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  الحمد                                                                                        الجمهوريّة الّتونسّية
 مجلس المنافسة

  151387:  القضيّة عدد
    2017نوفمبر   9تاريخ القرار: 

  
  

  

  قـــرار
 

 أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن:
 

  
  

ملركز  "تونس شركة "أورنج املّدعية: يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها االجتماعي بعمارة أورنج 
ئبها األستاذ سليم مالوش 1003العمراين الّشمايل  الكائن مكتبه مبرّكب قاالكسي بلوك د الطّابق  ،تونس، 

ج العربّية الّسعوديّة    تونس، 1002الّسابع، 
  مــن جـهـــة،                                                                                 

يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها االجتماعي جبنان البحرية،  "تونس شركة "أوريدو: املّدعـى عليها
ئبها األستاذ حافظ بن صاحل 1053ضفاف البحرية   1082ج هارون الّرشيد  9الكائن مكتبه بعدد  ،تونس، 

  تونس.
ـــة أخرى.   مــن جـه

  

  

لس حتت عدد  تونس" أورنج"بعد االّطالع على عريضة الّدعوى املقّدمة من شركة  واملرّمسة بكتابة ا
رتكاب  تونس" أوريدو"واليت جاء فيها أّن شركة  2017مارس  16بتاريخ  151387 ممارسات خمّلة قامت 

لعرض تروجيي يف شكل حزمة خاّصة مبفتاح اجليل  2015فيفري  20ملنافسة من خالل تسويقها بتاريخ 
ألنرتنت احملمولة  دينارا، وهو ما ميّثل إفراطا يف استغالل وضعّية  19بسعر قدره  Pack clé 3Gالثّالث املتعّلق 

ى عليها على مستوى سوق اهلاتف اجلّوال من خالل عدد هيمنة اقتصاديّة اليت توجد فيها الّشركة املّدع
ا الّسنوي الذي يفوق  7,6مشرتكيها الذي يناهز  مليون دينار  1063مليون مشرتك إضافة إىل رقم معامال

  حسب تقارير جممع أوريدو.
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تكّون فإّن احلزمة خاّصة مبفتاح اجليل الثّالث ت تونس" أوريدو"وحسب أحد الوسائط اإلشهاريّة لشركة 
جيقا أوكتاي إضافة إىل مفتاح كجهاز طريف  5من شرحية من اجليل الثّالث متّكن املشرتك من رصيد أنرتنت بـ 

  دينارات. 4بسعر قدره 
ذا العرض يف سوق الّتفصيل لألنرتنت احملمولة   internet mobile 3Gوتتمّثل الّسوق املرجعّية املّتصلة 

عتبارها تقنية تعتمد على البىن الّتحتّية من حمطّات قاعديّة وهي جزء ال يتجزّأ من سوق اهلاتف  اجلّوال 
ا لضبط شروط  للهاتف اجلّوال والذي تنظّمه اهليئة الوطنّية لالّتصاالت كهيئة تعديلّية تتدّخل حبكم صالحيّا

  الّتسويق وسعر الّتفصيل.
ج عروض مماثلة دون مصادقة من سبق وأن أقدمت على تروي تونس" أوريدو"أّن شركة  املّدعيةوأّكدت 

والقرار  2014ديسمرب  23بتاريخ  113اهليئة الوطنّية لالّتصاالت أو خبالف ما صادقت عليه اهليئة (القرار عدد 
  ).2015مارس  3بتاريخ  128عدد 

خلسارة وخيرق أحكام  4واعتربت الّشركة املّدعية أّن ترويج مفتاح اجليل الثّالث بـ  دينارات يعّد بيع 
خلسارة أو إعادة بيع   26الفصل  من قانون املنافسة واألسعار الذي ينّص على منع كّل عملّية إعادة البيع 

لّتايل فه لس  تونس" أوريدو"ي تطالب شركة كّل منتوج على حالته دون الّسعر احلقيقي لشرائه، و مبّد ا
  بفاتورة شراء املفتاح من اجليل الثّالث للوقوف على حقيقة سعره.

حيث تقوم  la subvention croiséeقد اعتمدت أسلوب الّدعم املتداخل  املّدعى عليهاكما اعتربت أّن 
دف توفري  حزمة لقاعدة حرفائها يف خدمة برتويج املفتاح من اجليل الثّالث بدون سعره احلقيقي وذلك 

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

عتبار املمارسات املنسوبة لشركة  تونس" أورنج"وطلبت شركة  لس الّتصريح   تونس" أوريدو"من ا
ملنافسة الّنزيهة وإجبا   رها على سحب العرض ومجيع لوائحه اإلشهاريّة.خمّلة 

ئب املّدعى عليها يف الرّد على عريضة  وبعد االّطالع على الّتقرير املقّدم من األستاذ حافظ بن صاحل 
لس بتاريخ    واملتضّمن طلب رفض الّدعوى أصال. 2015ماي  15الّدعوى واملرّسم بكتابة ا

واملتضّمن طلب التخّلي عن  2017أفريل  14بعد االّطالع على املكتوب املقّدم من املّدعية بتاريخ و 
  الّدعوى.

ا بتاريخ   19وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم األحباث املدىل 
خلصوص أنّه يّتفق على ما ورد بتقرير ختم األحباث حول قبول مطلب ختّلي  2017أكتوبر  واّلذي جاء فيها 
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عتباره ورد  واضحا وصرحيا إضافة إىل أّن ملّف القضّية مل يتضّمن ما يفيد ثبوت ممارسات املّدعية عن دعواها 
ملنافسة يف الّسوق املعنّية، لذلك فإنّ خملّ    قبول مطلب التخّلي عن القضّية.يطلب مندوب احلكومة  ة 

ملنافسة وا 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد االّطالع على القانون عدد    ألسعار.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

ئب املّدعية وأشارت لتمّسكه مبطلب  األحباث، وحضرت األستاذة الّسهيلي نيابة عن األستاذ سليم مالوش 
ئب املّدعى  التخّلي عن الّدعوى الرّاهنة، وحضر األستاذ غّسان بن صاحل نيابة عن األستاذ حافظ بن صاحل 

  ومتّسك بدوره مبطلب التخّلي عن الّدعوى. عليها
ا الكتابّية املظروفة نسخة منها  وحضرت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت ملحوظا

  مللّف.
حلكم جبلسة يوم   لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح    .2017نوفمرب  9وإثر ذلك قّرر ا
  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح   مبا يلي: و
  

  

  

استغالهلا وضعّية هيمنة اقتصاديّة من  تونس" أوريدو"على شركة  تونس" أورنج"حيث تعيب شركة 
لّنسبة ملنتوج  خلسارة  ألنرتنت احملمولة  Pack clé 3Gخالل اعتماد البيع    .3Gاملتعّلق 

مطلب ختّلي عن الّدعوى صادر عن شركة  2017أفريل  14على كتابة جملس املنافسة بتاريخ  وحيث ورد
  "أورنج تونس" املّدعية.

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 بقبولهتعّني لتخّلي ورد واضحا وصرحيا، فإنّه املعنّية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 و هلذه األسباب

لس قبول مطلب التخّلي.    قّرر ا
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سة السّيد رضا بن حممود وعضويّة  لس املنافسة بر وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 
لّسعود.   الّسادة حمّمد العّيادي وحمّمد بن فرج واخلّموسي بوعبيد وسامل 

  

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

   
  الّرئيس                                         كاتبة اجللسة                    

   
  رضا بن حممود                                     ميينة الزيتوين                   

 

 

 


