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 احلمد                                               الّتونسّية                        اجلمهوريّة

 جملس املنافسة

   171466  :  القضّية عدد

      2019  أكتوبر  3  ريخ القرار: 
  
  

  

 قـــرار 
 

 أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن: 
  

ت" (: املّدعية ) يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها االجتماعي Casual Betشركة "كاجوال 
بكوليزي  األستاذ أمحد الصواب الكائن مكتبه  ئباهاتونس،  1053جبنان البحرية، ضفاف البحرية 

نهج بيار دو  بستاذ العريب بالل الكائن مكتبه األتونس، و  2، املنار املدرج ب الطّابق الرّابع،  ،صولة
ن،   تونس،  1001، 10مكتب عدد  ،الطّابق األّول ، مكّرر 2 عدد كوبر

 من جهة،
ضة" (: املّدعـى عليهاو  لّر ) يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها Promosportشركة "الّنهوض 

ئباها  احلّي األومليب  2035املركز العمراين الّشمايل ، االجتماعي بشارع حممد علي عقيد تونس، 
، عمارة سوبيفال حبّي  67عدد  الكائن مكتبه بنهج آالن سافاري،  ،ر اهلنتايتاألستاذ حممد األزع

نة، 1002 ،ب  2احلدائق  عدد   تونس، واألستاذ منصور اليوسفي الكائن مكتبه بنهج قرطاج أر
34،  

ضةوزارة : واملتداخلة يف شخص ممثّلها القانوين، مقّرها مبكاتبها بتونس   شؤون الّشباب والّر
  العاصمة، 

 من جهة أخرى.
  

لس بتاريخ  عريضة الّدعوىبعد االّطالع على  املقّدمة من  2017أوت  22املرّمسة بكتابة ا
ت"  ّ الّشركة املّدعية "كاجوال  ضيتنشط يف جمال الرّاهن  ا واليت جاء فيها أ ا ، و الّر ّ تعتمد يف   أ

  .www.bountou1x2نشاطها على موقع الواب 
املفتوح حتت  ما فتئت تكيل هلا الّتهم يف موقعها املّدعى عليها  أنّ إىل  املّدعية وقد تفطّنت

  ها. نشاط وقّلص منإقبال احلرفاء عليها  وهو ما حّد من  www.promoport.tnرابط 
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 طبق ما ّمتت معاينته من طرف عدل اإلشهاد  لّشركة املّدعيةالوصف املنسوب لوقد تضّمن 
  الّتصرحيات والعبارات الّتالية:

  العبثّية وانعدام احلرفّية ("فروخ ترتاقص"). -
  موش مضمون").االنعدام التاّم للمصداقّية ("املرابيح موش مضمونة وكّل شيء  -
بع للّدولة وهو رهان موازي").  -   خمالفة القانون ("مبا أنّو موش 
  حتمّية زواله ("سيقع تتّبع على قريب"). -

ضة" يشّكل إخالال  لّر قواعد املنافسة بواعتربت املّدعية أّن ما قامت به شركة "الّنهوض 
ضّية، ويندرج للشّك والّريبة يف نفوس احلرفاء وامل ا لنشاطها وبثّ  وضر ت الّر لّرها ذلك يف  بولعني 

من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار اليت تقتضي منع األعمال   5جمال تطبيق أحكام الفصل 
املّتفق عليها والّتحالفات واالتّفاقّيات الّصرحية أو الّضمنّية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمالّ  

 من دخول مؤّسسات أخرى للّسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة بينها  ملنافسة واليت تؤول إىل احلدّ 
  وحتديد أو مراقبة اإلنتاج أو الّتسويق أو االستثمار أو التقّدم الّتقين.

ئب الّشركة املّدعى عليها  وبعد االّطالع على الرّد املقّدم من األستاذ حمّمد األزعر اهلنتايت 
لس حتت عدد  والذي جاء به أّن ما متّسكت به  ، 2017أكتوبر  11بتاريخ  558املرّسم بكتابة ا

ضّية وقع   ،الّشركة املّدعية ال يستقيم واقعا وقانو ضي والتكّهنات الّر ذلك أّن جمال الّرهان الّر
ذا  لباشر على امليادين االجتماعّية والثّقافّية واالقتصاديّة للبالد، امل ه ثر أل نظرا تنظيمه من قبل املشرّع 

من   4نّص الفصل  إذ ، فقد ّمت ضبط مقاييس قانونّية ومعايري مضبوطة حتت رعاية ورقابة الّدولة
ضة على أن يقع ضبط تنظيم   1960لسنة  1املرسوم عدد  حداث صندوق قومي للّر املتعّلق 

ضّية مبقتضى أمر، كما نّص الفصل  بقات منه على أنّه حيّجر تنظيم مسا 8مسابقات التكّهنات الّر
لفصل  ت ، 4التكّهنات على أّي صبغة كانت غري اليت وقع حتديدها  ويعاقب املخالفون بعقو

  . 1904ماي  25من األمر العلي املؤرّخ يف  3جزائّية نّص عليها الفصل 
من  4وملزيد إضفاء هذه الّصبغة الّرقابّية والّتنظيمّية، وقع الّتنصيص صراحة صلب الفصل 

ضّية  املتعّلق بتنظيم مسابقات التكّهنات  1960جانفي  27املؤرّخ يف  1960لسنة  14األمر عدد  الّر
يقع ضبط نظام مسابقات التكّهنات من طرف جلنة تنظيم متكّونة من ممثّلني لوزارات  على أن
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ضة والّداخلّية واملالّية والّتجارة،  ت  وذلك قصد إعطاءالّشباب والّر الّضروريّة للمشاركني يف الّضما
  املسابقات.

