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 الجمهوريّة التّونسيّة                                                                                    الحمد   
 مجلس المنافسة

  171476:  القضيّة عدد
     2018أفريل   19تاريخ القرار: 

  
  

  

 قـــرار
 

 أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن:
  

 شارع البرتولبالكائن مقّرها  ،يف شخص ممثّلها القانوين "شركة "يب.اس لإلنتاج والّتوزيع الفّين  املّدعية:
ئبها األستاذ فيصل العّالين الكائن مكتبه  ،ميدان لبنان ،5عدد  بعدد  نهج ابن رشيقباجليزة مصر، 
  ،تونس ،حّي احلدائق البلفيدير  ،29

  من جهة،
شركة "فارست بروديكشن" يف حّق شركة "ورلد تيليفيزيون" يف شخص ممثّلها القانوين  املّدعى عليها:

لّصادق الكائن  2010الكائن مقّرها بشارع هارون الّرشيد  ئبها األستاذ الطّيب  قصر الّسعيد، 
نة 2080 ،21عدد  شارع فرحات حّشادبمكتبه    ،أر

  من جهة أخرى.
  

  

رئيس اهليئة العليا املستقّلة لالّتصال الّسمعي والبصري  نالوارد ماملكتوب بعد االّطالع على 
لس حتت عدد و  حالة 2017نوفمرب  1بتاريخ  607املرّسم بكتابة ا  إليه املقّدمةكوى شّ ال واملتعّلق 

من شركة "يب.اس لإلنتاج والّتوزيع الفّين" يف شخص ممثّلها القانوين السّيدة  2017أكتوبر  27بتاريخ 
  سنية بن بلقاسم ضّد السّيد لسعد خضر وقناة "قرطاج+" واليت تضّمنت ما يلي:

أّن شركة "يب.اس لإلنتاج والّتوزيع الفّين" هي شركة خاضعة للقانون املصري خمتّصة يف اإلنتاج  -
، وهي متحّصلة على حقوق بّث 2011ط يف قطاع الّتوزيع يف تونس منذ سنة والّتوزيع الفّين تنش

املسلسل الّرتكي "الّسلطانة قسم اجلزء الثّاين" يف تونس واليت ّمت اقتناؤها من شركة "سيدارز" وهي شركة 
  خاضعة للقانون الّلبناين.

بروديكشن" يف شخص مع شركة "فارست تعاقدت شركة "يب.اس لإلنتاج والّتوزيع الفّين" أّن  -
وكيلها السّيد لسعد خضر يف حّق شركة "تونيز وورلد تيليفيجن" املالكة لقناة "قرطاج+" وّمت االتّفاق 
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لبالد الّتونسّية. ومشل االتّفاق أيضا عّدة مسلسالت  على منح هذه القناة حّق بّث املسلسل املذكور 
  سنوات. 5ة إمضاء عقد تزّود حصري ملدّ  تركّية ومصريّة فضال عن

ورغم االتّفاق احلاصل بني األطراف املعنّية، رفض السّيد لسعد خضر احرتام التزاماته الّتعاقديّة 
  خاّصة يف ما يتعّلق خبالص الّثمن املّتفق عليه.

اء  لّتنبيه على القناة املذكورة يف إ هذا وقد قامت شركة "يب.اس لإلنتاج والّتوزيع الفّين" 
ا تفاجأت بتدوينة على  ّ الّتعامل املوّجه هلا من طرف الّشركة املالكة األصلّية حلقوق البّث، إّال أ

عالم حساب قناة "قرطاج+" املفتوح على موقع الّتواصل االجتماعي "الفايسبوك" تعلّ  قت 
متالك القناة مجيع احلقوق احلصريّة لبّث مسلسل "الّسلطانة قسم اجلزء الثّاين" وأّن أّي  املشاهدين 
بّث هلذا املسلسل من طرف أيّة قناة تلفزيّة أخرى يعترب سطوا على هذه احلقوق، وذلك رغم عدم 

شهاري اخلاّص به. وجاء كّل ذلك األقراص احملّمل عليها املسلسل وال حّىت الّشريط اإلعلى حتّصلها 
  مباشرة بعد إعالن قناة احلوار الّتونسي اقتنائها حلقوق بّث هذا املسلسل مباشرة من شركة "سيدارز".

من اهليئة العليا املستقّلة لالّتصال الّسمعي والبصري طلبت شركة "يب.اس لإلنتاج والّتوزيع الفّين" أّن  -
عتبار أنّه قد  هذه املمارسات املخالفة للقانون عن إتيان مثل إجبار السّيد لسعد خضر على الكفّ 

ا.    تعّمد كذلك إعالن امتالكه حلقوق بّث مسلسالت أخرى رغم عدم قيامه خبالص الّثمن املتعّلق 
والبصري مكتوبه بنسخة حملضري وقد أرفق رئيس اهليئة العليا املستقّلة لالّتصال الّسمعي هذا 

 2017أكتوبر  30استماع للسّيدة إشراف الّسماوي املمثّلة القانونّية لقناة "قرطاج+" بتاريخ  جلسيت
ئب قناة "احلوار الّتونسي" بتاريخ وا   .2017نوفمرب  1ألستاذ عبد العزيز الّصيد 

رئيس اهليئة العليا املستقّلة لالّتصال الّسمعي والبصري من وّجه د االّطالع على املكتوب املوبع
حالة نسخة من املؤيّدات املقّدمة من األستاذ وامل 2017نوفمرب  28إىل جملس املنافسة بتاريخ  تعّلق 

