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 الحمد                                        التونسيةالجمهورية  
  مجلس المنافسة 
  151385: القضية عدد  
  2015  جويلية  30 تاريخ القرار: 
  

   قـــــرار
  :مجلس المنافسة القرار التالي بين  أصدر

  

شركة الوطنّية لالّتصاالت "اّتصاالت تونس" يف شخص ممثّلها القانوين املّدعية: 
  ، تونس.2ضفاف البحرية  1053الكائن مقّرها جبنان البحرية 

  من جهة
  

يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها  أورونج تونيزيشركة واملّدعى عليها: 
الكائن مكتبه  سليم مالوشئبها األستاذ ، تونس 1003 ملركزالعمراين الّشمايل

  .تونس ج العربّية الّسعوديّة الّسابعالطّابق  دبلوك  2000مبرّكب قاالكسي 
  من جهة أخرى
 

من قبل املمّثل القانوين للّشركة املقّدمة بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى 
واملرّمسة بكتابة  2015 فيفري 17 الوطنّية لإلّتصاالت "اّتصاالت تونس" بتاريخ

  ما مفاده: واملتضّمنة 151385 جملس املنافسة حتت عدد
ا وعروضها الّتجاريّة عرب وسائل اإلعالم الّسمعّية  - أنّه يف إطار الّرتويج خلدما

والبصريّة توّلت شركة أورونج بّث ومضة إشهاريّة عرب وسائل اإلعالم املرئّية 
 businessواملسموعة تضّمنت إشهارا للعرض الّتجاري املسّمى " مع أورونج 
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هنّيني من اإلنتفاع خبدمة اهلاتف القاّر وذلك شركتك دميا راحبة" ميّكن حرفائها من امل
دون أن يضطّر املكتتب لتغيري رقم هاتفه القاّر الذي تعود ملكّيته يف األصل 

تيع املكتتبني له بنسبة ختفيض تصل ونس ودون تغيري الّتجهيزات مع متالّتصاالت ت
 نس.مقارنة مع معاليم فاتورة اهلاتف القاّر الّتصاالت تو  % 40إىل حدود 

متثّلت الومضة اإلشهارية يف حوار جمرى بني مسؤول بشركة وأحد أعوان  -
لّلهجة الّدارجة الّتونسّية على الّنحو الّتايل:  املشّغل أورونج تونيزي 

  املسؤول: صباح اخلري...
لّشركة. ه موّظفة  ّ   ويفتح ملّفا أعطته إ

  نعم..؟
اتفه اجلّوال ويطل   ب املشّغل (أورونج)مثّ يلقي امللف جانبا وميسك 

  عون املشّغل: صباح اخلري سي فهمي...فاش اّجنم نعاونك اليوم؟
خي إنتوما يف أورونج املوبيل أومورو  املسؤول: فاش تنّجم تعاوّين...؟ 
ت زادة.. أّما الفيكس..  ولدي عالش ما عندكمش  واضحة واألنرت

  فيكس حّىت لتوا...؟ موش معقول هذا...؟
  سي فهمي... عند الفيكسعون املشّغل: 

  املسؤول (مستغرب): عندكم الفيكي..؟
  عون املشّغل(جميبا): عند فيكس أورونج

  املسؤول (منبسطا):عندكم فيكس أورونج..؟
  عون املشّغل: فيكس أورونج خيّليك تنّقص من الفاتورة زادة

زالة الّتجهيزات بواسطة  املسؤول (حماوال إثناء عامل يهّم 
ىن...إستىن...معناها يلزمين أ نبدل النومرو متاعي وحنل مرمة مطرقة):إست

 l’installationعلى 
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عون املشغل: ال..ال..ال.. متتع بفيكس أورونج من غري ما تبدل نومروك.. 
  متاعك. l’installationوال 

ّمث يسحب جهاز هاتف قاّر أسود اللون من حتت املكتب وميرره إىل املسؤول 
  للحركة ويقول "زايد معاك".الذي ينشرح 

لث (على وقع املوسيقى): يف أورونج  نوفرولك الفيكس  businessصوت 
لك وتقتصد حىت  من الفاتورة من غري ما  % 40أورونج وهكا تربح راحة 

 Le business change  …متاعك l’installationوال تبدل نومروك 
avec orange. 