ئب املّدعى عليها تعارض نشاط املّدعية مع املعطيات املضّمنة بسجّلها الّتجاري   وأّكد 
متارس أنشطة إعالمّية، إضافة إىل خمالفة   اعلى كو ما   حيث ّمت الّتنصيص ، وببطاقة تعريفها اجلبائّية

ملعطيات الّشخصّية من  ) خارج البالد  serveurخالل تركيز موزّع إلكرتوين (القانون املتعّلق 
  الّتونسّية. 

قامة معارض األلعاب  1974لسنة  20كما أّن الفصل األّول من املرسوم عدد  املتعّلق 
األلعاب اليت يغلب فيها احلّظ على الرباعة وأعمال الفكر ألعاب قمار  اعتبارواليانصيب نّص على 

من هذا  2إّال إذا نّص القانون على خالف ذلك، وسّلط الفصل ولذلك متنع ممارستها  ،وميسر
ت مالّية على كّل خمالف.   املرسوم عقو

ضرورة أّن أحد   ،خمالف للقانون جاء خمالفا ركة املّدعيةشّ الّن تكوين فإوعالوة على ذلك، 
ضة"  ب موظّفامؤّسسيها ووكيلها السّيد عبد الّرمحان احملمودي سبق له أن كان  لّر شركة "الّنهوض 

ريخ  ممّا حيّجر عليه بصفة قطعّية أن ميارس بنفسه أو   2016ديسمرب  26قبل أن يتّم عزله يف 
  78من القانون عدد  71بواسطة الغري نشاطا خاّصا له عالقة بوظيفته الّسابقة وفقا ألحكام الفصل 

األساسي العام ألعوان الّدواوين املتعّلق بضبط الّنظام  1985أوت  5املؤرّخ يف  1985لسنة 
لسنة  2975األمر عدد  من 116واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة الّصناعّية والّتجاريّة والفصل 

عوان شركة الّنهوض   2007نوفمرب  19املؤرّخ يف  2007 املتعّلق بضبط الّنظام األساسي اخلاّص 
ضة.    لّر

أّن نشاط الّشركة املّدعية خيالف  ّشركة املّدعى عليها ئب ال اعترب واستنادا ملا سبق بيانه
ضّية لعدم حصوهلا على الّرتاخيص اإلداريّة  ا ا العمل يف جمال الّتكّهنات الّر لقوانني اجلاري 

إضافة إىل عدم مسامهتها يف   ، املستوجبة وعدم وضعها ملنظومة رقابة جّدية لضمان حقوق املرتاهنني
ضّية لس و  ،  الّتنمية الّر   رفض الّدعوى.تبعا لذلك طلب من ا

ئب الّشركة املّدعى عليها وبعد االّطالع على  املرّسم  الرّد املقّدم من األستاذ منصور اليوسفي 
لس حتت عدد  أّن تنظيم الّرهان   جاء فيهوالذي أشار  2017أكتوبر  11بتاريخ  559بكتابة ا

ضّية والّشبابّية من خالل إحداث صندوق وطين   ألنشطة الّر لّنهوض  ضي كان دائما مشروطا  الّر
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ضة مفتوح بعنوان حساب خاّص خبزينة الّدولة لّر  1960لسنة  1إذ نّص املرسوم عدد  ،للّنهوض 
ضة حت 1960جانفي  27املؤرّخ يف  قه نفقات مشاريع مل على عاتعلى إحداث صندوق قومي للّر

ضّية، وهو   ضي وتنمية نشاط الّشباب يتّم متويله من اعتمادات مسابقات التكّهنات الّر الّتجهيز الّر
ضّية   ما يندرج يف إطار سياسة الّدولة لتقدمي خدمات عاّمة تتمّثل يف إجناز مشاريع البنية الّتحتّية الّر

ضي صبغة املصلحة العاّمة.ا يضمب  ،وتنمية املناطق الّداخلّية   في على نشاط الّرهان الّر
ضي خارج األطر القانونّية من ذلك كما  أّن وجود شركات تنشط يف جمال الّرهان الّر

"Betclic"و "Planetwin "و "Planet365  ساهم يف تقّلص مداخيل الّصندوق الوطين للّنهوض "
ضة من    .2016مليون دينارا سنة  50إىل  2013مليون دينارا سنة  130لّر

يّتضح أّن نشاطها   ،ركة املّدعية شّ ل لّرجوع إىل السجّل الّتجاري وبطاقة الّتعريف اجلبائّية لو 
لفصل  ،يقتصر على "األنشطة اإلعالمّية" من قانون األساسي   2يف حني أّن نشاطها املذكور 

وهو ما ميّثل مغالطة  ،لتكّهنات يف مجيع األنشطة واالختصاصات يتمّثل يف تنظيم املسابقات وا
  صرحية للهياكل اإلداريّة املعنّية. 

