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                    الحمد                              الجمهورية التونسية                                     

                                                                   مجلس المنافسة   

  153041القضية االستعجالّية عدد 

  2015ديسمرب  31ريخ القرار:  

  

  قرار استعجالي

 أصدر مجلس المنافسة القرار التـّالي بين:

  

  

شركة أورنج تونيزي يف شخص ممثّلها القانوين مقّرها بعمارة أورنج، املركز  الطالبة:

ئبها األستاذ سليم مالوش.تونس 1003-العمراين الشمايل  ،  

  من جهة

شركة أوريدو تونيزي يف شخص ممثّلها القانوين مقّرها اإلجتماعي جنان  املطلوبة:

  تونس. 1053 -2البحرية ضفاف البحرية 

  أخرىمن جهة 
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 16بتاريخ ملرسم بكتابة جملس املنافسة االستعجايل ا بعد اإلّطالع على املطلب   
خلصوص  153041حتت عدد  2015أكتوبر    ما يلي:والذي ورد فيه 

ملنافسة النزيهة اليت أتتها املطلوبة  - أّن الطالبة تتظلم من املمارسات املخّلة 
 5حفّلها" املمتّد من  ALLO "وذلك من خالل تسويقها لعرض تروجيي

من نفس الشهر مفاده متكني مشرتكيها من  31إىل حدود  2015أكتوبر 
ا  15 انية مبجرد االستظهار لدى إحدى وكاال دقيقة من املكاملات ا

و ّمت تثبيت ذلك  DANUPأغطية من علب الياغورت نوع  6التجارية ب
أكتوبر  16بواسطة معاينة عدل التنفيذ األستاذ إبراهيم العبديل بتاريخ 

2015. 

كما تشكك الطالبة يف إمكانّية حصول هذا العرض الرتوجيي على موافقة  -
 اهليئة الوطنّية لالتصاالت ممّا يشكل خرقا للقواعد املنظمة لتسويق العروض.

ن إتفاق بني املطلوبة كمشغل عمومي إّن العرض التجاري الراهن ينّم ع -
لالتصاالت وبني شركة الصناعات الغذائية دليس دانون صاحبة املنتوج 

DANUP  ملنافسة مناطه اجلمع بني سوقني مرجعيني خمتلفني فيه إضرار 
النزيهة لسوق االتصاالت إذ ليس بوسع الطالبة الّرد عليه بعرض مماثل 

 ارية يف ماّدة االتصاالت.تطبيقا لقاعدة تكرار العروض التج

يمنة اليت هي عليه يف أّن ممارسات املطلوبة تشكل إفراطا يف استغالل مركز اهل -
مليون مشرتك حسب   7,4سوق اهلاتف اجلوال بعدد مشرتكني يضاهي

 إحصائيات اهليئة الوطنّية لالتصاالت.
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خمتلفني أّن املطلوبة عمدت إىل اجلمع بني منتوجني من سوقني مرجعيني  -
مستغلة مركز هيمنتها ومركز هيمنة دليس دانون على الّسوق املرجعّية يف 

 ماّدة مشتقات احلليب.

لنظر ملركز اهليمنة اليت هي عليه تكون قد  - أّن املمارسات اليت أتتها املطلوبة 
ملصاحل  املالية للمطلوبة من خالل عملها وسعيها املتكرر لتقويض أضرت 

لتايل التأثري سلبا على مواردها املالية   دد املشرتكنينصيب الطالبة عن ع و
لث يف حني تراكم املطلوبة موارد مالية ضخمة مبوجب هذا  كمشغل 
العرض الرتوجيي حبكم قاعدة مشرتكيها وذلك على حساب الطالبة دومنا أي 
احرتام لألحكام التشريعية واملبادئ التوجيهية يف ماّدة االتصاالت ولقواعد 

 افسة النزيهة.املن

أّن الّسوق املرجعّية يف ماّدة اهلاتف اجلوال واليت تضم ثالث مشغلّني ال ميكن  -
ت االقتصاديّة  أن تتحمل مثل هذه املمارسات اليت تؤثر سلبا على التواز

 للسوق.

