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  الحمد               الجمهورية التونسية     
  مجلس المنافسة 

  153036االستعجالية عدد :    القضية
  2015 مارس 12 :القرارتاريخ  

  
 

  ـاليــاستعجـ ــرارـــق
  

  بين:أصدر مجلس المنافسة القرار التالي  
  
االجتماعي حبدائق  مقرهاالكائن يف شخص ممثلها القانوين،  شركة "أوريدو تونيزي" :الطالبة

  تونس. - 1053 -البحرية، ضفاف البحرية 
  ،من جهة

ا القانوين، ميف شخص ممثلهشركة "أورنج تونس انرتنت" و شركة "أورنج تونس"  :واملطلوبتان
ا مئبه، تونس -  1003 -ا االجتماعي بعمارة أورنج املركز العمراين الشمايل الكائن مقرمه

ج  –بلوك د  2000الكائن مكتبه مبركب قاالكسي األستاذ سليم مالوش  الطابق السابع 
  تونس.  -العربية السعودية 

  ،من جهة أخرى
  

(جديد) من قانون املنافسة  11 الفصل على معىنبعد اإلطالع على املطلب املقدم 
 جانفي 16بتاريخ املنافسة لس جمم بكتابة واملرسّ شركة "أوريدو تونيزي" طرف من واألسعار 

شركة "أورنج كل من لزام   استعجاليا القضاءوالرامي إىل  153036حتت عدد  2015
املرّوج ) ADSL Home( يقاف عرض "أدسل هوم" شركة "أورنج تونس انرتنت"و  تونس"
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حني البت يف أصل النزاع الوسائط اإلشهارية املتعلقة به وذلك إىل  مجيعوكذلك  همامن طرف
  .151377حتت عدد  2015 جانفي 5بتاريخ بكتابته واملرّمسة ه موضوع القضية املنشورة أمام

  وتضّمن املطلب االستعجايل ما يلي:
 الرقمية "أبتوفري خدمات اإلنرتنت عرب اخلطوط الالمتوازية  عرض "أدسل هوم" يتعلق

أصناف خمتلفة حسب سعة التدّفق احملّددة حبساب  ) وحيتوي على أربعةADSLل" ( س د
  امليقابيت املتوّفرة للنفاذ إىل اإلنرتنت.

لنسبة لكل صنف حّدد قد و  مثن البيع الشهري صافيا من األداء على القيمة املضافة 
  :كالتايلصناف  األ هذه من

  العرض
 19مثن البيع ملدة 

  شهرا
  مثن البيع الشهري

مثن البيع الشهري 
  صايف من األداء

ميقابيت 2أدسل هوم  د   د  119,000 د  6,263 5,593 

ميقابيت 4 أدسل هوم د   د  159,000 د  8,368 7,473 

ميقابيت 8أدسل هوم  د   د  219,000 د  11,526 10,293 

ميقابيت 20أدسل هوم  د   د  269,000 د  14,158 12,643 

) Modemاملتكّونة من كلفة الالقط الرقمي (كما قّدرت تكلفة اإلنتاج اجلملية 
لنسبة لكل صنف Bande Passante( والتكاليف التجارية وكلفة السعة العالية الدولية  (

  كالتايل:  من أصناف العرض األربعة

  العرض
كلفة الالقط 

  الرقمي
التكاليف 
  التجارية

السعة كلفة 
العالية 
  الدولية

تكلفة اإلنتاج 
اجلملية صافية من 

  األداء
ميقابيت 2أدسل هوم  د   د  1,389 د  1,328 د  3,360 6,077 

ميقابيت 4أدسل هوم  د   د  1,389 د  1,775 د  7,112 10,276 
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ميقابيت 8أدسل هوم  د   د  1,389 د  2,444 د  11,200 15,033 

ميقابيت 20أدسل هوم  د   د  1,389 د  3,002 د  14,224 18,615 

بصفتها مشّغل من طرف املطلوبة األوىل  يف السوقعرض هذا الهذا وقد ّمت إطالق 
الشرتاك مع املطلوبة الثانية بصفتها مزّود خدمات  شبكة عمومية لالتصاالت وذلك 

