
 الجمهوريّة التّونسيّة
 مجلس المنافسة

   153037:  القضيّة عدد
     2015جويلية    2تاريخ القرار: 

  
 

 قـــرار
 

  أصـدر مجـلس المـنافسة القـرار الـتـّالي بيـن:
  

  

نج املركز العمراين و مقّرها بعمارة أور يف شخص ممثّلها القانوين  تونيزينج و شركة أور  الطّالبة:
ئبها األستاذ1003 تونس - مايلالشّ   2000ب قالكسي الكائن مكتبه مبركّ  سليم مالوش ، 

ج العربيّ ابق السّ بلوك د الطّ    .1002 تونس -ة ة السعوديّ ابع 
 من جهة،

  

شركة أوريدو تونيزي يف شخص ممثّلها القانوين مقّرها حدائق البحرية، ضفاف  المطلوبة:
  .1053تونس  -  2البحرية 

  من جهة أخرى.
  

  

من املمّثل القانوين لشركة أورنج تونيزي الطّالبة واملرّسم  املطلب املقّدمّطالع على بعد اال
اإلذن  طلب  والرّامي إىل 2015مارس  16بتاريخ  153037بكتابة جملس املنافسة حتت عدد 

يقاف العرض الّرتوجيي  واّلذي عمدت شركة أوريدو تونيزي  Pack clé 3G à 19 dtاستعجالّيا 
قّل من قيمته احلقيقّية،  خلسارة ملفتاح اجليل الثّالث  املطلوبة إىل تسويقه من أجل البيع 

  وإجبارها على سحب العرض ومجيع لوائحه اإلشهاريّة.
  ّثل القانوين لشركة أورنج تونيزي الطّالبة على ما يلي:وأّكد املم

من قانون  5والفصل  11اختصاص جملس املنافسة طبقا ملقتضيات الفقرة األوىل من الفصل  -
  املنافسة واألسعار.
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تتظّلم شركة أورنج تونيزي من تسويق شركة أوريدو تونيزي لعرض تروجيي يف شكل حزمة  -
ألنرتنت احملمولة خاّص مبفتاح اجليل الثّال دينارا،  19بسعر قدره  Pack clé 3Gث املتعّلق 

ا رصيد أنرتنت بـ   5ويتجّسد هذا العرض يف متكني املشرتك من شرحية من اجليل الثّالث 
  دينارات. 4جيقا أوكتاي إضافة إىل مفتاح كجهاز طريف سعره 

ذا العرض هي سوق الّتفص - يل لألنرتنت احملمولة من اجليل أّن الّسوق املرجعّية املّتصلة 
عتبارها تقنية  internet mobile 3Gالثّالث  وهي جزء ال يتجزّأ من سوق اهلاتف اجلّوال 

تعتمد البىن الّتحتّية من حمطّات قاعديّة للهاتف اجلّوال واّلذي تنّظمه اهليئة الوطنّية لالّتصاالت  
ا لضبط شروط   الّتسويق وسعر الّتفصيل. كهيئة تعديلّية تتدّخل حبكم صالحّيا

أّن شركة أورنج تونيزي الطّالبة تشّكك يف إمكانّية حصول هذا العرض على موافقة اهليئة  -
الوطنّية لالّتصاالت ممّا يشّكل خرقا للقواعد املنّظمة لتسويق العروض الّتجاريّة طبقا ملقتضيات 

 2008لسنة  3026ألمر عدد (أ) من ا 3والفصل  2014جوان  11املؤرّخ يف  54القرار عدد 
  .2008سبتمرب  15املؤرّخ يف 

من صالحّيات اهليئة الوطنّية لالّتصاالت املصادقة على عروض الّتفصيل يف ماّدة  هأنّ  -
االّتصاالت لكن خيرج نطاق نظرها عملّيات البيع وإعادة البيع لألجهزة الّطرفّية من هواتف 

  جّوالة ومفاتيح من اجليل الثّالث.
دينارات يعّد  4ترويج املفتاح من اجليل الثّالث ضمن العرض الّتجاري املذكور بسعر  أنّ  -

خلسارة وهو ما يعّد خرقا ألحكام الفصل  من قانون املنافسة واألسعار اّلذي نّص  26بيعا 
خلسارة أو عرض إعادة بيع لكّل  صراحة على أنّه متنع يف مرحلة الّتوزيع كّل عملّية إعادة بيع 

  وج على حالته بسعر دون الّسعر احلقيقي لشرائه.منت
ن اجليل مشركة أوريدو املطلوبة متكني جملس املنافسة من فاتورة شراء املفتاح  أنّه على -