ا من وتطلب املّدعية الّنظر يف الّدعو  ى على أساس ما أتته املشتكى 
ملنافسة على معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار  ممارسات خمّلة 

من شأن الشركة الوطنّية لإلّتصاالت وذلك  Le dénigrementتتمّثل يف الّتحقري 
رخيي.   بطريقة مباشرة وغري مباشرة والّنيل من موقعها يف سوق اإلّتصاالت كمشّغل 

ال ختلو طريقة بّث الومضة اإلشهاريّة من تشهري علين وقدح يف مسعة  -
اّتصاالت تونس الّتجاريّة عند تروجيها للعرض ويّتضح ذلك جلّيا من خالل تشّكي 
صاحب املؤّسسة موضوع الومضة من غالء فاتورة هاتفه وكأّن يف ذلك دعوة مباشرة 

لتايل  عى عليهادّ واإلنضمام للّشركة املللحريف إىل فسخ اشرتاكه مع املّدعية  و
اإلستحواذ بطريقة خمالفة لقواعد املنافسة الّنزيهة على حرفاء املّدعية الذين ميثّلون 

لّتايل اإلضرا مادّ ومعنوّ  رشرحية هاّمة من قاعدة حرفاء اّتصاالت تونس و
 ّتصاالت تونس.

تعتمد الّشركة املّدعى عليها وسائل وأساليب مغالطة لتسويق منتوجها من  -
ا  ملستهلك الحتوائها على جزء غري بسيط من الغموض واخلداع شأ أن تضّر 

ت غري احلقيّقة وهو  اليت يصعبوالوعود  ا تنّم عن كثري من املغر ّ ا كما أ الوفاء 
.  ما يشّكل إشهارا كاذ
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يعترب ما قامت به الّشركة املدعى عليها عرب الومضة اإلشهاريّة من قبيل  -
عّسفي من جهة ومن قبيل اإلشهار الكاذب من جهة أخرى اإلشهار املقارن والتّ 

ّتصاالت تونس وهي تطلب ردعها على  ملنافسة أضّرت  وهي ممارسات خمّلة 
من قانون املنافسة واألسعار. كما تدعو الّختاذ الوسائل الّتحّفظّية  34أساس الفصل 

لفصل  فضال عن إلزام من نفس القانون  11الّالزمة والّضروريّة املنصوص عليها 
 36املّدعى عليها نشر ما قضي به على نفقتها استنادا إىل الفقرة الثّانية من الفصل 

 من نفس القانون.
الرّأي الفّين للهيئة الوطنّية لالّتصاالت املرّسم بكتابة وبعد اإلّطالع على  

لس بتاريخ  العرض مالحظات تتعّلق مبشروعّية واملتضّمن  2015أفريل  29ا
لقضا املنشورة أمامها حول نفس  الّتجاري ومبسألة اإلشهار املقارن والكاذب و

  العرض الّتجاري.
لعرض  لّنسبة إىل الّنقطة األوىل بّينت اهليئة أّن موضوع الّدعوى يتعّلق 

ه " االذي رّوجت 2e& voip full orang 1voip orange basicالّتجاري املسمى"
شركتك دميا  businessإلشهاريّة " مع أورونج إطار محلتها ا "أورونج تونس" يف

راحبة"؛ وقد تقّدمت شركة أورونج تونس بطلب إىل اهليئة قصد الّرتخيص هلا يف 
ملوافقة مبوجب قرار مؤرّخ يف  لّنسبة إىل 2012أكتوبر  4تروجيه وقد حظيت  . أّما 

هذه املسألة خترج عن نطاق اإلشهار املقارن الكاذب فقد اعتربت اهليئة أّن 
  اختصاصها.

لس هو نفسه املعروض على  كما أّكدت اهليئة أّن الّنزاع املعروض على ا
وهو يف طور الّتحقيق مشفوع  2015فيفري  13بتاريخ  164اهليئة حتت عدد 

مارس  2آل البّت فيه إىل رفض املطلب بتاريخ  126مبطلب تدابري وقتّية حتت عدد 
2015.  

