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  الجمهورية التونسية                                                       
  مجلس المنافسة   

  163043عدد:   اإلستعجالية  القضية
  2016 جويلية  14تاريخ القرار:         

 

  ستعجـاليا  قـرار

  أصدر مجلس المنافسة القرار التـّالي بين:

  

االجتماعي  امقره ،يف شخص ممثلها القانوين "لالتصاالتالوطنية شركة ال" الطالبة:
 .1053 تونس – IIحدائق البحرية  - بضفاف البحرية

 ،من جهة

 ايف شخص ممثله "Tunisie Ooredoo" "تونيزي  شركة أوريدو" :ةاملطلوبو 
  . 1053، تونس  IIدائق البحرية حب امقره ،القانوين

  .من جهة أخرى

شركة الوطنية ل املمثل القانوينطرف من املقّدم  املطلب بعد اإلّطالع على
 مارس 11 بتاريخ 163043بكتابة جملس املنافسة حتت عدد واملرّسم  لالتصاالت 

يقاف والسحب الفوري والعاجل للوسائط القضاء إستعجاليا والرّامي إىل  2016
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ألفعال  اإلشهارية شركة " اليت إرتكبتها املطلوبةاملرئية واملقروءة واملسموعة املتعّلقة 

  ما يلي:والذي جاء به  ،وحفظ احلق يف ما زاد عن ذلكتونيزي"   أوريدو

ه يف إطار اإلعداد إلقامة واستغالل اجليل الرّابع من الشبكات املتنقلة، ّمت أنّ  -
الت تونس، الستغالل الشبكات الرتخيص للمشغلني الثالثة مبا فيهم إتصا

النموذجية للجيل الرّابع إىل حني دخول إجازات تركيز واستغالل شبكات اجليل 
 الرّابع للهاتف اجلوال حّيز النفاذ.

أّن الوزارة املشرفة على القطاع كانت تؤكد يف كّل مرّة عند التمديد يف آجال  -
ا على عدم إمكانية إستغالل  رخصة إستغالل الشبكات النموذجية مبوجب مراسال

  هذه الشبكة ألغراض جتارية.
قدمت املطلوبة مؤخرا على أأنه خالفا ملراسالت الوزارة املشرفة على القطاع  -

ت جتارية حبتة حيث سعت من خالل وسائل اإلعالم إطالق محالت دع ائية لغا
إىل القيام بعمليات إشهارية بغرض توجيه طلب احلرفاء حتت  املقروءة واملسموعة

 غطاء املرحلة التجريبية.
جبريدة الشروق  2016مارس  10أنّه تبّني من خالل املقال الصادر بتاريخ  -

جما إنطالقا من اليوم" والذي شّكل  "سنمّكن مشرتكينا من تقنية اجليل الرابع
 املطلوبةلتزام إموضوع حماضر معاينة عدل التنفيذ االستاذ منجي العيساوي عدم 

سوء  دساسي كشرط صحة حلسن سري املرحلة التجريبية األمر الذي يؤكأبشرط 
وتعّمدها اإلضرار مبنافسيها من خالل ما تنتهجه من ممارسات منافية لقواعد  تهاني
 افسة النزيهة.املن
أّن املطلوبة قد أفرغت مفهوم املرحلة التجريبية من حمتواه عندما توّجهت لكامل  -

م بصفة مباشرة للتمتع خبدمات التدفق  قاعدة مشرتكيها من أفراد ومؤسسات ودعو
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ريع غري احملدود واستخدام تكنولوجيا اجليل الرّابع طيلة مّدة اإلختبار إىل حني السّ 
 التسويق الفعلي.

رية احملدودة عددا اّن نطاق تطبيق هذه املرحلة ال يتجاوز بعض العمليات التجأ -
وزمنا من خالل فئة أو شرحية معينة من احلرفاء دون أن تشمل كافة قاعدة املشغل 

 ومؤسسات.املطلوب من أفراد 
أّن صيغة اجلمع اليت وردت سواء على مستوى عنوان املقال املذكور أو الالفتة  -

ملطلوبة  يف تونس  4Gمع أوريدو  "اإلشهارية املنشورة على موقع الواب اخلاص 
ساليب ملتوية وفيها الكثري من أالكل عجاجة وبالش" واليت ّمت معاينتها، تقوم على 

املغالطة وتثبت ما تقوم به املطلوبة من دعاية مضللة الغرض منها إيقاع املستهلك 
ج التضليل الذي اعتمدته بدعوة احلرفاء إىل تغيري شرحية  يف الغلط واستمرار يف 

اجليل الرابع وما يرتتب عنه من توجيه فعلي للطلب  لعدم مالءمتها وتكنولوجيا
 تقطاب حلرفاء بقية املشغلني بصفة غري مشروعة.واس
أّن الوسائط اإلشهارية املعتمدة يف إطار احلمالت الدعائية تفرتض توفر عنصري  -

الوضوح والشفافية وذلك ضما حلماية املستهلك وضما لشفافية خمتلف العاملني 
 بسوق اإلتصاالت.

