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 الحمد                                        التونسيةالجمهورية  

  مجلس المنافسة 
  151409: القضية عدد  
  2017  أكتوبر  12 تاريخ القرار: 
  

   قـــــرار
  :مجلس المنافسة القرار التالي بين  أصدر

  

ملركز يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها  أورونج تونيزيشركة  املّدعية:
ئبها األستاذ سليم مالوش الكائن مكتبه يف مرّكب  تونس 1003 العمراين الّشمايل

ج العربّية الّسعوديّة  2000قاالكسي    .تونس 1002بلوك د الطّابق الّسابع 
  من جهة

  
قانوين الكائن مقّرها شركة "أوريدو تونيزي" يف شخص ممثّلها الواملّدعى عليها: 

ئبها األستاذ حافظ  تونس 2035 -2نان البحرية ضفاف البحرية جاإلجتماعي 
  شارع هارون الّرشيد ميتوال فيل. 9بن صاحل الكائن مكتبه بـ 

  من جهة أخرى
  

املمّثل القانوين لشركة من قبل املقّدمة بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى 
 واملرّمسة بكتابة جملس املنافسة حتت عدد 2015سبتمرب  16أورونج تونيزي بتاريخ 

  ما مفاده: 151409
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 "%2000"أّن شركة "أوريدو تونيزي" قامت بتسويق عرض تروجيي  -
رصيد  % 1000خيّول حلرفائها يف خدمة اهلاتف اجلّوال املسبق الّدفع من الّتمّتع بـ

إذا ما  %2000دينارات و  5امتياز الّشحن إذا كانت قيمة الّشحن أقّل من 
  .دينار) 105=5دينارات ( 5تساوت أو جتاوزت قيمة الّشحن 

 

واستمّرت يف تروجيه إىل  2015أكتوبر  6وقد بدأت ترويج هذا العرض يف 
ريخ املعاينة  وذلك رغم صدور قرار عن اهليئة الوطنّية  2015نوفمرب  13ما بعد 

 196حتت عدد  2016أكتوبر  23لالّتصاالت يف ماّدة الّتدابري الوقتّية بتاريخ 
يقاف ترويج العرض املتظّلم منه.   قاضيا 

تعّمدت الّشركة املّدعى عليها سحب مجيع الوسائط اإلشهاريّة املسّوقة وقد 
ا غري جاّدة يف قيامها ضّد  للعرض دون إيقافه الفعلي وهو ما يقيم دليال على كو

ا  151406املّدعية يف القضّية عدد  املعروضة على أنظار جملس املنافسة ضرورة كو
صاالت واستمّرت يف تروجيه مّدة أطول رّوجت عرضا أشّد منه وقعا على سوق اإلتّ 
  متجاهلة قرارات اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت.

أّن نصيب الّشركة املّدعى عليها من سوق الّتفصيل يف اهلاتف اجلّوال  -
وهي الّسوق املرجعّية يف قضّية احلال يفوق بكثري نصيب الّشركة املّدعية كما أّن رقم 

ا الّسنوي وما تطرحه من أ لوضعّية املالّية للمّدعية معامال ح ال ميكن مقارنته  ر
ح  ت املالّية الّسنويّة على خالف الضّد اليت تراكم األر اليت تعاين عجزا يف املواز
وهو دليل على مركز هيمنتها على سوق اهلاتف اجلّوال إذ أّن نصيبها يفوق نصيب  

 تمعني.كّل من شركة أورونج تونيزي املّدعية واّتصاالت تونس جم
أّن ترويج املّدعى عليها للعرض املتظّلم منه لفرتة طويلة جيعلها يف  -

ثريا على  موقع إفراط يف استغالل مركز اهليمنة اليت هي عليه ويكون أشّد وقعا و
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 47سوق الّتفصيل حبكم نصيبها من عدد املشرتكني وذلك من خالل احتوائها على 

 مليون مشرتك. 7.5من سوق اهلاتف اجلّوال أي ما يضاهي  %
أّن الّشركة الضّد عمدت يف مناسبات عديدة إىل تسويق عروض  -

جتاريّة وحتفيزيّة متجاهلة مجلة الّرتاتيب واألحكام املنّظمة لسوق الّتفصيل لعروض 
اهلاتف اجلّوال ودون مصادقة اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت كسلطة تعديلّية كانت 