مث التمديد فيها يف مناسبة   2014ديسمرب  31غاية  اإلنرتنت مع حتديد مدة صالحيته إىل
مثلما ّمت إشهارها على موقع املطلوبة ه خصائصومن أبرز  .2015جانفي  31أوىل إىل غاية 

تسعة أشهر جمانية من خدمات  مبنح املشرتك فيهاألوىل على شبكة اإلنرتنت تلك املتعلقة 
ذه اخلدمات طوال فرتة  هاإلنرتنت إذ حيق ل   أشهر فقط. 10شهرا كاملة بثمن  19التمّتع 

  التالية:الستناد إىل األسباب االستعجايل بّررت الطالبة مطلبها من جانبها و 
خنفاضها املشتكى منه  عرض "أدسل هوم" قة علىتّتسم أسعار البيع املطبّ  -

مثن البيع الشهري  بني قارنةامل تكشف عمليةإذ  احلقيقية بسعر تكلفته املفرط وذلك مقارنة
جلدول صافيا من األداء على القيمة املضافة  تكلفة اإلنتاج مع  األّولمثلما ّمت احتسابه 

عن  الثاينحسب ما هي مقّدرة ضمن اجلدول  اجلملية صافية من األداء على القيمة املضافة
يتمّثل يف خسارة عن كل صنف من أصناف العرض األربعة ترتاوح قيمتها   فارق سليب وجود

  كالتايل:
  اخلسارة  مثن البيع الشهري  تكلفة اإلنتاج اجلملية  العرض

ميقابيت 2أدسل هوم  د  5,593 د 6,077 د  0,484 

ميقابيت 4أدسل هوم  د  7,473 د 10,276 د  2,803 

ميقابيت 8أدسل هوم  د  10,293 د 15,033 د  4,740 

ميقابيت 20أدسل هوم  د  12,643 د 18,615 د  5,972 

يقّل مبختلف أصنافه  عرض "أدسل هوم" مثن بيع يتبّني أنّ النتيجة  هذه وعلى ضوء
نري 6مليم و  500ما بني  بفارق يرتاوح ن سعر تكلفته احلقيقيةع يتشّكل عنه ، وهو ما د
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ملنافسة تتمّثل يف ممارسة حكام  تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض خملة  على املعىن الوارد 
  .(جديد) من قانون املنافسة واألسعار 5الفقرة األخرية من الفصل 

إىل حتويل وجهة طاليب  من طرف املطلوبتني سياسة األسعار املنتهجةدف  -
 أحلق هذا التصّرف وقد .هماحنو عرضخدمة الربط بشبكة اإلنرتنت عرب خطوط "أ د س ل" 

لطالبة وذلك حبكم  ا ضررا فادحا  ما يف  قادرة ليستأ  نفس التعريفات اعتمادعلى جمارا
يهّددها بصفة جدية  نفس الوقت احلفاظ على مشرتكيها، وهو ما ويف مفرطة االخنفاض

 .وحتويل وجهتهم حنو العرض املشتكى منه بفقدان عدد هام منهم
سعار مفرطة االخنفاض  ّن استمرار تسويق عرض "أدسل هوم"إ - املشتكى منه 

لطالبة وتفاديه من املسائل املستحيلة   .من شأنه أن جيعل تدارك الضرر الالحق 
  

ئق يف  واملتمثلةللمطلب االستعجايل املؤيدات املصاحبة الع على وبعد اإلط الو
  التالية:

من  2014ديسمرب  15بتاريخ حمّرر  4689معاينة عدد نسخة من حمضر  -1
حلاج عمر العدل املنفذ لدى دائرة قضاء احملكمة اإلبتدائية طرف   بتونس  األستاذ عاطف 

على  "تونس "أورنجملوقع الرمسي لشركة  بتثبيت عملية إشهار العرض يتعلق موضوعه 1
 .شبكة االنرتنت