  الثّالث بسعر اجلملة للتأّكد من صّحة مثن إعادة بيعه.
سلوب الّدعم املتداخل  - خلسارة  اّلذي متارسه  la subvention croiséeأّن عملّية البيع 

ا على توفري عناصر الّلزمة وعرضها للبيع  شركة أوريدو تونيزي املطلوبة يعود إىل عدم قدر
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ن شرحية دينارات لوحده دو  4منفردة كبيع اجلهاز الّطريف املتمّثل يف املفتاح من اجليل الثّالث بـ 
  جيقا أوكتاي. 5لألنرتنت اّليت حتتوي 

-http//forum.thd.tn/ threads/comparatif – des offres -3gأّن موقع األنرتنت  -

tunisie.12663  يؤّكد على أّن شركة أوريدو تونيزي املطلوبة ترّوج املفتاح من اجليل الثّالث
ري حزمة لقاعدة حرفائها يف خدمة بسعر دون الّسعر احلقيقي لشرائه وغايتها يف ذلك توف

قي أطراف الّسوق املرجعّية عن  سعار جّد منخفضة يعجز  اجلّوال من اجليل الثّالث 
  منافستها وطرح عروض مماثلة.

 7,6يها يناهز املطلوبة تتمّتع بوضعّية هيمنة نظرا إىل أّن عدد مشرتكأّن شركة أوريدو تونيزي  -
مليون دينار حسب تقارير  1063م معامالت سنوي يفوق مليون مشرتك وما حتّققه من رق

 جممع أوريدو.
إفراطا يف استغالل مركز اهليمنة يف سوق  تشّكل ممارسات شركة أوريدو تونيزي املطلوبةأّن  -

سعار مفرطة االخنفاض ملنتوج متفرّع عن اهلاتف اجلّوال وهو  اهلاتف اجلّوال ممّا يتيح هلا البيع 
الث مبا يثبت يف حّقها ممارسات الّدعم املتقاطع، مبا يهّدد توازن نشاط مفتاح اجليل الثّ 

ا الفقرة األخرية من  اقتصادي ونزاهة املنافسة يف سوق اهلاتف اجلّوال، وهي ممارسات حّجر
  من قانون املنافسة واألسعار. 5الفصل 

ئق الّتالية: لو   وأرفقت شركة أورنج تونيزي الطّالبة مطلبها 
ديسمرب  23من حمضر تبليغ القرار الّصادر عن اهليئة الوطنّية لالّتصاالت بتاريخ نسخة  -

لعروض الّتجاريّة  2014  Packو Pack 65 dt clé 3G E3531و Pack clé 3G E3236املتعّلق 

49 dt clé 3G E3531 .اّليت قامت شركة أوريدو تونيزي املطلوبة بتسويقها  
فيفري  26نسخة من حمضر تبليغ القرار الّصادر عن اهليئة الوطنّية لالّتصاالت بتاريخ   -

ن قامت شركة أوريدو تونيزي ّلذيا forfait facebookو forfait combinéاملتعّلق بعرضي  2015
  املطلوبة بتسويقهما.
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جاء به واّلذي  2015أفريل  2رّد شركة أوريدو تونيزي املطلوبة بتاريخ وبعد االّطالع على 
  يلي: ما
 ةأّكد املمّثل القانوين لشركة أوريدو تونيزي املطلوبة أّن عريض أّوال: خبصوص جتّرد الّدعوى: -

الّدعوى االستعجالّية جاءت جمّردة وال تستند إىل أّي سند واقعي أو قانوين، حيث أّن شركة 
ت أو معطيات خبصوص مثن الّتكلفة أو مثن البيع املعتمد  أورنج تونيزي الطّالبة مل تقّدم أيّة بيا

  من قبل شركة أوريدو تونيزي، ويّتجه بذلك رفض املطلب املقّدم.
ملصلحة االقتصاديّة العاّمة: نيا: خبصوص عدم -  وجود أضرار ال ميكن تداركها ومتّس 

أشار املمّثل القانوين لشركة أوريدو تونيزي املطلوبة إىل أّن اّختاذ اإلجراءات التحّفظّية يستوجب 
ملصلحة االقتصاديّة العاّمة.   توّفر عنصري التأكد وتفادي ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميّس 

ار فإّن املطلب املقّدم من شركة أورنج تونيزي الطّالبة مل يستجب إىل شروط ويف هذا اإلط
من قانون املنافسة واألسعار أال وهي شرط  11الّدعوى االستعجالّية اّليت نّص عليها الفصل 