خطّة مدير جتاري بشركة  املّدعية سبق له وأن عمل يف وإضافة إىل ذلك، فإّن وكيل الّشركة 
ضة" وّمت عزله مبوجب قرار جملس الّتأديب بتاريخ  لّر حيول  ما وهو، 2016ديسمرب  26"الّنهوض 

املؤرّخ  78من القانون عدد  71حكام الفصل أل دونه وممارسة نشاط له عالقة بوظيفه الّسابق طبقا
املتعّلق بضبط الّنظام األساسي العام ألعوان الّدواوين واملؤّسسات العمومّية ذات  1985أوت  5يف 

  الّصبغة الّصناعّية والّتجاريّة. 
  24املؤرّخ يف  1974لسنة  20املرسوم عدد  خالفت " املّدعية Casual Betشركة " أنّ كما 

قامة معارض األلعاب واليانصيب الّذي نّص على  1974أكتوبر  األلعاب اليت يغلب  اعتباراملتعّلق 
لّتايل ممارستها ،فيها احلّظ على الرباعة وإعمال الفكر ألعاب قمار وميسر   . وحّجر 

ته الّشخصّية  كما  أّن املشاركة يف الّرهان لدى الّشركة املّدعية يتطّلب من املرتاهن تسجيل بيا
  املعطيات الّشخصّية.قة خمالفة ألحكام القانون املتعّلق حبماية يعلى موقع واب الّشركة بطر 

من قانون   5حكام الفصل  خمّلةطلب اعتبار الّشركة املّدعية فهو يوبناء على كّل ما سبق، 
ضوء الّتحقيقات   يفيف حترير الطّلبات الّنهائّية  احلقّ إضافة إىل حفظ  ،إعادة تنظيم املنافسة واألسعار

  املزمع إجراؤها.
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املرّسم بكتابة  ركة املّدعى عليها الّرئيس املدير العام للشّ الرّد املقّدم من وبعد االّطالع على 
لس حتت عدد  عملّيات الّرهان كانت والذي أّكد من خالله أّن  2017أكتوبر  12بتاريخ  563ا

ضّية والّشبابّية من خالل آلية إحداث صندوق وطين مفتوح  ألنشطة الّر لّنهوض  دائما مشروطة 
جانفي  27املؤرّخ يف  1960لسنة  1ن حساب خاّص خبزينة الّدولة وفقا ملقتضيات املرسوم عدد بعنوا

ضة 1960 حداث صندوق قومي للّر   . املتعّلق 
ضّيةرّ كما أّن عملّيات تنظيم ال  ت الّر يف إطار الّسياسات واإلجراءات الّتنفيذيّة   تندرج ها

ضّية وتنمية الّشباب  جناز مشاريع البنية الّتحتّية الّر   ها وهو ما يكسي ،لتقدمي خدمات عاّمة تتعّلق 
  املرفق العام واملصلحة العاّمة. صبغة

ضي فضال عن ذلك فإّن و  صلني مبقتضى أمر طبقا ألحكام الف يتمّ  تنظيم مسابقات الرّاهن الّر
ّي شكل  إىل  مبا يؤّدي ،يكسبها صبغة الّنظام العاممبا من ذات املرسوم  8و 4 استحالة تنظيمها 

ضي من خالل  حتتكر ، فالّدولة من األشكال يف غري الّصيغ الّرتتيبّية الّنافذة عملّيات الّرهان الّر
ضة وفقا ألحكام القانون عدد  لّر املؤرّخ يف   1979لسنة  66إحداث الّصندوق القومي للّنهوض 

لّدفع ملصاريف هذا  1979ديسمرب  31 ضة آمرا  املتعّلق بقانون املالّية واعتبار وزير الّشباب والّر
املتعّلق بتنظيم وتنمية   1984أوت  6املؤرّخ يف  1984لسنة  63القانون عدد  وقد أحدث  الّصندوق.

ضة" لّر ضّية شركة "الّنهوض  ضة  وهي  ، األنشطة البدنّية والّر ختضع إلشراف وزارة الّشباب والّر
ضّية  و  ت وتكّهنات ر ضّية وبتشجيع متويلها وذلك بتنظيم مبار ألنشطة الّر لّنهوض  مكّلفة 

ضّية. وبكّل العمليات الّتابعة هلا وختّصص حصيلة أعماهل ألنشطة البدنّية والّر   ا للّنهوض 
ضي آلّية وميّثل  ضة قانونّية الّرهان الّر لّر ّمت إعفاء   إذ ،لتمويل الّصندوق القومي للّنهوض 

ضة" من دفع املعاليم واألداءات املوظّفة على مداخيلها مبقتضى الفصل  لّر من  41شركة "الّنهوض 
كما أّن الّنهوض   املتعّلق بقانون املالّية، 1987ديسمرب  31رّخ يف املؤ  1987لسنة  83القانون عدد 

ضة املؤرّخ يف  ضة يدخل يف جمال تطبيق قرار وزير الّشباب والّر املتعّلق  1994ديسمرب  9لّر
  خلدمات اإلداريّة املسداة من طرف املصاحل الّتابعة لوزارة الّشباب والطّفولة وشروط إسنادها. 

لّرجوع  بـ "أنشطة إعالمّية" كما هو   فإنّه تعّلق ، " املّدعيةCasual Betنشاط شركة " إىلو
ا األساسي الذي ينّص   لّتايل تناقضوي ،مدّون مبضمون سجّلها الّتجاري مع مقتضيات قانو

  صراحة على أّن نشاط هذه الّشركة يتمّثل يف تنظيم مسابقات وتكّهنات على األنرتنت.
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كان يعمل خبطّة مدير جتاري بشركة   الذي هو املدعو عبد الّرمحان احملمودي فوكيل الّشركة أّما 
ضة"  لّر وهو ما  ، 2016ديسمرب  26أديب املؤرّخ يف عزله مبوجب قرار جملس التّ  فقد متّ "الّنهوض 

ضة ومع القانون   116يتعارض قانو مع الفصل  لّر من الّنظام األساسي ألعوان شركة الّنهوض 
املتعّلق بضبط الّنظام األساسي العام ألعوان الّدواوين واملؤّسسات العمومّية  1985لسنة  78عدد 

هلا بصفة يت متتلك الّدولة أو اجلماعات العمومّية احمللّية رأمساذات الّصبغة الّصناعّية والّتجاريّة ال
لوظيفة الّسابقة سواء بنفسه أو بواسطة  مباشرة وكلّيا، واليت حت ّجر عليه ممارسة نشاط له عالقة 

  الغري.
 24املؤرّخ يف  1974لسنة  20ملرسوم عدد خمالفة ألحكام اتنشط بصفة ركة املّدعية شّ كما أّن ال

قامة معارض ألعاب وألعاب البيت واليانصيب واملرسوم عدد  1974أكتوبر   1960لسنة  1املتعّلق 
ت الّشخصّية للمرتاهن  فضال عن أنّ  1960جانفي  27املؤرّخ يف  يتّم بواسطة تسجيل البيا

 يشّكل خمالفة صرحية للقانون املنظّم حلماية املعطيات هم ما حاسوب مركزي خارج البالد الّتونسّية و 
  الّشخصّية.