أّوال يف  غري النزيهة واليت متثلتأّن ما أتته املطلوبة يعّد من قبيل أفعال املنافسة  -
ه تل املستهلك والذي ّمتت معاينن يضلّ أإعتماد اإلشهار الكاذب الذي من شأنه 

نيا يف التعّسف يف إستعمال احلق يف املنافسة واإلحنراف  بواسطة عدل التنفيذ، و
ملنافسني واحلصول على فائدة  و مصلحة غري مشروعة ينبين أبقصد اإلضرار 

حكام الرتتيبية املفروضة من قبل وزارة اإلشراف القطاعي على خمالفة األ حتقيقها
 موضوع املكاتيب اليت ّمتت اإلشارة إليها أعاله.
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 15املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  11أنّه إستنادا ألحكام الفصل  -
لنّ  2015سبتمرب  عادة تنظيم املنافسة واألسعار خيتّص جملس املنافسة  ظر املتعّلق 

لفصل  ملنافسة كما هو منصوص عليها  ملمارسات املخّلة  يف الّدعاوى املتعّلقة 
الدليل على صحة األفعال  إلقامةّن حماضر عدل التنفيذ تعترب حججا كافية أ، و 5

 لمطلوبة وعلى قيام الضرر املشتكى منه.واملمارسات موضوع دعوى احلال ونسبتها ل
األفعال املشتكى منها منافية للمنافسة النزيهة وردعها مبا  اعتبارأنّه يّتجه  -

ختاذ الوسائل التحفظّية الّالزمة إليقاف املمارسات   يتناسب وطبيعتها كاإلذن 
ملصلحة اإلقتصادية ومصلحة  لطالبة و املرتكبة تفاد حلصول ضرر حمدق 

ستهلك إىل حني البت يف أصل النزاع وذلك عمال مبقتضيات الفقرة الثامنة من امل
   من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 15الفصل 

 
شركة "املمثل القانوين لشركة  يف الّرد الذي أدىل به تقريرالوبعد اإلّطالع على 

  لي:يما والذي جاء به  2016 مارس 31 بتاريخ  "Ooredoo" "أوريدو
لفصل  من حيث الّشكل دعوى احلال أنّ  -  15ال تستجيب إىل الشروط الواردة 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار    العارضةضرورة وأّن طلبات من القانون املتعّلق 
مل تنته إىل اختاذ وسائل وقتية إىل حني البت و كانت مطلقة وغري حمدودة يف الزمن 

ائي يدين ممارسات املطلوبة.يف أصل   الّنزاع بل إىل إصدار حكم 
يّتجه رفض الدعوى من حيث األصل النعدام املوضوع، ذلك أّن الطالبة أنّه  -

قامت بدعوى استعجالية إليقاف الوسائط اإلشهارية للعمليات التجريبية الستغالل 
شغلني الثالثة شبكات اجليل الرّابع للهاتف اجلّوال، وأنّه قد ّمت الرتخيص للم

الستغالل الشبكة التجريبية لشبكة اجليل الرّابع للهاتف اجلّوال إىل حني دخول 
إجازات تركيز واستغالل شبكات اجليل الرّابع للهاتف اجلّوال حّيز النفاذ، وأنّه قد 

قامة وتشغيل شبكة عمومية لإلتصاالت لتوفري إّمتت املصادقة على اتفاقية إجازة 
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مارس  30اجلوالة من اجليل الرّابع ودخلت حّيز التنفيذ بتاريخ  خدمات االتصاالت
ريخ انطالق تسويق خدمات االتصاالت اجلوالة من اجليل املذكور 2016 ، وهو 

وفقا وذلك وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الّرقمي  حسب ما أّكدته
إيقاف وسحب  وأنّه ال ميكن تبعا لذلك طلب ،للمراسلة املظروفة بتقرير الّرد

نتهاء الفرتة التجريبية ودخول إجازات إالوسائط اإلشهارية للعمليات التجريبية بعد 
 فاذ.تركيز واستغالل شبكات اجليل الرّابع للهاتف اجلّوال حّيز النّ 

ملصلحة االقتصادية العاّمة -  أنّه وخبصوص وجود أضرار ال ميكن تداركها ومتّس 
من قانون إعادة تنظيم  15كام الفصل حأ نّصت عليهاحسب الشروط اليت 

ضرار أمبلّف قضية احلال ما يفيد حصول  ّمنمل تض ، فإّن الطالبةاملنافسة واألسعار
نتهاء العمليات التجريبية ال ميكن احلديث عن أي  هنّ أال ميكن تداركها كما  و