أوامر والعديد من اخلطا املالّية فاق  2يه و تناب 6معظمها سببا يف حصوهلا على 
 مليون دينار. 20جمموعها 
لّرغم من أّن اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت قد أفردت يف إطار  - أنّه 

املبادئ الّتوجيهّية اليت وضعتها صنف العروض القائمة على تقدمي حتفيزات 
ا الّزمنّية اإلمجالّية ومكافآت عند الّشحن بنظام خاّص لضبط احلّد األقصى ملّد

واآلجال الفاصلة بينها وذلك نظرا لتأثريها الكبري على إيرادات املشّغلني وعلى 
عتبار ما يلقاه هذا الّصنف من  ت العاّمة للّسوق  مسار املنافسة بينهم وعلى املواز

 ىنالعروض من رواج وإقبال من طرف املستعملني فإّن الّشركة املّدعى عليها مل تتوا
عن تكرار ترويج هذا الّنوع من الّتحفيزات وتكثيفها بصفة مسرتسلة ومبعّدل يفوق 

 الثالثة عروض يف الّشهر.
أنّه نظرا ملا متثّله الّتخفيضات يف الّتعريفات واإلمتيازات املمنوحة  -

للمشرتكني مبوجب العروض اليت ترّوجها الّشركة املّدعى عليها من خطر على 
ت الّسوق ومواق ع املتدّخلني فإّن متاديها يف إتيان مثل هذه املمارسات تسّبب مواز

حّقا للّشركة املّدعية يف أضرار جسيمة من خالل استقطاب مشرتكيها بطرق غري 
لث دون أّي احرتام  لّتايل الّتأثري سلبا على مواردها املالّية كمشّغل  قانونّية و

اّدة اإلّتصاالت ويف إطار اسرتاتيجّية لألحكام الّتشريعّية واملبادئ الّتوجيهّية يف م
متكاملة ملزيد اهليمنة على الّسوق واإلفراط يف استغالل هذه الوضعّية وقد 
استشهدت الّشركة املّدعية بتقرير البنك الّدويل حول وضعّية سوق االّتصاالت 
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الذي يلّخص حالة اهليمنة اليت تكّرسها  2014بتونس الّصادر يف شهر سبتمرب 
ا أشّد وطأة على الوضعّية املالّية لشركة أورونج الضّد و  هو ما جيعل من ممارسا
 تونيزي. 

ّن املمارسات موضوع  وطلبت الّشركة املّدعية على أساس ما سبق الّتصريح 
لفصل  ملنافسة تستوجب العقاب املنصوص عليه  من القانون  43الّتظّلم املخّلة 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار وذلك من خالل تسليط خطّية مالّية رادعة.   املتعّلق 
لس بتاريخ دّ رّد الّشركة املوبعد اإلّطالع على   4عى عليها املرّسم بكتابة ا

والذي جاء فيها أّن الّدعوى جاءت جمّردة ال تستند على أّي سند  2016مارس 
عتبار أّن عريضة الّدعوى مل تتضّمن أّي معطيات ومل تتعّرض إىل  واقعي أو قانوين 

عادة تن لفصل اخلامس من القانون املتعّلق  ظيم أّي ممارسة منصوص عليها 
  املنافسة واألسعار وهو ما يّتجه معه رفض املطلب.

كما أّكد رّد األستاذ حافظ بن صاحل نيابة عن الّشركة املّدعى عليها أّن   
 إىلاملنّوبة ال حتتّل مركز هيمنة على سوق اهلاتف الّرقمي اجلّوال واستند يف ذلك 

 2015أفريل  30بتاريخ  121321عدد حتت عن جملس املنافسة  ينصادر  ينقرار 
  وطلب احلكم بعدم مساع الّدعوى. 2014جوان  19بتاريخ  121320وعدد 
كما بّني أّن العرض املشتكى به قد ّمت إيقاف تروجيه واحرتمت بذلك منّوبته   

ما ّمت اإلتّفاق عليه وما تعّهدت به خالل اجللسة املنعقدة مبقّر اهليئة الوطنّية 
  .2015أكتوبر  6لإلّتصاالت بتاريخ 

  
 يف ما يتعّلق برأيها الفّين  رّد اهليئة الوطنّية لالّتصاالتوبعد اإلّطالع على   

لس حتت عدد  ،  الذي أّكدت فيه 2016 مارس 28بتاريخ  222املرّسم بكتابة ا
لّنظر بنفس املوضوع مبوجب عريضة دعوى رفعت بتاريخ  ا متعّهدة  ّ أكتوبر  12أ

ضّد شركة "أوريدو تونيزي" ضّمنت  من طرف شركة "أورونج تونيزي" 2015
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عتبار أّن القضّية مازالت منشورة أمام  240بسجّل قضا اهليئة حتت عدد  وأنّه 
  اهليئة يف انتظار البّت فيها فإنّه يتعّذر عليها اإلدالء برأيها الفّين.

وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل 
  احلكومة.مندوب 

 2017أوت  2وبعد اإلّطالع على تقرير األستاذ حافظ بن صاحل املؤرّخ يف 
نيابة عن املّدعي عليها يف الرّد على تقرير ختم األحباث والذي طلب فيه احلكم 

  بقبول مطلب الّتخّلي املقّدم من قيبل املّدعية شركة "أورونج تونس".
ول تقرير ختم األحباث وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة ح

مع الّتأكيد على أّن واليت أّيدت قبول مطلب الّتخّلي  2017سبتمرب  25املؤّرخة يف 
تواتر سحب القضا بني املشّغلني يف قطاع اإلّتصاالت من شأنه أن يكون مؤّشرا 

  .على تواطئهم للقيام بعروض بصفة متعاقبة دون احرتام لضوابط الّسوق
 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36لى القانون عدد الع عوبعد اإلطّ       

  .املنافسة واألسعارعادة تنظيم املتعّلق و 2015
املتعّلق و  2006فيفري 15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلـى األمـر عدد

   .لتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
  

لطّريقة القانونّية وبعد لسة جل اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا تلت املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين 2017 سبتمرب 28 نة ليوماملرافعة املعيّ  ، و

وحضرت األستاذة مىن احلميدي يف حّق زميلها ختم األحباث،  من تقرير املّخص
ئب املّدعية ومتّسكت  ئب األستاذ سليم مالوش  وحضر األستاذ حافظ بن صاحل 

لرّد على عريضة الّدعوى عليها شركة أوريدو املّدعي ، وتلت مندوب ومتّسك 
مللّف. ا املظروفة نسخة منها    احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا
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لس رقرّ إثر ذلك و   12لسة يوم جب كمحل حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح ا
  .2017 أكتوبر

  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يلي
  

لس مكتوب من حيث  األستاذ سليم مالوش نيابة عن شركة ورد على ا
 2017أفريل  14طرح القضّية وذلك بتاريخ املّدعية  مطلبتضّمن  "أورونج تونيزي"

لس بتاريخ  ّمت إبرام  بعد أن 220حتت عدد  2017أفريل  17ّمت ترسيمه بكتابة ا
على الّتنازل على مجيع القضا املنشورة مبوجبه صلح بني طريف الّنزاع وّمت اإلتّفاق 

  أمام اهليئات القضائّية واهليئات الّتعديلّية.
 ومها الوضوح نييّ ن أساسيتوّفر عنصر يقتضي خلي عن الّدعوى تّ أّن الحيث و 

   .ه اجتميكن استنال  والصراحة وأنّه
أّن الّتخلي عن الّدعوى  أقّر فقه قضاء جملس املنافسة من جهة أخرى وحيث

لس الذي ميكنه مواصلة الّنظر يف القضّية مىت توّفرت لديه معطيات تفيد  ال يقّيد ا
ملنافسة.   وجود ممارسات خمّلة 

 اواضحجاء لتمّعن يف طلب املّدعية املشار إليه آنفا يتبّني أنّه حيث و   
  .اوصرحي

القطع بوجود ممارسات خمّلة أّن امللف على حالته ال يتضّمن ما يفيد  حيثو 
لّنزاع. لّسوق املعنّية    ملنافسة 

  
  وهلذه األسباب

  

  .قبول مطلب الّتخّليلس: ا قّرر
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سة الّسيد  ثّانيةال وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية رضا لس املنافسة بر
ن رجاء الشّواشي اتالسّيدوعضوية  بن حممود وأكرم  عمر الّتونكيتوالّسادة  ورمي بوزّ

  .الباروين
  

حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2017 أكتوبر 12وتلي علنا جبلسة يوم 
  الزيتوين.

  

  الرئيس                                                       كاتبة اجللسة
  

                                                             
 ميينة الزيتوين                                                  رضا بن حممود

 
 
 
 