من طرف  2015 جانفي 6بتاريخ حمّرر  4921عدد معاينة من حمضر  نسخة -2
حلاج عمر العدل املنفذ لدى دائرة قضاء احملكمة اإلبتدائية بتونس يتعلق  1 األستاذ عاطف 

 "تونس "أورنج ملوقع الرمسي لشركة مدة صالحية العرض التمديد يفبتثبيت عملية  موضوعه
 .على شبكة االنرتنت

خلسارة 1نسخة من ملحق عدد  -3 خلدمات اإلنرتنت  يتعلق بضبط سعر البيع 
  ."أورنج" عرب اخلطوط الالمتوازية الرقمية من طرف
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لس من و  عن نيابة  سليم مالوشاألستاذ بعد اإلطالع على تقرير الرّد املدىل به إىل ا
ل سجّ وامل "تونس انرتنت "أورنجشركة املطلوبة الثانية و " تونس "أورنجشركة  املطلوبة األوىل

خلصوص 2015 فيفري 4 بتاريخبكتابته    ما يلي: والذي جاء فيه 
  :من الناحية الشكليةمن حيث اختالل القيام 

لدعوى واملطلوبة األوىل كمقام خمتّل القيام إّن  يف جانب كل من الطالبة كقائمة 
لنسبة إليهما. ذلك أنّ  وذلكعليها  تسويق العرض التجاري  لعدم إثبات الصفة واملصلحة 

مزّود خدمات انرتنت ال يدخل ضمن  بصفتهاالصادر عن شركة "أورنج تونس انرتنت" 
عتبارمها متدخلتنيال نشاط  يف سوق االتصاالت كمشّغل شبكة عمومية شركتني املعنيتني 

هما لالتصاالت وليستا مزّود خدمات انرتنت. وهو ما يؤكد انتفاء الصفة واملصلحة يف جانب
املرافعات املدنية والتجارية وطاملا أّن توّفر شرطي  جملةمن  19حكام الفصل وذلك عمال 

ن املسائل اليت هلا مساس الصفة واملصلحة يف جانب الطالب واملطلوب على حد سواء م
ا ألول مرة لدى حمكمة  ر لنظام العام وتثريها احملكمة من تلقاء نفسها كما جتوز إ وثيق 

  التعقيب.
 املطلوبةشكال وإخراج  الدعوىالقضاء برفض  فإنه يتجهوإعماال بتلك األحكام 
  .يف القيام النتفاء الصفة واملصلحةاألوىل من نطاق التداعي الراهن 

  :من حيث خرق قواعد االختصاص احلكمي
خلسارة املنسوبة إىل غري خمتص جملس املنافسة  نّ إ يف النظر واحلكم على ممارسة البيع 
لسوق املرجعية طاملا وأّن هذه األخرية  "انرتنت تونس "أورنجشركة  ال حتتل موضع هيمنة 

مل يصدر عنها ما يوّرطها يف التأثري اجلذري على كما أنه   24%حبكم أّن حصتها ال تتجاوز 
  السوق. املنافسة النزيهة والشريفة يف تلك

  برفض الدعوى شكال لعدم االختصاص. القضاء  فإنه يتجهوبناء على ذلك 
  :من حيث جتّرد الدعوى



6 
 

 يفالحتساب سعر خدمة اإلنرتنت  الطالبة من طرف هااداعتمّمت املقاربة اليت تفتقد 
خلسارةواليت على أساسها نسبت  عرض "أدسل هوم" إىل السند  للمطلوبتني ممارسة البيع 

فضال عن   القانوين والواقعي الذي يؤسس هلا وكذلك املراجع املتعلقة بتحديد كلفة اإلنتاج
ا وقد ارتكزت على ختمينات ومعطيات ال شيء يثبتها ويدعمها مبلف هذه القضية.  كو
معه القضاء برفض يثبته األمر الذي يتجه عار عن أي دليل  الطالبة املذكورةادعاء ظل 