لّتايل،  ملصلحة االقتصاديّة العاّمة.و التأّكد وشرط حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميّس 
  املقدم من شركة أورنج تونيزي الطّالبة جمّردا ودون سبب واقعي أو قانوين. يعترب املطلب

ألصل:امللثا: خبصوص مساس  - د املمّثل القانوين لشركة أوريدو تونيزي املطلوبة أكّ  طلب 
أّن اإلجراءات التحّفظّية تعّد من قبيل العمل الوالئي اّلذي يقتضي االستعجال دون املساس 

خلسارة ألصل، وأّن م ناقشة شركة أورنج تونيزي الطّالبة للّثمن املعتمد واّدعائها البيع 
لّتايل فإّن نزاع احلال له مساس  يستوجب دراسة اقتصاديّة مبنّية على معطيات دقيقة، و

  ألصل.
عتبار أّن فقه قضاء جملس املنافسة قد استقّر على أنّه يتعّني ملعرفة مدى اعتبار ممارسة  و

ثريها على الّسري العادي للّسوق املرجعّية اخلوض يف خمّلة  ملنافسة من عدمها وملعرفة مدى 
)، 2015مارس  12الّصادر بتاريخ  143035األصل (قرار جملس املنافسة االستعجايل عدد 

وموافقة اهليئة الوطنّية لالّتصاالت على تسويق العرض موضوع التظّلم، خلص املمّثل القانوين 
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لس، وبناء على  لشركة أو  ريدو تونيزي املطلوبة إىل أنّه يّتجه رفض الّدعوى لعدم اختصاص ا
لس رفض املطلب.   كّل ما سبق طلب من ا

هذا وقد ّمت إرفاق الرّد على عريضة الّدعوى االستعجالّية نسخة من قرار اهليئة الوطنّية 
ملوافقة على العرض الّتجاري    .Pack clé 3G à 19 dtلالّتصاالت املتعّلق 

وبعد االّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل طريف الّنزاع وإىل مندوب 
  احلكومة.

املدىل وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم األحباث 
خلصوص أنّ  2015 جوان 29ا بتاريخ    :واّلذي جاء فيها 

استندت عليها شركة أورنج تونيزي إليقاف العرض الّرتوجيي موضوع التظّلم أّن احلجج اّليت  -
سعار مفرطة االخنفاض ملنتوج مفتاح اجليل الثّالث ليست دقيقة ومل يتّم تقدمي  يف ما يتعّلق 

  اخلسائر املقّدرة.
لّتايل فإّن موضوع  - الطّلب قد أفرغ من حمتواه مل يتّم حتديد الفرتة الّزمنّية للعرض الّرتوجيي، و

  النتهائه وزواله.
الوضعّية اّليت عليها شركة أوريدو تونيزي وإن اعتربت يف وضعّية هيمنة ال تعّد وضعّية خمّلة  -

فراط يف استعماهلا أو استغالهلا مبا أّن الفصل  من قانون املنافسة  5ملنافسة طاملا مل ترفق 
بل منع املمارسات اّليت تشّكل استغالال مفرطا لتلك واألسعار مل حيّجر وضعّية اهليمنة 

  الوضعّية والتعّسف فيها.
  وبناء على ذلك اعترب مندوب احلكومة أّن طلب اّختاذ وسائل حتّفظّية ال يصّح قبوله.

املتعّلق و 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد االّطالع على القانون عدد 
لقوانني الّالحقة وآخرها القانون عدد ملنافسة واألسعار مثلما   2005لسنة  60نّقح ومتّم 

  .2005جويلية  18املؤرخ يف 
مللّف وعلى ما يفيد استدعاء الّطرفني  وبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة 

ا تال املقّرر 2015 جوان 18لّطريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  السّيد صبحي ، و
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معروف بوراوي يف حّق زميلها  ةاألستاذ تحضر ، و شعباين ملّخصا لتقرير ختم األحباث
ئب شركة أورنج املّدعية وأعلنت أّن هذا األخري يتمّسك مبا أورده يف  األستاذ سليم مالوش 

لّسرور نيابة عن شركة أوريدو السّيدوحضر  عريضة الّدعوى،  املّدعى عليها تونيزي خالد 
  .وأعلن أّن هذه األخرية تتمّسك مبا قّدمته من ردود

ا الكتابّية املظروفة نسخة  وحضر يل وتلت ملحوظا مندوب احلكومة السّيدة هيام 
مللّف.   منها 

حلكم جبلسة يوم   لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح   جويلية 2وإثر ذلك قّرر ا
2015.  

