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،                                                            الجمهوريّة التّونسيّة   الحمد 
  مجلس المنافسة   

                                       151404 القضية عدد:    
  2017نوفمبر   9تاريخ القرار:      

  

  قـــرار     
  

 بني:أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل  

  
لسجل  املدعّية: شركة أورنج تونيزي" أورنج"يف شخص ممثلها القانوين، مرمسة 

مقّرها اإلجتماعي بعمارة أورنج املركز  B2411262004 التجاري حتت عدد 
ئبها األستاذ سليم مالوش الكائن مقره مبركب  1003العمراين الشمايل  تونس، 
ج العربية السعودية  –قالكسي بلوك د    تونس. 1002-الطابق السابع 

 ،من جهة

لسجل  شركة أوريدو تونيزي:املّدعى عليهاو  يف شخص ممثلها القانوين، مرمسة 
مقّرها اإلجتماعي جنان البحرية ضفاف  B1176932002 التجاري حتت عدد   

ئبها األستاذ حافظ بن صاحل  2035-2البحرية احملامي لدى التعقيب تونس، 
  تونس. -1082ج هارون الرشيد ميتوال فيل  9الكائن مقرّه بـ

  
 ،أخرى من جهة
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لشركة أورنج  عريضة الدعوى املقّدمة من املمثل القانوين بعد اإلطالع على   
لس بتاريخ  والذي  151404حتت عدد  2015أكتوبر  16تونيزي واملرمسة بكتابة ا

  ما يلي: خلصوص ء فيهااج
حفلها" املمتد  alloأّن املدعى عليها أقّدمت على تسويق عرض تروجيي" -

من نفس الشهر مفاده متكني  31إىل حدود  2015أكتوبر  5من 
انية مبجرد االستظهار لدى  15مشرتكيها من  دقيقة من املكاملات ا

ا التجارية بـ من علب الياغورت من نوع أغطية  6إحدى وكاال
DANUP  وّمت تثبيت ذلك بواسطة معاينة عدل التنفيذ األستاذ إبراهيم

 العبديل .

وسائط إشهارية متعّددة  هذا  أّن املدعى عليها اعتمدت يف ترويج العرض -
فضال عن عدم حصوله على موافقة اهليئة الوطنية لالتصاالت ممّا يشكل 

 خرقا واضحا للقواعد املنظمة لتسويق العروض.

أّن هذا العرض التجاري ينم على اتفاقا بني مشغل عمومي لالتصاالت  -
 DANUPوبني شركة الصناعات الغذائية دليس دانون صاحبة املنتوج 

ملنافسة النزيهة لسوق ناطه اجلمع بني سوقني م مرجعيني يكون فيه إضرار 
إذ ليس بوسع املدعية الرد بعرض مماثل تطبيقا لقاعدة تكرار االتصاالت 

 العروض التجارية يف ماّدة االتصاالت

أّن ممارسات املدعى عليها تشكل إفراطا يف استغالل مركز اهليمنة اليت عليه  -
من نسبة سوق  7 ,52%يف سوق اهلاتف اجلوال من خالل احتوائها على 

مليون مشرتك حسب  7.4اهلاتف اجلوال بعدد مشرتكني يضاهي 
 إحصائيات اهليئة الوطنية لإلتصاالت.

لتشريعية النافذة يف ماّدة االتصاالت أّن يف خمالفة املدعى عليها لألحكام ا -
ألمر عدد   2008لسنة  3026وخاّصة منها األمر عدد  واملنقح واملتمم 
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واملتعّلق بتعريفات التفصيل  2014جانفي  10املؤرخ يف  2014لسنة  53
 يف تسويق عروض اهلاتف اجلوال.

ميكن مشرتكي أوريدو تونيزي  DANUPأغطية لعلب  6إّن جمرد تقدمي  -
انية مما يفضي إىل إعطاء صبغة  15من  دقيقة من املكاملات اهلاتفية ا

العملة الومهية ألغطية علب يف إطار مقايضة ملنتوج غري مستهلك مبنتوج 
 آخر وقع استهالكه.

