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 الحمد                                                                                        الجمهوريّة التّونسيّة
 مجلس المنافسة

  151386:  القضيّة عدد
     2017  نوفمبر 9تاريخ القرار: 

  

  
  

 قـــرار
 

 أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن:
  

  
  

يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها االجتماعي جبنان البحرية، ضفاف  "تونس شركة "أوريدو املّدعية:
  ،تونس 1053البحرية 

  مــن جـهـــة،                                                                                  
يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها االجتماعي بعمارة أورنج  "تونس شركة "أورنج: املّدعـى عليها

ئبها األستاذ لطفي غليس 1003ملركز العمراين الّشمايل   1002ج دسرتاي  1لكائن مكتبه بعدد ا ،تونس، 
  تونس.

ـــة أخرى.       مــن جـه
  

  

  
لس حتت عدد   2015فيفري  25بتاريخ  151386بعد االّطالع على عريضة الّدعوى املرّمسة بكتابة ا

بصفة حصريّة بتوفري  متّتعت "أورنج تونس"أّن شركة  واليت جاء فيها "أوريدو تونس"واملقّدمة من شركة 
دون منافسة استنادا إىل  2009ملّدة سنة كاملة ابتداء من شهر أوت من سنة  3Gخدمات اهلاتف اجلّوال 

املتعّلق  2009جويلية  31املؤرّخ يف  2009لسنة  2270مر عدد األالّدولة الّتونسّية مبقتضى  هلا امتياز أسندته
امة واستغالل شبكة عمومّية لالّتصاالت لتوفري خدمات االّتصاالت ملصادقة على اتّفاقّية إسناد إجازة إلق

القارّة وخدمات االّتصاالت اجلّوالة من اجليل الثّاين واجليل الثّالث، وهي وضعّية مّكنتها حتمّيا من تغطية جزء 
  ) لتقدمي اخلدمات موضوع الّنزاع.coûts fixesمن الّتكاليف الثّابتة (

هذه الوضعّية للقيام مبمارسات خمّلة بقواعد املنافسة وذلك بوضع  تونس" جأورن"استغّلت شركة قد و 
كما سعت   ،3Gالعراقيل واحلواجز ملنع كّل منتصب جديد من منافستها يف تسويق خدمات األنرتنت اجلّوال 



/24  
 

سعار مفرطة  عتماد ممارسات تتمّثل يف البيع  إىل احلصول على حصص جديدة من سوق االّتصاالت 
لعرض الّتجاري "االخن   " حيث يتمّتع املشرتك فيه مبا يلي:Booujفاض وذلك يف ما يتعّلق 

دقيقة من املكاملات اهلاتفّية الثّابتة منها واجلّوالة يف اّجتاه كّل  بعنوان كلّ مّليما  99سعر موّحد قيمته  -
  املشّغلني.

  مّليما لكّل إرسالّية يف اّجتاه كّل املشّغلني. 45تعريفة موّحدة بـ  -
ملائة حتفيز عن كّل عملّية شحن بداية من دينار واحد صاحل يف اّجتاه كّل  100تضعيف الّرصيد مرّتني  -

نري يف كّل شهر. 5املشّغلني وبعد استهالك ما قيمته    د
نري يف الّشهر يتحّصل املشرتك على: 7وبعد استهالك ما قيمته    د

  إرسالّية يف اّجتاه كّل املشّغلني. 200 -
- 2 Go  اجليل الثّالث.من األنرتنت اجلّوال من  

  قامت املّدعية بدراسة اقتصاديّة هلذا العرض تبّني من خالله:قد و 
دقيقة  141دينارات مقابل متكني املشرتك من  7حتّصلت على مدخول يساوي  تونس" أورنج"أّن شركة  -

ا حتّقق رحبا مساو ل 49,6مكاملات أي ما يعادل  ّ لّتايل فإ مّليمات  2,6 مّليما كمدخول على كّل دقيقة، 
  مّليما. 47" الذي يبلغ ARPMملقارنة مع كلفة الّدقيقة "

من األنرتنت اجلّوال واليت تبلغ   GO 2بـ  من االنتفاع املشرتك ميّكندينارات يف الّشهر  7استهالك  أنّ  -
دينارا أي الفارق بني  3,740خسارة تقّدر بـ  تونس" تتكّبد أورنج"شركة  فإنّ لّتايل و دينارات،  4كلفتها 