إليقاف الفوري لرتويج  لس القضاء  سيسا على ذلك تطلب الطالبة من ا و
ثريات سلبية على سوق حف ALLO "العرض التجاري  ّلها" ملا له من 

وإشهار نّص احلكم بوسائل االتصاالت وسحب مجيع لوائحه اإلشهارية 
  اإلعالم.
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جاء يف رّد املطلوبة شركة "أوريدو تونس" املرسم بكتابة ما وبعد اإلطالع على       
لس    خلصوص ما يلي:واملتضّمن ا

أّن العرض موضوع الدعوى هو عرض تروجيي للشركة التونسّية للصناعات  -
ا SITALالغذائية   .DUNUP لرتويج منتوجا

ت أّن األمر يتعّلق بعقد بني شركة أوريدو تونس والشركة التونسّية للصناعا -
تقوم مبقتضاه الشركة التونسّية للصناعات الغذائية حبملة  SITALالغذائية 

دف إىل ترويج منتوج  يف إطار شراكة يف الصورة  DUNUPتروجيية 
ستعمال اسم أوريدو من خالل انتفاع املستهلك للمنتوج املذكور عند مجعه 

خليار أتكلم  6 ت مكاملا 15والذي مينحه  Option Tkalemأغطية 
مليم تدفعها الشركة التونسية للصناعات الغذائية  500هاتفية مقابل 

SITAL. 

 15املؤرخ يف  2015لسنة  36جديد من القانون عدد  15أّن الفصل  -
عادة تنظيم املنافسة واألسعار ينّص على أنّه:" ويف  2015سبتمرب  املتعّلق 

لس املنافسة يف أجل  ذ 30صورة التأكد ميكن  ن بعد مساع يوما أن 
ا  ّ ختاذ الوسائل التحفظية الالزمة اليت من شأ األطراف ومندوب احلكومة 
ملصلحة االقتصادية  تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميس 
لقطاعات املعنية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد  العامة أو 

 األطراف.

تأكد وتفادي ضرر إّن اإلجراءات التحفظية يستوجب اختاذها عنصر ال -
ملصلحة االقتصادية العاّمة.  حمدق ال ميكن تداركه وميس 
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لرجوع إىل عريضة الدعوى فإنّه ال يوجد ما يفيد حصول  - رر حمدق ال ضإنّه 
لقطاعات املعنية أو ميكن  ملصلحة االقتصادية العامة أو  تداركه وميس 

لتايل فإ ّن الدعوى جاءت مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف و
 جمّردة وال تستند إىل أي سند واقعي أو قانوين.

أّن اإلجراءات التحفظّية تعّد من قبيل العمل الوالئي الذي يقتضي  -
ألصل.  االستعجال دون املساس 

ألصل تفرض على قاضي العجلة عند البت يف  - أّن قاعدة عدم املساس 
ا أن ميتنع عن  صل احلقوق.النزاعات املتعهد   املساس 

خلسارة  - أّن مناقشة الضّد للثمن املعتمد من قبل املطلوبة وادعائها البيع 
لتايل يتبّني دون  يستوجب دراسة اقتصادية مبنية على معطيات دقيقة و

ألصل.  شك أّن نزاع احلال له مساس 

لرجوع إىل سوق اهلاتف الرقمي ا - جلوال أنّه خالفا ملا تدعيه الطالبة فإنّه 
 يتبّني أّن املطلوبة ال تتمتع بوضعية هيمنة على الّسوق.

الصادر بتاريخ  121321أنّه سبق للمجلس أن اعترب صلب قراره عدد  -
أّن شركة أوريدو تونس ليست يف موضع هيمنة على  2015أفريل  30

الّسوق كما يتأكد هذا املوقف من خالل القرار الصادر عن جملس املنافسة 
 .2014 جوان 19 بتاريخ 121320حتت عدد 

أّن فقه قضاء جملس املنافسة استقر على أّن معرفة مدى اعتبار تّوفر ممارسة  -
ملنافسة من عدمه يستوجب اخلوض يف األصل(قرار استعجايل عدد  خمّلة 

 ).2015مارس  12صادر عن جملس املنافسة بتاريخ  143035
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قة اهليئة الوطنّية أّن املطلوبة شركة أوريدو تونس حتصّلت على مواف -
لسنة  68دقيقة مبقتضى قرارها عدد 15لالتصاالت لرتويج العرض أتكّلم 

 .2015أفريل  7املؤرخ يف  2015

ألصل. -  أّن دعوى احلال خارجة عن أنظار القاضي االستعجايل ملساسها 

سيسا على ما ورد بتقرير   لس رفض و   املطلب.الّرد، فإّن املطلوبة تطلب من ا

  السّيدة بثينة األديب. ةوبعد االّطالع على الّتقرير املعّد من املقّرر 

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد طّ إلوبعد ا  
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 2015   املتعّلق 

املتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلى األمر عدد
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة. لّتنظيم اإلداري 

لّطريقة القانونّية جللسة وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطرا ف 
ا  2015ديسمرب  25املرافعة املعّينة ليوم   بثينة األديب السّيدة تلت املقّررةو