  .دعواها
  :من حيث انعدام موضوع الدعوى

ريخ  جانفي  31اعتبارا حملدودية العرض التجاري يف الزمن وانتهاء مدة تروجيه يف 
  برفض الدعوى النعدام ما يستوجب معه النظر.تجه القضاء فإنه ي 2015

لس  املطلوبتني ئب طلب وهلذه األسباب القضاء بصفة مبدئية برفض من ا
القيام ولعدم االختصاص احلكمي وبصفة الدعوى شكال النتفاء الصفة واملصلحة يف 

  .احتياطية برفض الدعوى لتجردها والنعدام ما يستوجب معه النظر
  

لس بتاريخ   18وبعد اإلطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة ا

معتربا أّن األسباب من طرف الطالبة املثارة األسباب  تناول من خالهلاواليت  2015فيفري 
تقدمي  واحلال أنه كان عليها صل النزاع مباشرة وذات صلةجوهرية كانت يف جمملها املذكورة  
ا واليت مؤّكدة مربرات  ا أو تفاقم اخلسائر املالية اليت تكبد على غرار تراجع حجم معامال
عتبار زوال تداركها. عليها وضعية جتارية صعبة يستحيللديها ولدت  موضوع الدعوى  و

ريخ  ا مل يتأّسس على  2015جانفي  31االستعجالية حبلول  فضال عن أّن الطلب املتعلق 
  رفض الدعوى. مسائل تفيد التأّكد واستعجال النظر، فإنه يقرتح
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املتعلق  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64عدد القانون بعد اإلطالع على و 
 60 القانون عدد لنصوص الالحقة له وآخرها تنقيحه وإمتامه ملنافسة واألسعار مثلما متّ 

  .2005 جويلية 18 املؤرخ يف 2005 لسنة
  

املتعلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  
مللف وعلى ما يفيد استدعاء األطراف  وبعد اإلطالع على بقية األوراق املظروفة 

ا تال املقرر السيد  2015 فيفري 26 لطريقة القانونية جللسة املرافعة املعينة ليوم اخلميس و
لسرور السيد  ث، وحضرتقرير ختم األحباحلاج قاسم ملخصا من رضا ا  املدعيةعن خالد 

احلكم لصاحلها ومالحظا أّن العرض  طلبهلدعوى مؤّكدا ومتّسك  شركة "أوريدو تونيزي"
 حضرت األستاذة معروف. و 2015 فيفري 26 املشتكى منه الزال سار إىل حّد هذا اليوم

ئببوراوي يف حق  املدعى عليهما وأعلنت أّن هذا األخري  زميلها األستاذ سليم مالوش 
ا يلالسيدة هيام  مندوب احلكومةوتلت  يتمّسك مبا قّدمه من ردود. املظروفة  ملحوظا

مللف   .نسخة منها 
حلكم جبلسة يوم لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح   مارس 12 إثر ذلك قرر ا

2015.  
  

  يلي:وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صرح بما  
  

  :االختصاص احلكمي من حيث
لنظر يف بعدماملطلوبتني حمامي  متّسكحيث  األفعال املثارة  اختصاص جملس املنافسة 

خلسارة ممارسة املتمثلة يفو  الراهن ضمن املطلب االستعجايل املطلوبة  املنسوبة إىل البيع 
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لسوق املرجعية مل هلاحتالا ه مل يثبتطاملا أن "انرتنت تونس "أورنجشركة  الثانية وضع هيمنة 
  .مل يصدر عنها ما يوّرطها يف التأثري اجلذري على املنافسة النزيهة والشريفة يف تلك السوقو 

لنظر يف املطالب االستعجالية تقّصي عند وحيث دأب جملس املنافسة  اختصاصه 
ا تتعلق و  التثّبت يف موضوعها علىاملعروضة عليه  ا  التحفظيةختاذ الوسائل كو اليت من شأ

حد األطراف املتنازعة وذلك إىل حني البت يف أصل النزاع   .وضع حد للضرر الالحق 
عرضه يف  ط فضال عنلشر لك الذ استيفائهالطلب الراهن  يتبّني من التمّعن يفحيث و 

