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  احلمد                                 اجلمهورية التونسية
  جملس املنافسة   

  181486 القضية عدد:
  2019 مارس 14 ريخ القرار:

  
  قـــــرار

  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني:
  

  ئبها يف شخص ممثلها القانوين،، « VMD» شركة املعلومات املنقولة االفرتاضية:  ـةعـياملدّ 
نة 4 ،عدد شارع فرحات حشادبالكائن مكتبه  ،جابر الشقراين األستاذ              ،2080 أر

  من جهـة،
الكائن مقّرها اإلجتماعي ،ها القانوين شركة اّتصاالت تونس يف شخص ممثلّ  -املّدعى عليهم: و 

  ،تونس 2حبدائق البحرية 
الكائن مقّرها بشارع حممد ،وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي  -

  ،تونس، 88 اخلامس عدد
 30 عدد،الكائن مقّرها بشارع آالن سافاري  ،وزارة الفالحة والصيد البحري -          

     ،تونس
  من جهة أخرى.

نيابة عن الشركة  الشقرايناألستاذ جابر  مة منبعد االطالع على عريضة الدعوى املقدّ 
لس بتاريخاملرمسة  و املدعية ا  181486 عدد حتت 2018 جانفي 29 بكتابة ا أّن  واليت جاء 

رخصة مدمج خدمات اّتصاالت راديوية  على متحّصلة و اتصاالت د خدماتمزوّ ك منّوبته تنشط
املشاركة يف  بعدوقد متّكنت سنوات.رخصة مدمج اّتصاالت سلكية وبصرية ملّدة مخس  وعلى

من اإلدراج يف قائمة  ،د البحريوزارة الفالحة والصيّ ادر عن الصّ طلب التعبري عن االهتمام 
د البحري عرب األقمار ة صلب املنظومة الوطنّية ملراقبة مراكب الصيّ األجهزة الطرفيّ دي مزوّ 

ّ ، Sailor 6150 ريفجلهاز الطّ د البحري قصد جتهيز مراكب الصيّ الصناعّية  عند فوجئت ا إّال أ
عاقد مع وزارة الفالحة مبطالبتها من طرف وزارة تكنولوجيات االّتصال واالقتصاد إمتام إجراءات التّ 

ل لشبكة د البحري بوجوب توفري هذه اخلدمات عرب مشغّ قمي ومن وزارة الفالحة والصيّ الرّ 
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فضال عن وجوب حصوهلا على ترخيص من وزارة تكنولوجيات االّتصال  ،عمومّية لالّتصاالت
ا  ممّ من جملة االّتصاالت  56 عتبارها تتعامل مع أشخاص أجانب تطبيقا ألحكام الفصل

ل الشبكات العمومّية لالّتصاالت لتنفيذ مع مشغّ  2017 نوفمرب 1اتفاقّية بتاريخ  إبرام إىلاضطّرها 
لصفقة  أن ،خاصة وعدم شرعية ذلكالصفقة املذكورة رغم  كرّاس الشروط الذي فازت مبقتضاه 

ال،أي التزام حممول على الشركة ضّمن تمل تاملذكورة  حلصول وهي يف هذا ا  غري مطالبة قانو 

 يف تعاملها التجاري معالرقمي   االقتصاد و         اإلتصال تكتولوجيات  وزارة من   رخصة على
International maritime satellite organisation .  

ل شبكة عمومّية لالتصاالت فيه مساس حبرية على إبرام اتفاقية مع مشغّ محلها  إنّ لذلك 
كلفة لمستعملي اخلدمات  حتّمليف  بويتسبّ ،التجارة والصناعة املكفول قانو من جهة 

سوق توفري خدمات االتصاالت عرب األقمار النفاذ ل،مما جيعل رة من جهة أخرىاقتصادية غري مربّ 
دا بوجوب املرور عرب مقيّ  ،الصناعية صلب املنظومة الوطنّية ملراقبة مراكب الصيد البحري 

 5لفصل صريح ا مع يتعارض وهو ما،السوق  ع بوضع هيمنة على هذهمؤسسات اقتصادية تتمتّ 
املنافسة عادة تنظيم واملتعّلق  2015 سبتمرب 15 املؤرخ يف 2015 لسنة 36 من قانون عدد

  واألسعار.
وزير الفالحة واملوارد املائية  على عريضة الدعوى املقدم من وبعد االطالع على تقرير الردّ 

أّن  والذي جاء فيه خاصة 2018  أفريل 5 والصيد البحري املرسم بكتابة جملس املنافسة بتاريخ
تنظيمها من التشريع الدويل  البحري عرب األقمار اإلصطناعية تستمدّ املنظومة الوطنية ملراقبة الصيد 

ع رئيسي حيتوي على منظومة معلوماتية للمراقبة ّمت تركيزه وتشتمل هذه املنظومة على موزّ ،والوطين 
منها حمطة رئيسية بوزارة الفالحة والصيد البحري ،بوزارة الفالحة ومراكز مراقبة مركزية وجهوية 