                                                 
1 Appels sortants uniquement. 
 

2 Appels entrants et sortants. 
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املقّدم عن  ّطالع على رّد الّشركة املّدعى عليها شركة أورونج تونسوبعد اإل
لس بتاريخ  ئبها األستاذ سليم مالوش املرّسم بكتابة ا  2015مارس  24طريق 

ر بصفة مبدئّية  عتباره الذي أ عدم اإلختصاص احلكمي للمجلس للبّت يف الّنزاع 
ملنافسة اليت ال تث ثبات احتالل الّشركة املّدعى يتعّلق مبمارسات خمّلة  بت إّال 

لّسوق املرجعّية وإثبات إفراطها يف استغالل هذه الوضعّية واحلال  عليها مركز هيمنة 
، هذا فضال عن الّصبغة أّن الّشركة املّدعية هي من هلا مركز اهليمنة على هذه الّسوق

يئة الوطنّية املدنّية للّدعوى وحصول العرض موضوع الّنزاع على موافقة اهل
   لالّتصاالت.

ئب الشركة املّدعى عليها بصفة احتياطّية من حيث األصل  ر  أّن كما أ
ها ال متّثل إشهارا مقار ضرورة أّن املكتتب يبقى الومضة اإلشهاريّة املشتكى من

حريفا للّشركة املّدعية دون تغيري رقم هاتفه وكذلك الّتجهيزات ويف نفس الوقت 
مكانه مترير بعض مكاملاته على شبكة شركة أورونج تونس يف نقل الّصوت عرب 

فضل األسعار. كما أنّه على فرض ق ت للتمّتع  يام الّشركة املّدعى بروتوكول األنرت
لبالد  عليها إشهار مقارن ا العمل  لّتشريع والّرتاتيب اجلاري  فإنّه ال وجود 

  شهار املقارن كما ال وجود ألحكام حتّجره.الّتونسّية ألحكام تنّظم اإل
بصفة مبدئّية رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص وطلب على أساس ما سبق 

   وبصفة احتياطّية بعدم مساعها وحفظ احلّق يف ما زاد على ذلك.
وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل 

  مندوب احلكومة.
لى رّد األستاذ سليم مالوش نيابة عن الّشركة املّدعى عليها وبعد اإلّطالع ع

لس بتاريخ  والذي متّسك فيه بتقرير الرّد على  2015جوان  2املرّسم بكتابة ا
رة نفس الّنقاط الوارد لّتقرير الّسابق املذكور وطلب رفض  ةعريضة الّدعوى وأعاد إ

  الّدعوى أصال.
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ب احلكومة حول تقرير ختم األحباث وبعد اإلّطالع على مالحظات مندو 
لس بتاريخ  أنّه ميكن اعتبار واليت جاء فيها  2015 جويلية 23املرّمسة بكتابة ا

ّختاذ الوسائل الّتحّفظّية  لس  الّشركة املّدعية قد جانبت الّصواب عند مطالبتها ا
عتبار أّن  والّضروريّة على معىن الفصل احلادي عشر من قانون املنافسة واألسعار 
هذه الوسائل تتّم يف إطار دعوى استعجالّية واحلال أنّه مل يتّم تسجيل الّدعوى إّال  
إلضافة إىل ذلك فإنّه ولئن يعود اختصاص البّت يف املخالفات  كدعوى أصلّية. و
لس استقّر على  اإلقتصاديّة مبدئّيا للقضاء العديل دون سواه إّال أّن فقه قضاء ا

مكانّية الّنظر فيها عند  لّيات الّسوق أو توازنه أو اإلقرار  مساس هذه املخالفات 
ثريها على حريّة  ا بوضعّية هيمنة على الّسوق عند  املنافسة لكن اشرتط اقرتا

لّنسبة إىل سوق ترويج اشرتاكات  املرجعّية وهو الّشرط املفقود يف قضّية احلال 
ملهنّيني ويطلب على أساس ذلك رفض الّدعوى أصال لعدم  اهلاتف القار اخلاّص 

  ثبوت املمارسات النعدام شرط اهليمنة اإلقتصاديّة.
جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64الع على القانون عدد د اإلطّ وبع      