  ّني معه اإلعراض عن هذا الدفع.عاألمر الذي يتوهو نطاق قضية سابقة النشر، 
  :من جملة املرافعات املدنية والتجارية 19خرق أحكام الفصل  من حيث

ر حيث حكام أل خرق الدعوى الراهنة شكليا يتمّثل يفدفعا  املطلوبتني حمامي أ
التجاري  العرض بعدم اندراج الدفع ذلكمربّرا  املرافعات املدنية والتجارية جملةمن  19الفصل 

 "أورنجشركة واملطلوبة األوىل شركة "أوريدو تونيزي"  الطالبة كّل من  املتظلم منه ضمن نشاط
وبقائه حكرا على نشاط  لالتصاالت ني عموميتنيشبكتل نيمشّغلبوصفهما  وذلك "تونس

وجيعل من قيام  هماالصفة واملصلحة يف جانب انتفاء مزّودي خدمات اإلنرتنت، وهو ما يؤّكد
من نطاق التداعي  األوىل املطلوبةإخراج كما يفرتض   خمتّال من الناحية الشكلية الطالبة
  .الراهن

يف النزاعات  الصفة واملصلحةدأب فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار  وحيث
 11أحكام الفصل  على ضوءتوّفرها  مدى ريقدت يتعّني من الشروط اليت  هاملرفوعة أمام

، ضرورة أّن عنصر الصفة واملصلحة ال ينظر إليه إّال من يد) من قانون املنافسة واألسعار(جد
لدعوى.   جهة القائم 

االتصاالت  متارس نشاطا اقتصاد يتمّثل يف توفري خدمات الطالبةوحيث طاملا أّن 
ّمت  اإلجازة اليت واجليل الثالث يف إطارالقارة وخدمات االتصاالت اجلوالة من اجليل الثاين 

ا  ّول هلا اليت خت من بني املؤسسات االقتصاديةعلى هذا األساس تعّد هي و إسنادها لفائد
 فإّن الدفع املأخوذ من خرق أحكام، حق القيام سالفة الذكر(جديد)  11أحكام الفصل 
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ما ذكر يف غري طريقه وتعّني يكون واحلالة  املرافعات املدنية والتجارية جملةمن  19الفصل 
  رفضه.

  :من حيث األصل
بتوفري التجارية اخلاصة روض عالاملشتكى منه ضمن  عرض "أدسل هوم"يندرج حيث 

ت الرقمية عرب تقنية "أ د س ل"  عتماد خدمة الربط بشبكة اإلنرتنت اليت تتيح تبادل البيا
عمومية  ةشبك مشّغلشكل عروض مشرتكة بني  املرّوجة يف السوق يفو  اهلاتفخطوط 

  خدمات اإلنرتنت. ومزّود التصاالتل
شركة "أورنج بوصفها صاحبة العرض املذكور مبعية  شركة "أورنج تونس" تعتربوحيث 
 اليتو شركة "اتصاالت تونس"  ين مشّغل شبكة عمومية لالتصاالت بعد ،تونس انرتنت"

تقنية "أ د س ل"  عتماد خدمة الربط بشبكة اإلنرتنتتأمني التدّخل يف السوق ل مبقدورها
 عتماد طريقة الربط وذلك اخلدمة وطاليب املذكورة يكتهاشر بني ربط الصلة  من خالل توليها

هذه الطريقة و اليت تستخدم موجات الراديو املنتقلة يف اهلواء لتبادل املعلومات. الالسلكي 
عرب  واليت بواسطتها يتّم الربط "اتصاالت تونس" شركة عن تلك املعتمدة من طرفخمتلفة 
ستعمال جهاز مودم تكمن و هذا املشّغل  ديرهاياليت  )boucle localeاحمللية ( احللقة

 ختتلف أيضا عن كما  استقبال اإلشارات الرقمية وحتويلها إىل إشارات متاثلية.وظيفته يف 
ا  "أوريدو تونيزي" شركةاملشّغل الثالث  املعتمدة من طرف الطريقة مكا خدمة توفري اليت 

