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،                                                            الجمهوريّة التّونسيّة   الحمد 
  مجلس المنافسة   

                                       161412 القضية عدد:    
  2017  نوفمبر 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

عريضة الدعوى املقّدمة من املمثل القانوين لشركة أورنج  بعد اإلطالع على   
لس بتاريخ  والذي  161412حتت عدد  2016 فيفري 22تونيزي واملرمسة بكتابة ا

  ما يلي: خلصوص ء فيهااج
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لعبة تروجيية شعارها "شرجي أّن املدعى عليها أقّدمت على تسويق  -
مفادها  2016فيفري  10إىل حدود  1ماكس تربح ماكس" املمتد من 

 ربح اجلوائز التالية:متكني مشرتكي الضّد من عّدة امتيازات مع إمكانية 

o  دينار 1000مبلغ مايل قدره 

o  هاتف ذكي من نوعLenovo 1199 ـمن اجليل الرابع تقدر قيمته ب 
 دينار

o  لوحة رقمية من نوعHuawei   دينار 499قيمتها 

o  كثر شحن على  ميف اليو العاشر ميكن ملشارك واحد وهو الذي قام 
م وعلى مّدة اللعبة ربح مبلغ   .دينار 10000مدى العشرة أ

أّن املشاركة يف اللعبة تتمثل يف أن يقوم كل مشرتك بشحن رصيده مببلغ  -
دينار واحد على األقل وكّل شحن بدينار يضاف إىل حساب املشرتك 

الفرتة  د كل سحب ويكون هذا على امتداد يزيده فرصة أخرى للربح عن
 للعبة.املخصصة 

لرجوع إىل الفصل  -  9املؤرخ يف  2002لسنة  62من القانون عدد  3أنّه 
نّه ال ميكن تنظيم  2002جويلية  أللعاب الرتوجيية أقر املشرع  املتعّلق 

األلعاب الرتوجيية إذا كانت تفرض على املشارك أي مسامهة مالية سواء 
صورة فة مباشرة أو غري مباشرة وهو ما خالفته املدعى عليها يف بص

 .احلال

أّن ترويج هذه اللعبة كان دون موافقة اهليئة الوطنّية لالتصاالت مما  -
 يشكل خرقا للقواعد املنظمة لتسويق العروض.

لنظر ملركز اهليمنة اليت هي عليه  - أّن املمارسات اليت أتتها املدعى عليها و
ملصاحل املالية للمدعية من خالل عملها وسعيها  قد تكون قد أضرت 
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لتايل التأثري سلبا على مواردها املالية كمشغل  الستمالة احلرفاءاملتكرر  و
 لث.

 
تقرير الّرد على عريضة الدعوى املقّدم من املمثل القانوين  وبعد اإلطالع على   

لس بتاريخ  والذي   2016 أفريل 11للمدعى عليها شركة أوريدو واملرسم بكتابة ا
  .رفض الدعوى الفتقارها ملا يؤسسها واقعا وقانو من خالله  طلب

  
لس    وبعد اإلطالع على الرأي الفين للهيئة الوطنّية لالتصاالت املرسم بكتابة ا

  خلصوص ما يلي: 2016سبتمرب  14بتاريخ 
لنسبة لأللعاب الرتوجيية اليت يتم تنظيمها من طرف مزودي خدمات  -

االتصاالت واملعتمدة على تقنيات املوزع الصويت أو املراسالت القصرية 
خرى، فإنّه يف حال انبنت اللعبة على خدمات أو على وسائط أ

اتصاالت فإنّه يتوجب على املزود عرضها على مصاحل اهليئة اليت تتوىل 
دراسة خصائص اخلدمة املعروضة ومدى احرتامها لقواعد املنافسة 

 النزيهة.

لتأمل - شركة أوريدو نظمت خالل الفرتة  أنّ  يتبني يف عريضة الدعوى و
لعبة تروجيية حتت تسمية"شرجي  2016فيفري  10و 1املمتّدة بني 

ماكس تربح ماكس" وللمشاركة يف هذه اللعبة يقوم املشرتك بشحن 
دينار مينح  1رصيده مببلغ دينار واحد على األقل وكّل شحن إضايف بـ

من اهلدا (مبلغ للمشرتك فرصة إضافية لربح هدية من من بني جمموعة 
لنظر يف شروط 1000مايل قدره  دينار، هاتف ذكي، لوحة رقمية...) و

ا غري مقرتنة بعرض خلدمات اتصاالت  ّ اللعبة ميكن أن نستشف أ
لتايل فإّن اهليئة الوطنية لالتصاالت تعترب أّن تنظيم هذه اللعبة الرتوجيية  و
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ثلما ذهبت إليه املدعية ال يعترب تسويق لعروض جتارية خلدمة اتصاالت م
لتايل ال يتطلب احلصول على موافقة اهليئة الوطنّية لالتصاالت.  و 

 
املقّدم من   161412القضّية عدد  الّتخّلي عنمطلب وبعد اإلطالع على         
لس بتاريخ املدعّية األستاذ سليم مالوش ئب    . 2017 أفريل 17لكتابة ا

  
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  2017سبتمرب 12األحباث  املرّمسة بكتابة ا

  القضية.مطلب التخّلي عن 

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
  .عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعّلق  2015

  

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

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

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

ا املظروفة نسخة منها مامي السّيدة كرمية اهلوتلت مندوبة احلكومة  ملحوظا
  مللف.

  
 9 بالحكم بجلسة  وإثر ذلك قرّر المجلس حجز القضيّة للمفـاوضة والّتصريح

  :2016  نوفمبر
  

لس بتاريخ املدعّية األستاذ سليم مالوش من ئب تقّدم حيث         أفريل 17ا
  .مبطلب يف الّتخّلي عن الدعوى 2017

  
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.

  اواضحجاء لتمّعن يف طلب املدعّية املشار إليه آنفا أنّه  يتبّني  وحيث     
  .فيما يتعّلق بطلب التخلي عن القضّية اوصرحي

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

لنّ  لسوق املعنّية  ملنافسة   التصريح يتعّني معهاألمر الذي  زاعممارسات خمّلة 
  بقبول مطلب الّتخّلي عن الّدعوى.

  
  ولهذه األسباب
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لس قبول    مطلب الّتخّلي.قّرر ا

  
سة السّيد وصدر هذا القرار عن  لس املنافسة بر الّدائرة القضائية األوىل 

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.

  
  

  كاتبة اجللسة                               الرئيس                               
                                                               

  رضا بن حممود                                                     ميينة الزيتوين
  
  
  

  
 