لقانون عدد و 1991 ملنافسة واألسعار مثلما نّقح ومتّم   1993لسنة  83املتعّلق 
أفريل  24املؤرّخ يف  1995لسنة  42والقانون عدد  1993جويلية  26املؤرّخ يف 

عدد  نوالقانو  ،1999ماي  10املؤرّخ يف  1999 لسنة 41والقانون عدد  1995
املؤرّخ  2005لسنة  60، والقانون عدد 2003نوفمرب  11املؤرّخ يف  2003لسنة  74
  .2005جويلية  18يف 

املتعّلق و  2006فيفري 15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلـى األمـر عدد
   .لتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

  

لّطريقة القانونّية وبعد لسة جل اإلّطالع على ما يفيد آستدعاء األطراف 
ا تال2015 جويلية 23 نة ليوماملرافعة املعيّ  املقّررالّسد احلبيب الّصيد نيابة عن  ، و
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من ميّثل ضر مل حيو ختم األحباث  من تقرير املّخصالسّيدة مجيلة اخلبثاين زميلته 
 ةاألستاذ توحضر  اّتصاالت تونس وقد بلغها اإلستدعاءالشركة املّدعية شركة 

شركة أورونج املّدعى عليها  ئب احلميدي يف حّق زميلها األستاذ سليم مالوش
مندوب احلكومة  وتلت .تونس وأعلنت أّن هذا األخري يتمّسك مبا قّدمه من ردود

مللفالكتابّية  املحوظا   .املظروفة 
  

لس رقرّ إثر ذلك و  لسة جبلقـرار  حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح ا
   .2015 جويلية 30يوم 

  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يلي
  

  من حيث الّشكل:
لّتايل قبوهلا من هذه  حيث قّدمت الّدعوى ّممن له الّصفة واملصلحة وتعّني 

  الّناحية.
  من حيث األصل:

جملس املنافسة على اعتبار أن املخالفات حيث استقّر فقه قضاء 
اإلقتصادية، كتشويه عالمة جتاريّة كما هو الّشأن يف نزاع احلال، وإن كانت خترج 
ا  ّ طراف الّنزاع ، إّال أ عن دائرة نظره إذا كان أثرها مقتصرا على حّد اإلضرار 

ملنافسة كّلما نتج عن ليات ميكن أن تشّكل يف اآلن ذاته ممارسات خمّلة  ها مساس 
ثريا على حريّة املنافسة فيها وأّن ذلك ال يتحّقق  ا أو ثبت أّن هلا  السوق أو تواز
إّال عندما تصدر املخالفات املشار إليها عن طرف يكون يف مركز هيمنة اقتصاديّة 

  لسوق املرجعّية.
لس واهليئة الوطنّية لالّتصاالت ب  19تاريخ وحيث تقّر مذّكرة الّتفاهم بني ا

عتبار حصول العرض موضوع الّنزاع على املوافقة من اهليئة وهو  2012جوان  و
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لعروض  حالّيا حمّل نزاع أمامها، أّن القرارات الّتعديلّية اليت تّتخذها اهليئة واملتعّلقة 
 15املؤرّخ يف  2008لسنة  3026الّتجاريّة طبقا للفصل الثّالث من األمر عدد 

لّشروط العاّمة إلقامة واستغالل الّشبكات العمومّية امل 2008سبتمرب  تعّلق 
لالّتصاالت وشبكات الّنفاذ هي قرارات إدارية ال ميكن الّطعن فيها إّال بتجاوز 
الّسلطة لدى احملكمة اإلداريّة وأّن جملس املنافسة ال خيتّص يف الّنظر يف القضا 

ذه القرارات عدا تلك املتعّلقة ب عدم احرتام أحد املشّغلني لبنودها أو ذات الّصلة 
ملنافسة.   خمالفتها أو اليت تنتج عنها ممارسات خمّلة 

ا:   * حتديد الّسوق املرجعّية ومكانة املّدعى عليها شركة أورونج تونس 
موضوع دعوى احلال يف متكني حرفاء شركة يتمّثل العرض الّتجاري حيث 

