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   ، احلمد هلل                                      اجلمهوريـة التونسيـة                           
 جملس املنافسة      

 161434 عددالقضّية 
 2019جوان   27اتريخ القرار:  

 
 

 قـــــرار 
 

 أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني: 
  

 

  1053، ، الكائن مقّرها جبنان البحريةيف شخص ممثّلها القانوين اّتصاالت تونسشركة  ية:املّدع

 تونس؛   ،2  ضفاف البحرية

 من جهة،
عمارة حدائق  الكائن مقّرها ب، يف شخص ممثّلها القانوين تونس  شركة أوريدو : هااملّدعى علي

 ؛ تونس  1053  ،2ضفاف البحرية  ،641البحرية، ص ب عدد 

 من جهة أخرى.

 
  أكتوبر 7بتاريخ  اّتصاالت تونس شركة  من قبل املقّدمةبعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى      

إقدام شركة أوريدو تونس على بّث ومضة  تظّلمها من واملتضّمنة 161434حتت عدد  2016
على القنوات اإلذاعية والتلفزيّة تعّمدت من خالهلا   "Fixe Jdid"اشهاريّة ملنتوجها املسّمى 

التحقري من خدماهتا واملّس من مسعتها التجاريّة وكرامة موظّفيها واهّتامهم ابالستهتار وبتلّقي  
رشاوى والتسّبب يف بطء اخلدمات املسداة أبسلوب ال خيلو من سخريّة كاعتماد وسائل اإلشهار  

ال ميكن أن تكون مربّرا الكتساب وهي تصرّفات ا املذكور، املقارن والكاذب للرتويج ملنتوجه
وهي ممارسات خمّلة  رسات واألعراف التجاريّة السليمة، احلرفاء بطريقة مغلوطة وخمالفة للمما

ابملنافسة أضّرت بسمعتها التجاريّة، وطلبت تبعا لذلك إلزامها إبهناء تلك املمارسات وتوقيع  
 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 عددمن القانون  43و  27ني العقوابت املنصوص عليها ابلفصل 
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اّّتاذ  منه و  15وتطبيق أحكام الفصل  املتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015 سبتمرب
 الوسائل التحّفظية الالزمة لتفادي الضرر احلاصل هلا بناء على وجود حالة التأّكد الشديد. 

الذي جاء  و  2016 نوفمرب  17بتاريخ أوريدو تونس شركة املّدعى عليها  وبعد االّطالع على ردّ      
 :  فيه

حّصتها احملدودة من سوق اهلاتف القار تنفي عنها أّي ممارسة خمّلة ابملنافسة تتعّلق  إنّ  -
  شركة اّتصاالت تونس  وأّن اهلدف احلقيقي من وراء قيام  ،ابالستغالل املفرط لوضعّية اهليمنة 

  بدعوى احلال هو حماولة عرقلتها ومنعها من الرتويج لفائدة منتوجها اجلديد وإعاقة دخوهلا للسوق 
    ذات الصلة بفعل السياسة املّتبعة من طرف العارضة واملخالفة ألبسط القواعد التجاريّة.

شركة اّتصاالت تونس هي اليت تسّببت يف أضرار جسيمة هلا من خالل الومضة  إنّ  -
   .SMART ADSL UP to 20 mégaاالشهاريّة املتعّلقة بعرض 

ابعتبار أّن  احلكم بصفة أصلّية برفض الدعوى لتجّردها تطلب املّدعى عليها وهلذه األسباب        
وبصفة  ،اكتفت ابلتأكيد على أّن عرضها ميّكن من جتاوز الصعوابت القائمة املشتكى هبا الومضة

احتياطّية بعدم مساع الدعوى ابعتبار أهّنا قد حتّصلت على موافقة اهليئة الوطنّية لالّتصاالت 
         .رض التجاري موضوع التظّلملتسويق الع

 أطراف النزاع ومندوب احلكومة. إىلوبعد االّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث      
والذي   2019ماي  23بتاريخ  ّدعى عليها شركة أوريدو تونسوبعد االّطالع على رّد امل     
 احلكم وفقه.     تفيه مبا جاء يف تقرير ختم األحباث وطلب تمتّسك
املتعّلق إبعادة   2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 على القانون عدد العاإلطّ بعد و       

   تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد       

 اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
وعلى ما يفيد استدعاء األطراف ابلطريقة  ة األوراق املظروفة ابمللفّ الع على بقيّ وبعد اإلطّ       
اصر السيفاوي  تال املقّرر السّيد النّ وهبا ، 2019 جوان  13ة جللسة املرافعة املعّينة ليوم القانونيّ 

  وبلغها اّتصاالت تونس املّدعية شركة مل حيضر من ميّثل و  ،من تقرير ختم األحباث ملّخصا 
متّسك و  أوريدو تونساملّدعى عليها شركة نيابة عن  وحضر السيد حممد البجاوي ،االستدعاء

  ابلردود الكتابّية املقّدمة للمجلس.
 ملحوظاهتا املظروفة نسخة منها ابمللّف.  مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت      
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  جوان  27ثر ذلك قّرر اجمللس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح ابلقرار جبلسة يوم إو 
2019 . 