  ضرر.
لطالبة. و""شركة أوريد ةأنّه مل يصدر عن املطلوب -  ما من شأنه أن يضّر 
خالف ملا تدعيه الطالبة خبصوص اإلشهار الكاذب اليت قامت به املطلوبة،  أنّه -

الشركة بنجاح التجارب  فإّن الغاية األساسية من هذا اإلشهار هو إعالم حرفاء
ا قصد توفري خدمة اجليل الرّابع على كامل تراب البالد  التقنية اليت قامت 

 التونسية.
لقضية الرّاهنة خالل  - أنّه يتبّني بشكل واضح حرص شركة "أوريدو" املطلوبة 

ّان على ذمة حرفائها واحرتام  فرتة التجربة على وضع خدمة اجليل الرّابع 
 ال واالقتصاد الّرقمي.الضوابط القانونية اليت وضعتها وزارة تكنولوجيا االتص

ين أموال جلأنّه خالفا الدعاء الطالبة مل تسع املطلوبة خالل فرتة التجربة املذكورة   -
 ألغراض جتارية.

  .أّن مطلب العارضة جاء جمّرد وال يستند ألي سند واقعي وقانوين  -
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لقضاء برفض من جملس املنافسة أنّه وعلى أساس ما ذكر يرجى  - التفضل 
  .شكال وبصفة احتياطية رفضه أصال املطلب

  
 .البشري سفيان صماريوبعد االّطالع على الّتقرير املعّد من املقّرر السّيد 

سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015   .املتعّلق 

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 2016 جوان 23نة ليوم املعيّ املرافعة  تال املقّرر السّيد رضا احلاج قاسم نيابة ، و

البشري سفيان صماري ملخصا من تقرير ختم األحباث، السّيد عن زميله املقّرر 
حمّمد مدله نيابة عن شركة اتصاالت تونس مبقتضى تفويض وأعلن حضر السّيد و 

لطّلب، وحضر السّيد حمّمد البجاوي نيابة عن املطلوبة شركة "أوريدو"  متّسكه 
حيته مبا قّدمه من ردّ ومت  كرمية اهلّمامي، وتلت مندوبة احلكومة السّيدة  ّسك من 

مللّف. ا املظروفة نسخة منها   ملحوظا

حلكم جبلسة يوم            لس حجز القّضية للمفاوضة والّتصريح  إثر ذلك قّرر ا
  .2016 جويلية 14

  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يلي

 
  الّشكل: جهةمن 
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حب الفوري يقاف والسّ يرمي الطّلب الرّاهن إىل القضاء إستعجاليا حيث 
ألفعال  واملمارسات والعاجل للوسائط اإلشهارية املرئية واملقروءة واملسموعة املتعّلقة 

ختاذ الوسائل التحفظّية و  تونيزي"  شركة أوريدو"اليت ارتكبتها املطلوبة  اإلذن 
لطالبة  الّالزمة إليقاف هذه املمارسات املرتكبة تفاد حلصول ضرر حمدق 

ملصلحة اإلقتصادية ومصلحة املستهلك إىل حني البت يف أصل النّ  زاع وذلك و
من قانون إعادة تنظيم املنافسة  15عمال مبقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 

  واألسعار.

لسنة  36من القانون عدد  15تنّص أحكام الفقرة الثامنة من الفصل  حيثو 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، أنّه  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015 املتعّلق 

لس املنافسة ،صورة التأكدويف " ذن وبعد  يف أجل ثالثني يوما ميكن  أن 
ا  ختاذ الوسائل التحفظّية الالزمة اليت من شأ مساع األطراف ومندوب احلكومة 
ملصلحة االقتصادية العامة  تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميس 

لقطاعات املعنية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف وذلك  ،أو 
  .صل النزاعأإىل حني البت يف 

ختاذ الوسائل التحفظّية الوقتية إال يف نطاق وال  تقبل الطلبات املتعّلقة 
  ".قضّية يف األصل سابقة النشر

الرّاهن دون أن تقرنه بقضّية  وحيث اكتفت الطالبة بتقدمي الطلب اإلستعجايل
  يف األصل ممّا جيعله مشو بعيب شكلي حيول دون قبوله.

  :ولهذه األسباب

  .شكال  رفض المطلب :قرّر المجلس
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المنتصبة للقضاء في  وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائية  
عماد    الّسادةوعضوية    حبيب جاء باال السّيد  برئاسة  الماّدة اإلستعجالية

  .وفوزي بن عثمان ومحّمد بن فرج وشكري المامغلي  الدرويش
  

  
بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة   2016 جويلية 14وتلي بجلسة يوم        

  الزّيتوني.
       

 الرئيس                                                كاتبة الجلسة            

  

     يمينة الزيتوني                                            حبيب جاء با


