزاعمها بقيت  بل، من جرّاء بّث الومضة اإلشهاريّة املشتكى منها جلهة الطالبة

لس لطلب إّختاذ  ع بهاملتذرّ أركان الضرر وغري مبنّية على قرائن وأدّلة تثبت  مبا حيول دون إستجابة ا
عادة تنظيم من القانون  15من الفصل  الثامنةالفقرة  أحكامتحفظّية على معىن الوسائل ال املتعّلق 

  آنفة الذكر. املنافسة واألسعار
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 وهلذه األسباب:

لس ررق   رفض املطلب.: ا

سة السّيد حممد العيادي وعضويّة السّيدة  األوىل الّدائرة القضائّيةوصدر هذا القرار عن  لس املنافسة بر
  ادة شكري املامغلي واهلادي بن مراد وحمّمد بن فرج.ماجدة بن جعفر والسّ 

  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزّيتوين.  2016ديسمرب  29وتلي علنا جبلسة يوم 
  
  

           كاتبة اجللسة                                                    الّرئيس              

  ميينة الزيتوين                                                    حممد العّيادي        

  

  

                             

  

                                        

 