  ).3Gتقنيات اجليل الثالث ( عتماد الربط بشبكة اإلنرتنت
وحيث متّسكت العارضة يف مطلبها الراهن إلثبات حالة الضرر اليت أصبحت تتهّددها 

خنفاض التعريفات املط  ّبقة عليه بشكل مفرطمنذ الشروع يف ترويج العرض املشتكى منه 
ا على تطبيق مثل هذه التعريفات لتسويق عروض  مقارنة بسعر تكلفته احلقيقية وعدم قدر

براز  . وقدشبيهة بذلك العرض مثن  اخنفاض األسعار من خالل عملية مقارنة بنيدرت 
لنسبة لكل صنف من العرض  أصناف البيع الشهري صافيا من األداء على القيمة املضافة 

  .اجلملية هإنتاجتكلفة و  األربعة
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ئيا كافية إلبراز اخنفاض األسعار والكشف عن وحيث ولئن تبدو عملية املقارنة مبد
 ، إّال أنّ األربعةصناف هذه األعن كل صنف من  وجود فارق سليب يتمّثل يف خسارة

 الطالبة مل تكن على تها. ذلك أنّ التمحيص يف تفاصيلها يطرح إشكاال خبصوص مدى دقّ 
علم بقيمة التكاليف اجلملية اليت حتّملتها صاحبتا العرض املشتكى منه إلنتاجه وحىت يتسّىن 

درت بتقدير تلك التكاليف هلا ا ل إجراء عملية املقارنة  كلفة الالقط من خالل احتسا
كاليف التجارية وكلفة السعة العالية الدولية احملمولة عليها عادة عند توليها إنتاج الرقمي والت

  لذلك العرض. عرض مشابه
لنظر ال التقنيات املعتمدة من طرف مشّغلي الشبكات العمومية ختالف وحيث أنه 

لالتصاالت مثلما سبق توضيحه آنفا، فإّن تقديرات الطالبة اليت على أساسها تسّىن هلا 
حتديد سعر التكلفة اجلملية إلنتاج عرض "أدسل هوم" تبدو غري دقيقة. كما أنه ليس من 

صاحبتا العرض ليف احلقيقية اليت حتّملتها املؤّكد أن تكون هذه التقديرات مطابقة متاما للتكا
ا تستخدم وسائل تقنية لتأمني النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت خمتلفة عن تلك املذكور  واحلال أ

  .هااملعتمدة من طرف
لس قبل أن يبادر بتقدير الضرر حد األطراف املتنازعةال وحيث دأب ا  لديه الحق 

على  للتغّري سلبيا يف وقت وجيزأو قياس مدى اخلطر احملدق الذي تنذر به حالة معّرضة 
ت املقّدمة له   .التثّبت أوال من دّقة املعطيات والبيا

الستناد على تقديرات غري  مطلبها الراهن بّررتالعارضة  أنه من الواضح أنّ  وحيث
الذي احملدق الضرر  إلثباتبه متّسكت  ما ، عالوة على أنّ واّتسمت بعدم الدقة مؤّكدة

الذي ق مرتبة احل إىل ىال يرق العرض املشتكى منهمنذ الشروع يف تسويق أصبح يتهّددها 
عدد هام ل افقداحول خاوف مب تعلقهعتبار  حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه من التالشي

من  جمّرد فرضية بقىوأّن هذه الوضعية توجهتهم حنو ذلك العرض  من مشرتكيها وتغيري
  .احملتمل وقوعها ال غري
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  ولهذه األسباب
  

  قرّر المجلس رفض المطلب.
  

المنتصبة للقضاء في    الثانيةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائية  
السيدتين سلوى بن  حبيب جاء با وعضوية  البرئاسة السيد    المادة االستعجالية

  عماد الدرويش و الهادي بن مراد.  والي و إيناس معطر والسيدين
  

بحضور كاتبة الجلسة السيدة يمينة   2015  مارس 12وتلي علنا بجلسة  
  الزيتوني.

  كاتبة الجلسة                  الرئــــيس   
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