نو  ية بكّل من وزارة الدفاع الوطين(جيش البحر)  ووزارة الداخلية (احلرس البحري) وحمطات 
 خدمات االّتصاالت للقمر االصطناعي أّن طلب اإلدارة تقدميو  ،ووزارة املالّية (مصاحل الديوانة)

INMARSAT-C لي وزارة على رأي ممثّ  ّمت بناء ل العمومي لالتصاالت ببالداملشغّ  عرب
 2016 أفريل 1 إطار جلنة فنية حمدثة يف الغرض بتاريختكنولوجيات اإلتصال واالقتصاد الرقمي يف 

وذلك للتثبت من  تضّم مجيع الوزارات واهلياكل املتّدخلة يف جمال املراقبة والسالمة البحرية
الفالحة واملوارد املائية اخلاصيات الفنّية لألجهزة الطرفية املقرتحة،وذلك عمال مبقتضيات قرار وزير 

  املتعّلق  2015 جوان 26 والصيد البحري املؤرخ يف
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بضبط نوع التجهيزات اليت متكن من احلصول على املعلومات احلينّية املتعّلقة مبواقع وجود 
ا  .وحدات الصيد البحري حبرا وأنواع الوحدات اليت جيب جتهيزها 

دماج مزودي األجهزة الطرفية واخلدمات  ّمت حتيني هأنّ كما  كراس الشروط املتعّلق 
ّمت التنصيص على ضرورة توفري هذه اخلدمات عرب حيث ، 2017 جويلية 24الراديوية بتاريخ 

على مقرتحات ممثلي وزارة تكنولوجيا اإلتصال  وذلك بناء،ومي لإلتصاالت ببالد مشغل عم
 .وزارة الدفاع الوطين واالقتصاد الرقمي ووزارة الداخلية و 

وزير تكنولوجيات االتصال  وبعد االطالع على تقرير الرد على عريضة الدعوى املقدم من
 لفصلا أنّ والذي جاء فيه  2018 ماي 30واالقتصاد الرقمي املرسم بكتابة جملس املنافسة بتاريخ 

راديوية خاّصة أن يتعامل يف ماّدة أنّه:" ال ميكن ملستغل جتهيزات  اقتضىمن جملة االّتصاالت  56
التصاالت  االّتصاالت مع األجانب دوال أو مؤسسات أو أفراد إال حتت مراقبة الوزارة املكلفة 

لدفاع الوطين والداخلّية"،وبعد موافقتها وأخذ رأي الوزيرين املك أّن كرّاس الشروط  و   لفني 
يف  وذلك ، عرب مشغل شبكة عمومّية لالتصاالتصاالت مع اخلارج متّر وجو نّص على أّن االتّ ي

 للضرورة األمنّية. ،ل شبكات عمومّية لالتصاالت عرب األقمار االصطناعّية ببالدمشغّ  غياب

ة على رخصة ممارسة نشاط مدمج خدمات تكنولوجيا املعلومات حصول املّدعيأّن كما 
سوى إجناز الشبكات العمومّية الراديوية وليس إقامة واستغالل شبكة  هلا ختّول ال ،واالتصال

عمومّية طبقا ملقتضيات قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيات املعلومات 
واملتعّلق بضبط أصناف أنشطة إدماج وإجناز الشبكات يف جمال  2014 أوت 1 واالتصال املؤرخ يف

ت البشرية واملاديّة الواجب توفرهاتكنولوجيا املعلومات واال هذا  يف أّن التعامل،و  ّتصال واإلمكا
ال يبقى لني على إجازات من طرف حكرا على مشغّلي الشبكة العمومّية لالتصاالت املتحصّ  ا

  .واألمن العامت الّدفاع الوطين الدولة التونسّية استجابة ملقتضيا
تقرير ختم األحباث إىل أطراف الّنزاع وإىل مندوب وبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه 

  احلكومة.
 جانفي 15 املؤرخ يف 2001 لسنة 1 القانون عددالصادرة مبوجب جملة االتصاالت على و 

لنصوص الالحق 2001   . ةمثلما وقع تنقيحها وإمتامها 
  

عادة تنظيم  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 على القانون عددو  املتعّلق 
  املنافسة واألسعار.
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املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 األمر عدد وعلى
  املنافسة.واملايل وسري أعمال جملس 

  

مللف.وعل   ى بقّية األوراق املظروفة 
  

لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أطراف النزاع 
ا تال املقّرر السّيد ، 2019 مارس 7 ليوم  ت، وحضر  ملّخصا لتقرير ختم األحباث سفيان طرميزو

ئب املدّ  األستاذ عن نيابة بوسنينة سارة ةاألستاذ عية شركة املعلومات املنقولة جابر الشقراين 
خلصوص أنّ  جاء بعريضة الدعوىكت مبا ومتسّ  « VMD» االفرتاضية عية على املدّ  إجبار مربزة 
بكراس  وغري مضّمن مومية لالتصاالت ال يوجد له أساس قانوينمشغل شبكات عمع التعاقد 

ئب املدعى عليها شركة اتصاالت تونس  األستاذ حيضر الشروط.ومل وبلغها رضا عباس 
تكنولوجيات االتصال و االقتصاد  وزيرعن  وحضرت السيدة حكمت قربوج نيابة االستدعاء.