ضة" من جملس املنافسة بناء على ما تقّدم، يو  لّر طلب املمّثل القانوين لشركة "الّنهوض 
ضي.    حتديد الّتكييف القانوين لنشاط الّرهان الّر

ا بتاريخ  واليت   2018جويلية  30وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املدىل 
  . القانونّية للّشركة املّدعية  املصلحةتضّمنت طلب رفض الّدعوى شكال النعدام 

مللّف وعلى ما يفيد استدعاء  لطّريقة   األطرافوبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة 
ا تال املقّرر السّيد صبحي شعباين ملّخصا 2018 أكتوبر 4املرافعة املعّينة ليوم  القانونّية جللسة ، و

   .من تقرير ختم األحباث 
ت" ( صواب نيابة عن املّدعيةالوحضر األستاذ أمحد  ورافع يف  ) Casual Betشركة "كاجوال 

ضوء تقاريره الكتابّية مؤّكدا على صّحة الّدعوى من جهة إجراءات رفعها لتوفّر شرطي الّصفة  
واملصلحة وكذلك ما يؤيّدها واقعا وقانو يف ظّل املبادئ اليت أفرزها فقه القضاء اإلداري من أّن  

هو االستثناء، وحضر األستاذ  األصل يف ممارسة الّتجارة والّصناعة هو احلرّية وأّن الّتضييق واملنع 
ئب املّدعية مؤّكدا على متّسكه بعريضة الّدعوى  طارق بّنور يف حّق زميله األستاذ العريب بالل 
لس مؤّكدا أّن نشاط الّشركة يعتمد   وكذلك على ما ورد مبرافعة زميله األستاذ أمحد صواب أمام ا
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ة األلعاب احملظورة، وهذا ما أّكدته احملكمة  على الذّكاء والفطنة وال يعتمد على احلّظ مثل بقيّ 
لّنظر يف الّدعوى اجلزائّية املرفوعة  2االبتدائّية بتونس " " اليت أقّرت شرعّية هذا الّنشاط عند تعّهدها 
  ضّد وكيل الّشركة. 

ونيابة عن زميله األستاذ حممد لزعر اهلنتايت يف حّق املّدعى   وحضر األستاذ اليوسفي أصالة 
لّردود الكتابّية مؤّكدا على عدم شرعّية الّنشاط الذي متارسه  عليها ش  ضة ومتّسك  لّر ركة الّنهوض 

  املّدعية، وطلب احلكم طبق ما ورد بتقرير ختم األحباث.
حلكم جبلسة االقضّية للمف لساحجز وإثر ذلك    .2018أكتوبر  25وضة والّتصريح 

حّل املفاوضة وإرجاع القضّية إىل طور الّتحقيق قصد  لساوبعد املفاوضة القانونّية قّرر 
ضة يف الّنزاع كاستكمال ما تتطّلبه من إجراءات حتقيق إضافّية.   إدخال وزارة الّشباب والّر

ضة" (  الّتكميلي الّتقريروبعد االّطالع على  لّر )  Promosportالوارد من شركة "الّنهوض 
لس بتاريخ  ئق  تضّمن مجلةوالذي  2018نوفمرب  21واملرّسم بكتابة ا   اإلضافّية املطلوبة. الو

ت" ( الّتقرير الوارد وبعد االّطالع على لس  )Casual Betمن شركة "كاجوال  املرّسم بكتابة ا
ئق من والذي تضّمن مجلة  2018ديسمرب  4بتاريخ    الّتكميلّية. الو

لس بتاريخ   االّطالع علىوبعد  ضة املرّسم بكتابة ا الّتقرير الوارد من وزارة شؤون الّشباب والّر
والذي أّكدت من خالله أّن الّشركة املّدعية تنشط خارج األطر القانونّية املنظّمة   2018ديسمرب  6

ضّية القائمة على مبدأ املنع والّتحجري، ممّا يفقدها صفة القيام النتفاء   ملمارسة نشاط التكّهنات الّر
ضة إمك لّر انّية تنظيم  أّي مصلحة يف القيام لديها، حيث أسند املشرّع حصرّ لشركة الّنهوض 

ضي وفقا ألحكام املرسوم عدد   1960جانفي  27املؤرّخ يف  1960لسنة  1مسابقات الّرهان الّر
حيث أّن االستثناءات تبقى حمدودة وال ، 1960جانفي  27املؤرّخ يف  1960لسنة  14واألمر عدد 

ري شركة الّنهوض  ميكن التوّسع فيها، ويف غياب أّي نّص آخر يسند هذا االستثناء بصفة صرحية لغ
ضة  ت" ( ،لّر ) املّدعية يف القيام  Casual Betفإنّه تنتفي أيّة مصلحة شرعّية لدى شركة "كاجوال 

طال ،لّدعوى الرّاهنة   ويّتجه معه رفض الّدعوى على هذا األساس.  ،ممّا يصّري قيامها 
عادة تنظي 2015لسنة  36من قانون عدد  5الفصل كما أّن  م املنافسة واألسعار ال  املتعّلق 

وهو ما أّكده فقه    ، ينطبق إالّ إذا كانت الّشركات املتنازعة تنشط يف نفس االختصاص وبصفة قانونّية 
قضاء جملس املنافسة يف العديد من أحكامه، وهذه الّشروط ال تنطبق على الّشركة املّدعية لعدم 
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ضي وكذلك لتعارض نشاط ها مع موضوع سجّلها الّتجاري الذي يتمّثل  قانونّية ممارستها للّرهان الّر
  يف جمال األنشطة اإلعالمّية.