لنظر ملركز اهليمنة اليت هي عليه تكون قد  - إّن املمارسات اليت أتتها الضّد و
ملصاحل املالية للمدعّية من خالل عملها وسعيها املتكرر لتقويض  أضرت

 نصيب العارضة من عدد املشرتكني والتأثري سلبا على مواردها املالّية.

لفصل  - أّن املمارسات املشتكي منها تستوجب العقاب املنصوص عليه 
ملنافسة واألسعار. 43  من القانون املتعّلق 

 
 

تقرير الّرد على عريضة الدعوى املقّدم من املمثل القانوين  ىوبعد اإلطالع عل      
لس بتاريخ    2015ديسمرب  22للمدعى عليها شركة أوريدو واملرسم بكتابة ا

  .رفض الدعوى الفتقارها ملا يؤسسها واقعا وقانو من خالله  طلبوالذي 

             
وبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل            

  مندوب احلكومة.
        
وبعد اإلطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم        

لس بتاريخ  واملتضمنة  قبول مطلب  2017سبتمرب 14األحباث املرّمسة بكتابة ا
  التخّلي عن القضية.
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سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  
  .تنظيم املنافسة واألسعارعادة واملتعّلق  2015

  

واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد  
  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة. بضبط 
  
مللف.وبعد اإلّطالع على      بقّية األوراق املظروفة 
 

لطّريقة القانونّية جللسة          وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء مجيع األطراف 
ا تلت املقّررة السّيدة بثينة األديب ملّخصا ، 2017أكتوبر  26املرافعة املعّينة ليوم  و

وحضرت األستاذة السهيلي نيابة عن األستاذ سليم ملوش  من تقرير ختم األحباث
ئب املدعية وأشارت لتمسكه مبطلب التخلي عن الدعوى الراهنة، وحضر األستاذ 
ئب املدعى عليها ومتسك  غسان بن صاحل نيابة عن األستاذ حافظ بن صاحل 

  بدوره مبطلب التخلي عن الدعوى
ا املظروفة نسخة منها وتلت مندوبة احلكومة السّيدة كرمية اهل مامي ملحوظا

  مللف.
  
  
  

 9 بالحكم بجلسة  وإثر ذلك قرّر المجلس حجز القضيّة للمفـاوضة والّتصريح
  :2016نوفمبر  

  
ئب حيث        لس بتاريخ املدعّية األستاذ سليم مالوش من تقّدم   أفريل 14ا

  مبطلب يف الّتخّلي عن الدعوى. 2017
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لس الذي ميكنه       وحيث أّن تقدمي مطلب يف التخلي عن الدعوى ال يقيد ا

مواصلة الّنظر يف القضّية مىت توّفرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة 
  ملنافسة.

لتمّعن يف طلب املدعّية املشار إليه آنفا أنّه جاء واضحا        وحيث يتبّني 
  خلي عن القضّية.وصرحيا فيما يتعّلق بطلب الت

  
وحيث فضال عن هذا فإّن امللف على حالته ال يتضمن ما يفيد وجود ممارسات    

لّنزاع األمر الذي يتعّني معه التصريح بقبول مطلب  لسوق املعنّية  ملنافسة  خمّلة 
  الّتخّلي عن الّدعوى.

  
  ولهذه األسباب

  
  

لس قبول مطلب الّتخّلي.   قّرر ا
  

سة وصدر هذا القرار عن  لس املنافسة بر الّدائرة القضائية األوىل 
السّيد رضا بن حممود وعضوية الّسادة حممد العيادي وحممد بن فرج واخلموسي 

لسعود.  بوعبيد وسامل 

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

  رضا بن حممود                                                     ميينة الزيتوين
  
  