ئب قناة "احلوار الّتونسي" واليت بّني من خالهلا ما يلي   :عبد العزيز الّصيد 
ا مل حتل حقوق بّث املسلسل موضوع الّنزاع ألّي قناة تونسّية أخرى  - ّ أّن شركة "سيدارز" أّكدت أ

ا لّنسبة حللقاته، و  وكذلك ّ  2017نوفمرب  6اشرتطت على قناة "احلوار الّتونسي" بّث املسلسل يوم أ
قي البلدان العربّية.   بصورة متزامنة مع مجيع القنوات األخرى يف 

لّسطو على حقوق البّث من خالل حتميل حلقات املسلسل من شبكة اة "قرطاج+" توّلت اقن أنّ  -
ت رغم حصول قناة أخرى منافسة على حقوق البّث مبقتضى اتّفاق قانوين مع الّشركة املالكة  األنرت

  حصرّ حلقوق البّث والّتوزيع.
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ئب قناة "احلوار الّتونسي" بناء على ذلك وضع ح لزام الّشركة  املمارسةّد هلذه وطلب  وذلك 
ا بعدم بّث املسلسل موضوع النّ    زاع وااللتزام مبقتضيات القانون.املشتكى 

ئب شركة "يب.اس لإلنتاج  وبعد االّطالع على الّتقرير املقّدم من األستاذ فيصل العّالين 
لس بتاريخ  أّن احملكمة االبتدائّية الذي جاء فيه و  2017ديسمرب  11والّتوزيع الفّين" املرّسم بكتابة ا

كما بتونس قضت استعجالّيا مبنع الّشركة املالكة لقناة "قرطاج+" من بّث املسلسل موضوع الّنزاع،  
  بّث حلقات املسلسل.من  الرّامية إىل متكني القناة املذكورة الباط رفضت

ئب شركة "يب.اس لإلنتاج والّتوزيع الفّين" أّن هذا  ما أقدمت عليه الّشركة املالكة لقناة واعترب 
ملنافسة الّشريفة والّنزيهة بّث  هاأنّه ال ميكن ضرورة ،"قرطاج+" يصّنف يف خانة املمارسات املخّلة 

حلقات املسلسل اليت حتّصلت عليها بواسطة القرصنة ، وطلب بناء على ذلك قبول الّدعوى شكال 
ت املستوجبة طبقا حل تنظيم املنافسة واألسعار   من قانون إعادة 43كام الفصل وأصال وتسليط العقو

غالق الّشركة املالكة لقناة "قرطاج+" ملّدة ك لّنفاذ العاجل وحفظ احلّق  3احلكم  أشهر مع اإلذن 
  خبصوص تعويض األضرار الّنامجة عن املمارسات املشتكى منها.

ا  وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم األحباث املدىل 
لس ذي جاء فيها أّن وال 2018 أفريل 5بتاريخ  املمارسات املثارة خترج عن االختصاص احلكمي 

  املنافسة. 
عادة املتعلّ  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وبعد االّطالع على القانون عدد ق 

  تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق حبرّية  2011نوفمرب  2املؤرّخ يف  2011لسنة  116وبعد االّطالع على املرسوم عدد 

حداث هيئة عليا مستقّلة لالّتصال الّسمعي والبصري.   االّتصال الّسمعي والبصري و
لطّريقة  مللّف وعلى ما يفيد استدعاء الطّرفني  وبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة 

ا تال املقّرر السّيد صبحي شعباين ملّخصا من 2018أفريل  5القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  ، و
ئب شركة "يب.اس" وبلغه االستدعاء، ومل  تقرير ختم األحباث، ومل حيضر األستاذ فيصل العّالين 

ئب قناة "قرطاج+" وبلغه االستدعاء، كما مل حيضر األستاذ عبد  لّصادق  حيضر األستاذ الطّيب 
ئب قناة "احلوار الّتونسي" وبلغه االستدعاء.   العزيز الّصيد 

ا الكتابّية املظروفة نسخة منها  وحضرت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت ملحوظا
  مللّف.
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حلكم جبلسة يوم   لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح    .2018أفريل  19وإثر ذلك قّرر ا
  
  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  
  

  

تقدمي  2018 مارس 23بتاريخ  شركة "يب.اس لإلنتاج والّتوزيع الفّين" املّدعيةتوّلت  حيث
  .يف طرح القضّيةمطلب 

لس الّذي ميكنه مواصلة الّنظر يف  هاالتخّلي عن طلب طرح القضّية أووحيث أّن  ال يقّيد ا
ملنافسة.   القضّية مىت توّفرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة 

ملنافسة  وحيث طاملا أّن امللف على حالته ال يتضّمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلة 
لنزاع وأّن مطلب     ورد واضحا وصرحيا، فإنّه تعّني الّتصريح بقبوله. طرح القضّيةلّسوق املعنّية 

  
  
 
  
  
 

  و هلذه األسباب
لس قبول مطلب الّطرح.    قّرر ا

  

سة السّيد رضا بن حممود  لس املنافسة بر وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 
لّسعود.   وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي وعمر الّتونكيت واخلّموسي بوعبيدي وسامل 

  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2018أفريل  19وتلي علنا جبلسة يوم 
     

  الّرئيس                                         كاتبة اجللسة                    
   

  رضا بن حممود                                     ميينة الزيتوين                   
 

 

 