املبدأ العام يف القانون   فقد أشارت اجلهة املذكورة أنّ بصفة احتياطّية جّدا من حيث األصل، و 
منع وحتجري كّل نشاط أساسه القمار وذلك منذ صدور األمر العلي املؤرّخ يف  يقوم علىالّتونسي 

  1937سبتمرب  14املتعّلق حبظر اليانصيب وإقامة دور القمار واألمر العلي املؤرّخ يف  1904ماي  25
ألماكن العاّمة العمومّية يقع تسيريها مقابل رهان وتعتمد على مها قامة أجهزة موّزعة  رة  املتعّلق 

  الّالعبني واحلّظ.
ضّية القائم بدوره على الّرهان ويعتمد   ويشمل هذا املبدأ نشاط تنظيم مسابقات التكّهنات الّر

  أساس على احلّظ. 
ريخ  لّنسبة لّلنشاط املذكور يف إسناد لزمة إىل املدعو إدقار سعادة يف    6ومتّثل االستثناء 

ضّية. واليت سّلمها للّشركة الّتونس  1954أكتوبر  ت الّر   ّية للّرهان على املبار
حداث صندوق قومي  1960جانفي  27املؤرّخ يف  1990لسنة  1ومبوجب املرسوم عدد  املتعّلق 

ضة الذي نّص يف فصله األّول على أنّه يرّسم بكتائب اخلزينة مال خاّص عنوانه الّصندوق   للّر
ضة.   القومي للّر

ضّية واهلبات  ويزّود هذا الّصندوق من  اعتمادات الّدولة ومداخيل مسابقات التكّهنات الّر
ت وغري ذلك من املوارد املختلفة.   والعطا واملريا

ضبط تنظيم هذه املسابقات للّدولة  1960لسنة  1من املرسوم عدد  4وترك املشرّع يف الفصل 
ضّية مبقت   ضى أمر". إذ ينّص على أنّه "يقع تنظيم مسابقات التكّهنات الّر

ضّية واسند   1960لسنة  14وصدر األمر عدد  املتعّلق بتنظيم مسابقات التكّهنات الّر
لفصل األّول منه مهّمة تنظيم هذه املسابقات إىل جلنة حّددت تركيبتها حصرّ من ضمن   حصرّ 

  هياكل الّدولة دون سواها. 
مسابقات التكّهنات من  أنّه "يقع ضبط نظام 4ويف نفس التمّشي احلصري أضاف الفصل 
لفصل األّول".   طرف جلنة الّتنظيم املنصوص عليها 

لفصل  ضّية من خالل املنع الوارد   8ويتأّكد التوّجه احلصري لتنظيم مسابقات التكّهنات الّر
، والذي ينّص صراحة على أنّه "حيّجر تنظيم مسابقات التكّهنات 1960لسنة  1من األمر عدد 
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لفصل على أّي صبغة ك ، وهو ما يرتّتب عنه منع تنظيم الّرهان  4انت غري اليت وقع حتديدها 
ّي شكل من األشكال على غري الّصيغ الّرتتيبّية سابقة الذّكر.  ضي    الّر

لس احلكم برفض الّدعوى  وبناء على كّل ما سبق، تطلب ضة من ا وزارة شؤون الّشباب والّر
سيسها واقعا  شكال النعدام الّصفة واملصلحة يف  القيام، وبصفة احتياطّية جّدا رفض الّدعوى لعدم 

، مع مراعاة الّصاحل ال لطوقانو ابع احلصري املسند من املشرّع الّتونسي يف جمال تنظيم  عام والّتصريح 
ضة. لّر ضّية لشركة الّنهوض    مسابقات التكّهنات الّر

ت" ( الّتكميلي الّتقرير وبعد االّطالع على املرّسم  ) Casual Betالوارد من شركة "كاجوال 
لس بتاريخ  أّن الّدائرة اجلناحّية الّسادسة   من خاللهأّكدت والذي  2019فيفري  18بكتابة ا

بعدم مساع الّدعوى العاّمة   2018جويلية   5حملكمة االبتدائّية بتونس قضت ابتدائّيا وحضورّ بتاريخ 
الّدعوى اخلاّصة من أجل مسابقات تقّدم للعموم وتثري لديهم أمل الرّبح عن طريق   والتخّلي عن

ضة واملكّلف العام بنزاعات الّدولة يف حّق  لّر احلّظ واملثارة من قبل املمّثل القانوين لشركة الّنهوض 
ضة.    وزارة شؤون الّشباب والّر

اجلبائّية من قبل وحدة  جعة معّمقة لوضعّيتها مبراأنّه ّمت إعالمها  إىل أشارت الّشركة املّدعية و 
ميّثل احنرافا لدور   مبا، 2019جانفي  29املراقبة واألحباث اجلبائّية مبوجب مكتوب صادر بتاريخ 