مال الشايب نيابة عن وزير الفالحة و الصيد وحضرت السيدة آ الرقمي ومتسكت بتقرير الرّد.
  البحري ومتسكت بتقرير الرّد.

  

ا املظروف  مللف . ةوتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي ملحوظا   نسخة منها 
  

لس ذلك قّرر وإثر     حلكم جبلسة يوم للمفاوضة  القضّية حجز ا   .2019 مارس 14 والّتصريح 
  

  

ا وبع لسو   ما يلي: د املفاوضة القانونّية قرر ا
  

  

  الشكل:من حيث 
  

  

يع واستوفت مج واملصلحة،عوى يف ميعادها القانوين ممّن له الّصفة حيث قّدمت الدّ 
ا الشكلّية األساسية،  لقبول من هذه الناحية.مقّوما   وكانت بذلك حريّة 

  
  

  : من حيث األصل    
  

صال وزارة تكنولوجيات االتّ  و  يد البحريوزارة الفالحة والصّ  على  املدعّية تعيب حيث       
  فضال،، عمومّية لالّتصاالتلشبكة  لمشغّ  عرب اخدما توفري  بوجوب  مطالبتها ،قميواالقتصاد الرّ 

   .عتبارها تتعامل مع أشخاص أجانب يعن وجوب حصوهلا على ترخيص وزار 
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ختيار مزوّ ب جاءوحيث        د أجهزة طرفية واخلاّص بطلب التعبري عن كراس الشروط اخلاّص 
  أّن تقدمي هذه اخلدمات خيضع إىل جملة االّتصاالت. موضوع التداعي، االهتمام

  

 ميكن ملستغل جتهيزاتال  " :من جمّلة االّتصاالت أنّه 56أحكام الفصل  وحيث اقتضت 

 حتت راديوية خاصة أن يتعامل يف مادة االتصاالت مع األجانب، دوال أو مؤسسات أو أفرادا إالّ 

لدّ التصاالت وبعد موافقتها وبعد أخذ رأي الوزيرين املكلّ  فةمراقبة الوزارة املكلّ  فاع الوطين فني 
لدّ     ."اخليةو

  
  

لرجوع إىل أوراق امللف أّن   وحيث اللجنة الفنّية املنعقدة  جلسة حمضر على أمضت عيةاملدّ ثبت 
الصيد البحري عرب لتثّبت من اخلصائص الفنّية ألجهزة مراقبة مراكب ل 2017أفريل 21 بتاريخ

 بعة يف هذا الشأنتها على خمتلف اإلجراءات املتّ كد علمها وموافقيّؤ  ما وهو ،األقمار االصطناعّية

ل شبكة عمومّية لالتصاالت مشغّ  عرب االتصاالت مع اخلارج مرور بوجوب  املتعّلقة   تلك هيو ،
  .األقمار االصطناعّية ببالدل شبكات عمومّية لالتصاالت عرب وذلك يف غياب مشغّ ،

  

 هلا تركت بل، ل عمومي بعينهمشغّ  بربط الصّلة مع  املدعّية إلزام يقع  فضال عن أنّه مل  وحيث

 ةشار املّدعى عليها شركة اّتصاالت تونس تضّمن إ الرابط بني املّدعية و العقد فإنّ  ،حرية االختيار
واليت ّمت التأكيد  2017 أفريل 21 الفنّية املنعقدة بتاريخما انتهت إليه أعمال اللجنة  إىلصرحية 

ل العمومي د اجلهاز الطريف واملشغّ كّل من مزوّ  التعاقدي بني اإلطار استكمال فيها على ضرورة
اإلجراءات املتبعة اليقيين املّدعية علم  ديؤكّ  وهو ،لالتصاالت فضال عن أّن  ،والتزامها التعاقدي 
القوى بني توازن يف كل األحوال  يضمن مباحّددت بسنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا مدة العقد 
  طريف العقد.

  

ّكدحيث و   أّن تّدخل و ،جمربة على التعاقد مع شركة اتصاالتة البتّ املدعّية مل تكن  أنّ  طاملا 

كان إّمنا  لشكل املبّني أعاله رة الدفاع يف توفري هذه اخلدمات اوز  وكّل من وزارة االتصاالت 
فإّن متّسكها بتعارض ما طولبت ، منها 56أحكام جملة االتصاالت وخاصة الفصل  يستند إىل

وفاقدا لكل  األسعار وبعدم شرعيته يكون يف غري طريقه حرتامه مع قانون إعادة تنظيم املنافسة و
  .واقعيأساس قانوين أو 

  وهلذه األسباب
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لس: رفض الدعوى    . أصالقّرر ا
  

سة السيد حممد العيادي وعضوية  وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائية األوىل بر
لشيخ و  السيدتني ن وسندس  للطيف السيدينرمي بوز   اخلموسي بوعبيدي و مصطفى 

  
  

  اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.حبضور كاتبة  2019 مارس 14وتلي علنا جبلسة يوم 
        

  كاتبة اجللسة                                                                 الّرئيس   
  

  ميينة الّزيتوين        حممد العيادي                                        
  

 
 
 