  
  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  

  
  

حيث قّدم الطّلب االستعجايل يف آجاله القانونّية ّممن له الّصفة واملصلحة واستوىف 
لس حتت عدد  بذلك مجيع شروطه الّشكلّية، مبا أنّه ّمت نشر قضّية يف األصل مرّمسة بكتابة ا

  .2015مارس  16بتاريخ  151387
يقاف العرض  Packالّرتوجيي  حيث يرمي املطلب الرّاهن إىل طلب اإلذن استعجالّيا 

clé 3G à 19 dt  واّلذي عمدت شركة أوريدو تونيزي املطلوبة إىل تسويقه، وإجبارها على
  سحب العرض ومجيع لوائحه اإلشهاريّة.

ألنرتنت رتّ الوحيث يتمّثل العرض  وجيي يف حزمة خاّصة مبفتاح اجليل الثّالث املتعّلق 
هو يتجّسد يف متكني املشرتك من شرحية من دينارا، و  19بسعر قدره  Pack clé 3Gاحملمولة 

ا رصيد أنرتنت بـ  جيقا أوكتاي إضافة إىل مفتاح اجليل الثّالث كجهاز طريف  5اجليل الثّالث 
  دينارات. 4سعره 

الطّالبة ذلك إفراطا يف استغالل مركز اهليمنة يف سوق تونيزي  أورنجشركة وحيث اعتربت 
سعار مفرطة اهلاتف اجلّوال من قبل شركة أوريد و تونيزي املطلوبة، حيث يتيح هلا ذلك البيع 

وغايتها يف ذلك توفري  االخنفاض ملنتوج متفرّع عن اهلاتف اجلّوال وهو مفتاح اجليل الثّالث،
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قي  سعار جّد منخفضة يعجز  حزمة لقاعدة حرفائها يف خدمة اجلّوال من اجليل الثّالث 
ا وطرح عروض مماثلة. مبا يثبت يف حّقها ممارسات الّدعم أطراف الّسوق املرجعّية عن منافسته

املتقاطع، وهو ما يهّدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة يف سوق اهلاتف اجلّوال، وهذه 
ا الفقرة األخرية من الفصل    من قانون املنافسة واألسعار. 5املمارسات حّجر

(جديد) من قانون املنافسة واألسعار على أنّه "ويف صورة  11الفصل  ينصّ وحيث 
ّختاذ الوسائل التأّكد ذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة  لس املنافسة أن  ، ميكن 

ا  ملصلحة ال ميكن تداركه  تفادي حصول ضرر حمدقالتحّفظّية الّالزمة اّليت من شأ وميّس 
لقطاعات  املعنّية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف االقتصاديّة العاّمة أو 

  ".أصل الّنزاعوذلك إىل حني البّت يف 
املطلب االستعجايل املقّدم من شركة أورنج الطّالبة ما يقيم الّدليل عن  ال يربز منوحيث 

ا أو اّليت من املمك ت حول طبيعة وحجم األضرار واخلسائر اّليت تكّبد ن وجود براهني وإثبا
أن تتكّبدها جرّاء العرض الّتجاري الذي قامت شركة أوريدو تونيزي املطلوبة بتسويقه، وهو مل 

لتأّكد وإمكانّية حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه ّس وامل يكن مستوفيا للّشروط املتعّلقة 
لقطاعات املعنّية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أح د ملصلحة االقتصاديّة العاّمة أو 

  .األطراف
يف استغالل مركز اهليمنة يف سوق  إثبات إفراط شركة أوريدو تونيزي املطلوبةوحيث أّن 

سعار مفرطة االخنفاض ملنتوج متفرّع عن اهلاتف اجلّوال وهو  اهلاتف اجلّوال من خالل البيع 
املطلب  موضوع Pack clé 3G à 19 dيف إطار العرض الّرتوجيي  مفتاح اجليل الثّالث لألنرتنت

صل الّنزاع.االستعجايل   ، يستوجب املساس 
  

  

  و لهذه األسباب
  . المطلبقرّر المجلس رفض  
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لمجلس المنافسة برئاسة    الثـّانيةوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية  
وإيناس معطر حرم    سلوى بن والي  السّيدتين  وعضوّية باالسّيد الحبيب جاء  

  والساّدة محمد بن فرج والهادي بن مراد.  الوكيل
  

بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة   2015  جويلية 2وتلي علنا بجلسة يوم  
  يتوني.الزّ 

   

  كاتبة الجلسة                             الرّئيس                          

  
 يتونييمينة الزّ                                باالحبيب جاء                

 
 
 
 

 
 
 