إضافة إىل تعّرضها إىل محالت تشهري من قبل أحد أعضاء جملس الّنواب  ،مصاحل املراقبة اجلبائّية
لس األعلى للقضاء. األمر الذي   دفعها إىل رفع األمر إىل ا

ت" ( الّتكميلي الّتقرير وبعد االّطالع على املرّسم  ) Casual Betالوارد من شركة "كاجوال 
لس بتاريخ  أنّه بناء على احلكم الّصادر عن  خالله من أّكدت والذي  2019أفريل  4بكتابة ا

ال تعّد األلعاب اليت تنظّمها من قبيل األلعاب اليت يكون احلّظ غالبا فيها على ف ،الّدائرة اجلناحّية 
لفطنة، هي بل  ،الرباعة الفكريّة عن نطاق املرسوم عدد  خيرج  نشاطهافإّن لّتايل و مسابقات تتعّلق 

  .  1974لسنة  20
ضة" ( لّر ) املّدعى  Promosportوأشارت الّشركة املّدعية كذلك إىل تعّمد شركة "الّنهوض 

إىل الوكالة الّتونسّية لألنرتنت يتعّلق حبجب موقع  2018ديسمرب  3عليها توجيه مكتوب بتاريخ 
لّتايل إيقاف نشاطها بص ،الّشركة على األنرتنت دأ العام املب فة غري مباشرة، وهو ما يتعارض معو

من جمّلة االلتزامات والعقود الذي اقتضى أنّه "إذا صرّح القانون   539للقانون الوارد صلب الفصل 
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طال ال ينبين عليه شيء"، وكذلك معلّنهي عن شيء معّني كان  من العهد  19الفصل  إتيانه 
حلقوق الّسياسّية واملدنّية الذي اقتضى أّن الّتضييق على حرّية تداول املعلومات  الّدويل اخلاّص 

مبادئ حوكمة    مبقتضى قانون ووفق شروط حمّددة، فضال عن تعارضه معوحّرية الّتعبري ال يكون إالّ 
تمع املعلومات املنعقدة جبينيف سنة    2005وبتونس سنة  2003األنرتنت املنبثقة عن القّمة العاملّية 

) الذي يتعّلق بعدم الّتمييز بني املعطيات  la neutralité d’internetمبدأ حياد األنرتنت (ومع 
ملتلّقي وهو   ملرسل أو  حملتوى أو  ت الّرقمّية املنقولة عرب شبكة األنرتنت العتبارات تتعّلق  واحملتو

  2008لسنة  3026من األمر عدد  6من جمّلة االّتصاالت والفصل  3املطّة  6ما يكّرسه الفصل 
املتعّلق بضبط الّشروط العاّمة الستغالل الّشبكات العمومّية لالّتصاالت  2008سبتمرب  15املؤرّخ يف 

  وشبكات الّنفاذ. 
ا بتاريخ  واليت   2019 جويلية  15وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املدىل 

حتياطّية من شكال النعدام الّصفة القانونّية للّشركة املّدعية، وبصفة اتضّمنت طلب رفض الّدعوى 
ا واملتعّلقة بتشويه صورة   ، حيث األصل رفضها لعدم االختصاص عتبار أّن املمارسات املشتكى 

  .الّشركة املّدعية والّتأثري على رأي احلرفاء خترج عن جمال نظر جملس املنافسة
صدار   1959أكتوبر  5يف  املؤرّخ 1959لسنة  130وبعد االّطالع على القانون عدد  املتعّلق 

  جمّلة املرافعات املدنّية والّتجاريّة ومجيع الّنصوص املنّقحة واملتّممة له. 
حداث  1960جانفي  27املؤرّخ يف  1960لسنة  1املرسوم عدد وبعد االّطالع على  املتعّلق 

ضة    . صندوق قومي للّر
قامة  1974أكتوبر  24املؤرّخ يف  1974لسنة  20املرسوم عدد وبعد االّطالع على  املتعّلق 

    .معارض األلعاب وألعاب البيت واليانصيب
املتعّلق بتنظيم  1984أوت  6املؤرّخ يف  1984لسنة  63وبعد االّطالع على القانون عدد 

ضّية.    وتنمية األنشطة البدنّية والّر
عادة   2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36وبعد االّطالع على القانون عدد  املتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار. 
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مللّف وعلى ما يفيد استدعاء  لطّريقة   األطرافوبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة 
ا تال املقّرر السّيد صبحي شعباين ملّخصا ، و2019سبتمرب  12القانونّية جللسة املرافعة املعيّنة ليوم 

    .الّتكميلي من تقرير ختم األحباث 
ت"  أمحد الصواب نيابة عن املّدعية  األستاذ وحضر ورافع يف ضوء تقاريره  شركة "كاجوال 

الكتابّية املقّدمة من قبله، ومتّسك مبا انتهى إليه خبصوص توّفر شرطي الّصفة واملصلحة مشريا يف 
الوقت أّن منّوبته ختضع يف ممارسة نشاطها إىل العديد من املضايقات منها ما يتعّلق بطلب ذات 

حجب املوقع وإخضاعها إىل مراقبة جبائّية معّمقة تنّم على احنراف واضح لإلدارة يف ممارسة  
ضي يعّد يف الوقت احلاضر غري  سلطتها، وأّكد أّن احتكار شركة الربموسبور لنشاط الّرهان الّر
مؤّسس على سند صحيح لتعّلقه بقطاع غري اسرتاتيجي علما وأّن الّتجارب املقارنة تؤّكد ختّلي الّدولة  