الّشركات من االنتفاع خبدمات اهلاتف القاّر عرب "أورونج تونس" حرفائها من 
بعة ألورونج تونس  ت مسبق الّدفع وذلك بواسطة بنية حتتّية  بروتوكول األنرت
(ومياكس، ألياف بصريّة،...) وتتحكم فيها انطالقا من جتهيزات احلريف وصوال إىل 

ت.   نقطة نفاذ األنرت
لّسوق املرجعيّ  ترويج اشرتاكات ة املتمثّلة يف وحيث تتعّلق قضّية احلال 

ملهنّيني   .اهلاتف القاّر اخلاّص 
وحيث تقوم كّل من شركة اّتصاالت تونس وشركة أورونج تونس وشركة 

  رتويج اشرتاكات اهلاتف القاّر.بأوريدو 
هلاتف القاّر إىل غاية ديسمرب   2014وحيث يبلغ عدد اإلشرتاكات اجلملي 

  .%20اشرتاك مهين أي بنسبة  190564 ااشرتاك من بينه 949395حوايل 
وحيث حيتّل املشّغل الّتارخيي شركة اّتصاالت تونس مركز هيمنة على هذه 

عتبار عدم تقسيم احللقة احمللّية حبّصة سوق تبلغ  يف حني تبلغ  ؛% 92,2الّسوق 
عتبارها دخلت مؤّخرا إىل  % 0,9وحّصة أوريدو  % 6,2حّصة أورونج تونس 

  هذه الّسوق.
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عتبار عدم الّتقسيم الفعلي للحلقة احمللّية فإّن اّتصاالت تونس  وحيث و
 RTC (Réseauبتوفري خدمة اهلاتف القار عن طريق تقنية  تنفرد

Téléphonique Commuté)  20,3 ااشرتاك من بينه 877668وتوزّع ما يعادل 

س  شركة اشرتاكا. كما تناف 178166اشرتاكات لفائدة املهنّيني أي ما يعادل  %
اّتصاالت تونس كّل من شركة أورونج تونس وشركة أوريدو يف توفري اهلاتف القار 

                       VoIP (Voice over Internet Protocol)عرب تقنّييت 
  .BLR (Boucle Locale Radio)و

ما يتعّلق بتقنية الّصوت عرب بروتوكول األنرتنت فقد بلغ عدد  وحيث يف
اشرتاكا ومتتلك شركة أوريدو الّنصيب األوفر من هذا الفرع من  3538اإلشرتاكات 

. وجتدر اإلشارة إىل أّن هذه الّتقنية متّكن من ختفيض % 77الّسوق املرجعّية بنسبة 
  جوهري يف سعر املكاملة اهلاتفّية.

لّنسبة إىل اإلشرتاكات املروجة عن طريق الّتقنية األخرية فرتّوج شركة  أّما 
  منها. % 86,3أورونج تونس 

  
يستنتج ممّا تقّدم أّن شركة أورونج تونس ال متتلك حّصة سوق هاّمة حيث و 

من الّسوق املرجعية موضوع قضّية احلال وال تتمّتع بوضعّية هيمنة على سوق 
رب شبكة اهلاتف القاّر وال حّىت بوضعّية هيمنة على الفرع خدمات اإلّتصاالت ع

ت األمر  الثّاين من هذه الّسوق املعتمد على تقنية الّصوت عرب بروتوكول األنرت
ا ال ترقى إىل منزلة ل املخالفة اإلقتصاديّة املشتكى منالذي جيع ها ويف حال ثبو

ملنافسة    .لعدم اإلختصاصمعه رفض الّدعوى  ممّا يتعّني املمارسات املخّلة 
  وهلذه األسباب

  

  رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص.لس: ا قّرر
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سة الّسيد  وىلاأل وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية لس املنافسة بر
لطفي الشعاليل وفوزي بن  سلوى بن وايل والّسادة ةالسّيدوعضوية  احلبيب جاء 

  .حمّمد بن فرجو  عثمان
  

حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2015 جويلية 30وتلي علنا جبلسة يوم 
  الزيتوين.

  الرئيس                                                       كاتبة اجللسة
  

                                                             
  ميينة الزيتوين                                                  احلبيب جاء 