  دينارات. 4دينارا و 0.260
قي املشّغلني توفري عروض شبيهة بنفس األسعار معه يستحيلوهو ما  منع  ممّا يؤّدي إىل ،على 

  تسويق خدمات األنرتنت اجلّوال.خبصوص املنافسة 
لس الّتصريح بكون املمارسات املشتكى  تطلبوبناء على كّل ما سبق  منها خمّلة املّدعية من ا

   ملنافسة، وتسليط العقاب املناسب على املّدعى عليها.
ئب املّدعى عليها يف الرّد على عريضة  وبعد االّطالع على الّتقرير املقّدم من األستاذ لطفي غليس 

لس بتاريخ    واملتضّمن طلب رفض الّدعوى أصال. 2015أفريل  17الّدعوى واملرّسم بكتابة ا
واملتضّمن طلب التخّلي عن  2017أكتوبر  10وبعد االّطالع على املكتوب املقّدم من املّدعية بتاريخ 

  الّدعوى.
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ا بتاريخ   19وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم األحباث املدىل 
خلصوص  2017أكتوبر  ال ميكن تكييف ما تضّمنه كتب الّصلح بني الّشركة املّدعية  هأنّ واّلذي جاء فيها 

فسة استقّر على اشرتاط عنصر واملّدعى عليها كطلب يف التخّلي عن القضّية، وأّن فقه قضاء جملس املنا
لى إلفراط يف استغالل وضعّية هيمنة عاهليمنة للبّت يف مدى تطبيق شركة ما ألسعار افرتاسّية أو للبّت يف ا

سعار مفرطة االخنفاض، لذلك فإّن  سوق مرجعّية ما وليس للبتّ  رفض يطلب  مندوب احلكومة يف البيع 
  .ات املثارةمطلب التخّلي ومزيد التحّري من املمارس
ملنافسة واألسعار. 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد االّطالع على القانون عدد    املتعّلق 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وعلى القانون عدد   املتعّلق 
لطّريقة القانونّية  مللّف وعلى ما يفيد استدعاء الطّرفني  وبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة 

ا تال املقّرر السّيد صبحي شعباين ملّخصا من تقرير ختم 2017أكتوبر  26جللسة املرافعة املعّينة ليوم  ، و
لّسرور نيابة عن الّشركة امل مبطلب  اّدعية وكذلك السّيدة راضية الفقيه ومتّسكاألحباث، وحضر الّسيد خالد 

لس القضاء بقبول ضالتخّلي عن الّدعوى، وح ر األستاذ لطفي غليس نيابة عن املّدعى عليها وطلب من ا
  التخّلي عن  الّدعوى بعد أن ّمت إبرام كتب صلح بني طريف الّنزاع. 

ا الكتابّية املظروفة نسخة منها وحضرت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت ملح وظا
  مللّف.
حلكم جبلسة يوم   لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح    .2017نوفمرب  9وإثر ذلك قّرر ا

  

  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  

  
  

ملنافسة تتمّثل يف اعتمادها ممارسات خمّلة  حيث تعيب شركة أوريدو تونس على شركة أورنج تونس
لعرض الّتجاري " سعار مفرطة االخنفاض وذلك يف ما يتعّلق     ."Booujالبيع 

مطلب ختّلي عن الّدعوى صادر عن  2017أكتوبر  10وحيث ورد على كتابة جملس املنافسة بتاريخ 
  املّدعية. تونس" أوريدو"شركة 

لس الّذي ميكنه مواصلة الّنظر يف القضّية  وحيث أّن تقدمي مطلب يف التخّلي عن الّدعوى ال يقّيد ا
ملنافسة.   مىت توّفرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة 

لّسوق  ملنافسة  وحيث طاملا أّن امللف على حالته ال يتضّمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلة 
لنزاع وأّن مطلب ا    .الّتصريح بقبولهعّني تلتخّلي ورد واضحا وصرحيا، فإنّه املعنّية 

  
  
 

  و هلذه األسباب
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لس    . قبول مطلب التخّليقّرر ا
  

سة السّيد رضا بن حممود وعضويّة  األوىلوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية  لس املنافسة بر
لّسعود الّسادة   .حمّمد العّيادي وحمّمد بن فرج واخلّموسي بوعبيد وسامل 

  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2017 نوفمرب 9وتلي علنا جبلسة يوم 
     

  الّرئيس                                         كاتبة اجللسة                    
   

  رضا بن حممود                                     ميينة الزيتوين                   
 

 

 