ّن الّنزاع    عن احتكار هذا الّنشاط وإسناد جزء منه للقطاع اخلاّص ليتوّىل االستثمار فيه: كما متّسك 
قانونّية تتعّلق بتفعيل  طرح مسائلالرّاهن إذا جتاوز حدود منع املّدعية من ممارسة نشاطها إّمنا ي

مبادئ أقّرها فقه القضاء ونّص عليها الّدستور وتتعّلق حبرّية الّصناعة والّتجارة واحلّق يف االستثمار 
واحلّق يف الّشغل، علما وأنّه ال يوجد نّص صريح مينع الّشركات اخلاّصة من ممارسة هذا الّنشاط وأّن  

  يت أقّرها فقه القضاء اإلداري تؤّكد أحّقيتها مبواصلة نشاطها. املنظومة الّشرعّية الظّاهرة ال
ئب املّدعية ورافع يف ضوء   وحضر األستاذ طارق بّنور نيابة عن زميله األستاذ عريب بالل 
ضي ال تعتمد احلّظ وإّمنا يكون العنصر  الّتقارير الكتابّية املقّدمة وأشار إىل أّن مسابقات الّرهان الّر

  5وهو ما أّكده القاضي اجلزائي يف احلكم الّتحضريي يف  ،ا هي الفطنة والذّكاء واملعرفةالغالب فيه

حملكمة االبتدائّية حتت عدد  2018جويلية  مة الّنشاط   17367لّدائرة اجلناحّية  واليت برّأها من 
عى عليها  احملظور وطلب تبعا لذلك احلكم طبق الطّلبات املضّمنة بعريضة الّدعوى ودعوة املدّ 

ملنافسة.   لكّف عن كّل املمارسات املخّلة 
ضة ورافع يف ضوء  لّر وحضر األستاذ اهلنتايت أصالة ونيابة عن املّدعى عليها شركة الّنهوض 
لّتقارير مؤّكدا أّن عديد القوانني متنع ألعاب القمار وأّن تنظيم   تقاريره الكتابّية وجّدد طلبه املضّمن 

ضة وهياكلها وهو ما جيعله مسابقات  لّر ا الّدولة وذلك بغاية الّنهوض  ضي ختتّص  الّرهان الر
لقانون املقارن يف غري طريقه   نشاطا اسرتاتيجّيا هاّما خالفا ملا متّسكت به املّدعية، وأّن االعتداد 



/1215  
 

يه تقرير ختم األحباث الختالف الّتشريع املنظّم هلذا القطاع وطلب تبعا لذلك احلكم إىل ما انتهى إل
  وأشار أّن نقطة اخلالف مع هذا الّتقرير تبقى يف حتديد الّسوق املرجعّية. 

ضة ورافع يف ضوء تقاريره  السّيد خالد الّنجيمي ممّثال لوزارة شؤون الّشباب والّروحضر 
احتياطّية   بّية طالبا القضاء برفض الّدعوى شكال النعدام الّصفة واملصلحة يف القيام، وبصفةالكتا

ا العمل.   جّدا رفضها أصال ملمارسة املّدعية لنشاط حتّجره القوانني والّرتاتيب اجلاري 
ا الكتابّية املظروفة نسخة  وحضرت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت ملحوظا

مللّف.    منها 
حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح    .2019أكتوبر  3وإثر ذلك قّرر ا

  
  
  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:    و
  
  

  

  من حيث الّشكل:
ضة املتداخلة نعدام الّصفة يف برفض الّدعوى شكال ال حيث دفعت وزارة شؤون الّشباب والّر

ت" ( املّدعية ركةشّ ال القيام لدى تنشط خارج األطر القانونّية  عتبارها  )Casual Bet"كاجوال 
ضّية   . املنّظمة ملمارسة نشاط التكّهنات الّر

لّدعوى   القائممن جمّلة املرافعات املدنّية والّتجاريّة أنّه يشرتط يف  19حيث اقتضى الفصل و 
  أن تكون له مصلحة يف رفعها. 

تمعة حملكمة الّتعقيب يف قرارها عدد  أشارت  وحيث ديسمرب  10املؤرّخ يف  31الّدوائر ا
أّن املصلحة هي املنفعة اليت جينيها املّدعي من رفع الّدعوى، وهي يف نفس الوقت الغاية   1991

  املقصودة من رفعها.
ملصلحة  إالّ يعتّد  الأنّه  1966أكتوبر  13املؤرّخ يف  4433أّكد القرار الّتعقييب عدد  وحيث

    حّق حيميه القانون. إىلليت تستند ا
ي مشروع لكّل شخص إذا كان لتحقيق مصلحة واضحة وحيث أّن استعمال حّق الّتقاض

  ابتغاء املضّرة.يف ترمي إىل محاية حّق ال للّنكاية والّرغبة يف املشاكسة املتوّلدة عن نزعة 
ا   ممارسة  وحيث أّن الّنزاع الرّاهن يتمحور حول القواعد املنّظمة حلرّية املنافسة ودرء كلّ  من شأ

ذا املبدأ ت" ( شركة ، وأنّ أن ختّل  املّدعية قائمة الّذات قانو وهلا حّق   )Casual Bet"كاجوال 
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من قانون إعادة تنظيم   15املؤّسسات االقتصاديّة يف رفع الّدعاوى أمام جملس املنافسة طبقا للفصل 
  املنافسة واألسعار. 