 وهبا وبعد املفاوضة القانونية صّرح مبا يلي: 
 من جهة الشكل:

تعنّي قبوهلا من لحة ويف اآلجال القانونّية، لذا فقد واملصحيث قّدمت الدعوى ممّن له الصفة     
 هذه الناحية.  

  من جهة األصل:
إىل تتّبع شركة "أوريدو تونس" من أجل ما نسب إليها من   املاثلةالدعوى هتدف حيث     

على القنوات اإلذاعية والتلفزيّة  "Fixe Jdid"ممارسات تتمّثل يف بّث ومضة اشهاريّة حتت مسّمى 
شركة "اّتصاالت تونس" واملّس من مسعتها التجاريّة   تعّمدت من خالهلا التحقري من خدمات 

 وكرامة موظّفيها.  
 5ّرر من طرف عدل التنفيذ األستاذ املنجي العيساوي بتااريخ املعاينة احملحمضر من  تبنّي وحيث     

الومضاااة االشاااهاريّة للعااارض أّن  العارضاااة واحملاااتّج باااه ماان طااارف 123280حتااات عااادد  2016أكتااوبر 
اليت قامت الشركة املّدعى عليها ببّثها عارب وساائل التواصال االجتمااعي قاد  "Fixe Jdid"التجاري 

 تضّمنت النّص اآليت: 
 "  " هاو كيفاش تعمل أنرتانت يف دارك -

 "بعد ما تسال أصحابك يقولولك اللي الفورنيسور وشيبوهلم ريوسهم"  -

لغة،   "دور وحدك وشوف أما هو اللي عندو أحسن كونيكسيون، الكلهم جيكيولك فرد -
 اختار اللي قدامه عندك وين تقاري" 

"الفورنيسار يقلك يلزمك متشي جلماعة الفيكس قبل، برا جلماعة الفيكس، قدامة مجاعة   -
 الفيكس ما عندك وين تقاري، خّلص الباركينق، قص تيكي، شد الصف" 

يف تونس   EXCLUSIVITE"برا ألقرب بوتيك أوريدو وخوذ الفيكس اجلديد اي رابح  -
 DEBITديد متاع أوريدو أنسى الفيكس القدمي ومرج الكابلوات والقصان ب الفيكس اجل

GARANTI  دينار أكاهو فاتورة وحدة   29وأنرتانت ايليمييت تكلم يف تونس واخلارج ابتداء من
    ّتّلصها عند أوريدو". 

وابعتبار عدم ولئن مل يرد ابلنّص املذكور أعاله ذكرا صرحيا ومباشرا للمّدعية فإنّه حيث و      
شركة اّتصاالت  فإّن واقع سوق االّتصاالت القارة يشري إىل أّن  ،التقسيم الفعلي للحلقة احمللّية
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أي ابعتماد   ،املشّغل الوحيد الذي ينفرد بتوفري خدمة اهلاتف القار عرب "الكابلوات" هي تونس
ة من النّص مبا تكون معه هي املستهدف "Réseau  Téléphonique Commuté RTC" تقنية 

   .االشهاري موضوع التظّلم
السمعة  كتشويه   ةاملخالفات اإلقتصاديّ  استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أنّ حيث و      

وإن كانت ّترج عن دائرة نظره إذا كان أثرها   ،كما هو الّشأن يف نزاع احلالالتجاريّة لشركة منافسة  
إاّل أهّنا ميكن أن تشّكل يف اآلن ذاته ممارسات خمّلة  ،أبطراف الّنزاعمقتصرا على حّد اإلضرار 

أو ثبت أّن هلا أتثريا على حريّة املنافسة   ، ابملنافسة كّلما نتج عنها مساس آبليات السوق أو توازهنا
وأّن ذلك ال يتحّقق إالّ عندما تصدر املخالفات املشار إليها عن طرف يكون يف مركز هيمنة   ،فيها

 تصاديّة ابلسوق املرجعّية. اق
من سوق التفصيل  نصيب شركة أوريدو تونسأّن  ،يستخلص من نتائج دراسة السوقحيث و      

يف   ،2016مويف ديسمرب يف  % 36,6خلدمات األنرتانت القارة عرب الصناديق ال يتجاوز نسبة 
 .  %  60,6حني أّن شركة "أورنج تونس" هي من تستحوذ على أعلى حّصة سوقّية بنسبة  

مبركز اهليمنة الذي ال تتوفّر بدونه أركان اإلفراط يف استغالل املّدعى عليها ال تتمّتع وحيث      
وبصرف النظر من ثبوهتا من عدمه  جيعل املخالفة اإلقتصاديّة املشتكى منها األمر الذي  ، هذا املركز

من قانون إعادة تنظيم   5لفصل ابعلى املعىن املقصود  ال ترقى إىل منزلة املمارسات املخّلة ابملنافسة
 املنافسة واألسعار.  

 وهلذه األسباب 
     .قبول الدعوى شكال ورفضها أصال  قّرر اجمللس       
رضا بن حممود  جمللس املنافسة برائسة السّيد األوىل وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية      

   .سامل ابلسعود والسّيدة رمي بوزاين مي و وخالد السال العيادي حمّمدالسادة  وعضويّة
 كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.حبضور   2019 جوان  27وتلي علنا جبلسة يوم      

 
 كاتبة اجللسة                     الّرئيس                

 

 ميينة الزيتون                           رضا بن حممود           
 