ت األستاذة جالصي نيابة عن األستاذ وحضر  تقرير ختم األحباث،من ملخصا 
هذا أّن سليم مالوش الذي قّدم إعالم نيابته يف حق املدعية شركة أورنج وأعلنت 

  .بطلب احلكم لصاحل املطلب يتمسكاألخري 
  

لسرور نيابة عن املدعى عليها شركة أوريدو وأعلن  كما حضر السّيد خالد 
  ردود. تتمسك مبا قدمته منأّن هذه األخرية 
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ا  يل ملحوظا املظروفة نسخة منها و تلت مندوب احلكومة السّيدة هيام 
خلصوص أنّه نظرا النتهاء إىل  5العرض التجاري املمتّد من  مللف واليت جاء فيها 

موضوع العريضة ينتفي عنصري التأكد والضرر احملدق   2015أكتوبر  31
لتايل  يقاف العرض التجاري و ختاذ اإلجراءات الوقتية والقاضية  الالزمني لإلقرار 

  يقرتح رفض املطلب.
  

بالحكم    والّتصريححجز القضيـّة للمفـاوضة  وإثر ذلك قرّر المجلس  
 2015ديسمبر   31لسة يوم  بج

  
  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صّرح بما يلي

 من حيث الشكل:  

املؤرخ يف  36من القانون عدد  15تنص الفقرة األخرية من الفصل حيث 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار على أنّه "ال تقبل  2015سبتمرب  15 واملتعّلق 

ختاذ الوسائل التحفظية الوقتية إال يف نطاق قضية يف األصل  الطلبات املتعّلقة 
  سابقة النشر".

لس حيث و  يف إطار امللف الراهن ّمت نشر قضّية يف األصل رمست بكاتبة ا
، األمر الذي يتعّني معه قبول 151404عدد حتت  2015أكتوبر  16بتاريخ 

 املطلب االستعجايل الراهن.
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 :من حيث املوضوع  

يقاف العرض التجاري املروج حيث      يرمي املطلب املاثل إىل اإلذن استعجاليا 
ثريات سلبية على  Alloمن قبل شركة أوريدو حتت تسمية " حفّلها" ملا له من 

  االتصاالت من جهة أخرى.مصلحة الطالبة من جهة وسوق 

لّسوق الوطنّية من  امتدت حيث       املّدة الزمنّية املخصصة لرتويج هذا العرض 
، األمر الذي جيعل املطلب 2015أكتوبر  31إىل غاية  2015أكتوبر  5ريخ 

لّسوق  الراهن غري ذي موضوع اعتبارا لعدم مواصلة املطلوبة ترويج هذا العرض 

 :الوطنّية.

العرض التجاري، موضوع املطلب االستعجايل، موجه إىل كافة مل يكن حيث    
مشرتكي املطلوبة بل اقتصر فقط على املشرتكني بعروض جتارية بعينها وهي على 

، عرض JANNA7، عرض Amigos، عرض UNOعرض التوايل: 
 .Forfait، عرض ARJA3GHODWA، عرض GO، عرض 100%

ا مل تتقّدم الطالبة مبعطيحيث و    ات حماسبية حول حجم اخلسائر املالّية اليت تكبد
ديدا أو خطرا  خالل مّدة ترويج هذا العرض أو ما يفيد أّن هذا العرض يشكل 
نية مل  حية  حية أوىل ومن  حمدقا على تواجد الطالبة بسوق االتصاالت من 

  كني.يتضمن امللف حجم األضرار الالحقة بسوق االتصاالت أو مبصلحة املستهل
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مل يشتمل امللف الراهن على العناصر األساسية اليت تقتضي التّدخل  حيثو     
داركه وميس االستعجايل للمجلس واملتمثّلة يف حصول ضرر حمدق ال ميكن ت

لقطاعات املعنية أو مبصلحة أحّد األطراف وهي  ملصلحة االقتصادية العاّمة أو 
لفصل   15املؤرخ يف  36من القانون عدد  15مجلة العناصر املنصوص عليها 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب    واملتعّلق 

 لهذه األسباب:و 

لس رفض   . املطلبقّرر ا

وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية الثانية المنتصبة في  
السّيدتين  الماّدة االستعجالّية برئاسة السيد الحبيب جاء با وعضوية  

سلوى بن والي وإيناس المعطر والسيدين عماد الّدرويش و محمد بن  
  فرج .

بحضور كاتبة الجلسة   2015ديسمبر   31وتلي علنا بجلسة يوم  
  السّيدة يمينة الزيتوني.

  كاتبة الجلسة           الرئيس                                                      

                                                            

  يمينة الزيتوني         الحبيب جاء با                                              

  

 