ا القانونّية  عتبارها قّدمت يف آجاهل ذلك يتعّني قبول الّدعوى شكال كلّ  وحيث أنّه بناء على
  الّشكلّية. هاروطصلحة، واستوفت مجيع شممّن له الّصفة وامل

  من حيث األصل:
ضة" حيث  لّر ت" املّدعية شركة "الّنهوض  ما تضّمنته   املّدعى عليها تعيب شركة "كاجوال 

ها مع استفسارات بعض الزّائرين عل يف إطار تفا جمال نشاطها، الّشركة املّدعية و  ا خبصوصتصرحيا
ا عرقلة إقبال من  ،www.bountou1x2ملوقعها اإللكرتوين تتعّلق مبوقع  أوصاف ونعوت خمّلة من شأ

  احلرفاء عليها واحلّد من نشاطها.  
  ة: وحيث تضّمن وصف نشاط الّشركة املّدعية الّتصرحيات والعبارات الّتالي

  العبثّية وانعدام احلرفّية ("فروخ ترتاقص"). -
  االنعدام التاّم للمصداقّية ("املرابيح موش مضمونة وكّل شيء موش مضمون"). -
بع للّدولة وهو رهان موازي").  -   خمالفة القانون ("مبا أنّو موش 
  حتمّية زواله ("سيقع تتّبع على قريب"). -

ضة" املّدعى عليها يشّكل حيث و  لّر اعتربت الّشركة املّدعية أّن ما قامت به شركة "الّنهوض 
إخالال وخرقا واعتداء على قواعد املنافسة وضرب لنشاطها وبّث للشّك والّريبة يف نفوس احلرفاء  

ضّية، ويندرج ذلك يف جمال تطبيق أحكام الفصل  ت الّر لّرها ادة تنظيم  من قانون إع 5واملولعني 
املنافسة واألسعار اليت تقتضي منع األعمال املّتفق عليها والّتحالفات واالتّفاقّيات الّصرحية أو  
ملنافسة واليت تؤول إىل احلّد من دخول مؤّسسات  الّضمنّية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمّال 

اإلنتاج أو الّتسويق أو االستثمار أو  أخرى للّسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة بينها وحتديد أو مراقبة 
  التقّدم الّتقين.

املتعّلق  1960جانفي  27املؤرّخ يف  1960لسنة  1من املرسوم عدد  8وحيث حّجر الفصل 
ضة، تنظيم مسابقات التكّهنات على أّي صبغة كانت غري اليت وقع   حداث صندوق قومي للّر

لفصل  ضّية مبقتضى   أن يقع ىمنه والذي نّص عل  4حتديدها  ضبط تنظيم مسابقات التكّهنات الّر
  أمر.
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 1974أكتوبر  24املؤرّخ يف  1974لسنة  20املرسوم عدد  الفصل األّول من وحيث اقتضى
قامة معارض األلعاب وألعاب البيت واليانصيب، منع ممارسة األلعاب اليت يغلب فيها احلّظ   املتعّلق 

عترب ألعاب قمار وميسر إّال إذا نّص القانون على خالف ذلك، على الرباعة وإعمال الفكر واليت ت
ضّية.    مع ختصيص مداخيلها ألنشطة الّتجهيز والّتنمية الّر

 1984أوت  6املؤرّخ يف  1984لسنة  63من القانون عدد  69و 67وحيث اقتضى الفصالن 
ضّية أنّه حتدث يف شكل مؤّسسة عمومّية ذات صبغة   املتعّلق بتنظيم وتنمية األنشطة البدنّية والّر
ت   ضّية وبتشجيع متويلها وذلك بتنظيم مبار ألنشطة الّر لّنهوض  صناعّية وجتاريّة مكّلفة 

ضّية وبكّل العملّيات الّتابعة هلا.    وتكّهنات ر
تنظيم  أّن املشرّع منع وحّجر ممارسة نشاط  ص القانونّية املذكورة جممل الّنصو يتبّني من  وحيث

ضية   بصفة حصريّة.  الّدولة حتتكرهوجعله جماال  مسابقات التكّهنات الّر
ضّية من طرف الّدولة دون غريها جيد له سند يف   اوحيث أّن تنظيم مسابقات التكّهنات الّر

ا العمل تيباالقانون والرتّ  أّن مداخيل هذه املسابقات حتال إىل صندوق   فضال عن، اجلاري 
ضّية.    أحدث للغرض تتوّجه موارده لتمويل أنشطة الّتجهيز والّتنمية الّر

وحيث أّن ألعاب احلّظ واملال ال تعترب جتارة أو خدمات عاديّة بل هي نشاط خيضع لتأطري 
  ة العاّمة ومحاية القاصرين. مبتطّلبات األمن العام والصحّ  مربّرصارم 

وحيث أّن فتح جمال الّرهان لنشاط اخلواص مثلما هو الّشأن يف عديد البلدان يتطّلب مراجعة 
  . الّتشريع املنطبق وحتديد الّضوابط املتعّلقة مبمارسته

طاملا كان اإلطار القانوين على حاله يسند للّدولة احتكار تنظيم وممارسة نشاط الّرهان حيث و 
ضة، ويف غياب نّص تشريعي جييز للّشركات اخلاّصة ممارسة  الرّ  لّر ضي عن طريق شركة الّنهوض 

تعّني رفض الّدعوى  و  فإّن متّسك املّدعية مبخالفة قواعد املنافسة يغدو يف غري طريقه  الّنشاط املذكور، 
  أصال. 

  و هلذه األسباب
لس رفض الّدعوى.   قّرر ا
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سة السّيد رضا بن حممود  وصدر هذا القرار عن  لس املنافسة بر الّدائرة القضائّية األوىل 
لّشيخ.    وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي واخلّموسي بوعبيدي وخالد السالّمي والسّيدة سندس 

  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.  2019أكتوبر  3وتلي علنا جبلسة يوم 
  

   

  الّرئيس                                         كاتبة اجللسة                    
   

  رضا بن حممود                                     ميينة الزيتوين                   
 


