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  احلمد                                                          اجلمهورية التونسية

  جملس املنافسة    

  يةائالقضالدائرة 

  161428عدد  القضية

  2017جويلية  06ريخ القرار 

  قـــرار 

  أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني : 

 ية : ـاملدع

بلوك د  2000ئبها االستاذان سليم مالوش الكائن مقره مبركب قاالكسي شركة " أورنج تونيزي " أورنج " 
ج العربية السعودية   1002ج اسرتاي  01تونس ولطفي غليس الكائن مقره ب  1002الطابق السابع 

  تونس

  جهـــةمن 

  املدعي عليها 

تونس يف شخص ممثلها  1053 –ضفاف البحرية  –شركة " أوريدو تونيزي " الكائن مقرها حبدائق البحرية 
  القانوين

  من جهة أخــرى

يف شخص ممثلها القانوين واملسجلة  " وى املقدمة من شركة " أورنج تونزيعريضة الدع بعد االطالع على 
أن شركة " أوريدو  واليت جاء فيها 2016 جوان 17 بتاريخ 161428 املنافسة حتت عددبكتابة جملس 

فيه خرقا ترى أنه  " وهو عرض nessma mobile تونيزي " شرعت يف ترويج عرض " نسمة موبيل
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عادة تنظيم  2015 سبتمرب 15 املؤرخ يف 2015 لسنة 36 من القانون عدد 5 ألحكام الفصل املتعلق 
  :  ما يلي  يثري بعض التحفظات تتمثل أساسا يفاملنافسة واألسعار و 

  ألمر عدد  2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة  3026خمالفته للشروط والرتاتيب املنصوص عليها 

 : املتعلق بضبط الشروط العامة الستغالل الشبكات العمومية لالتصاالت وشبكات النفاذ

ن ترويج هذا العرض مبواصفاته املعلنة وبصيغته االشهارية املعتمدة يعد من قبيل املدعية أث ترى حي
حتوائه على عرضني متجانسني يتمثل األول يف ال وذلكاملمارسات اخلطرية واملخلة بقواعد املنافسة النزيهة 

من  %100مليم مع  90بوالثاين ميثل عرض جنيس لعرض أميقوس  %1000منح امتياز شحن بقيمة 
لقول إىل ن جهة أخرى ممطريقة اشهار يكتنفها الغموض م هاعتمادو  من جهةامتياز على الشحن  ا حييل 

قي املشغلني من خدمة الربط البيين وحتتكر اعتماد املدعى عليها صبغة النادي املصطنع و  هو سلوك يقصي 
شهار املدعى عليها إمليون مشرتك حسب  7.5على عائدات املكاملات ملا هلا من قاعدة حرفاء تناهز مبوجبه 

 وهو رقم يؤسس ملركز هيمنة .

 خرق قرارات اهليئة الوطنية لالتصاالت :  

لقرار أساسا يفتتمثل  املتعلق ،  2004جوان  11بتاريخ  54عدد  اإلجراءات والتوصيات الواردة 
ملصادقة على طريقة حتديد التعريفات عروض خدمات التفصيل املوجهة للعموم وإجراءات املوافقة عليها 

ام قواعد محاية املستهلك وإضفاء املصداقية التامة وإىل ضمان احرت والذي تؤكد فيه اهليئة خاصة على فرض 
شهار التعريفات وخصائص ا حني مل حترتموذلك ، املنافسة النزيهة والشفافة  ألحكام والشروط املتعلقة 

وإدراج كامل اخلصائص ، طبقا ملا تتم املوافقة عليه من طرف اهليئة ، العروض التجارية للعموم بكل شفافية 
لتنصيص على تعريفة الواجهة يف كل الوسائط االشهارية حيث  التجارية للعرض والتعريفة ا مل تقم  أ

وهو ما ة لقواعد املنافسة النزيهة فة صرحيلويف ذلك خماوالتدرج يف الفوترة ومدة صلوحية االمتياز أو التحفيز 
 .الوطنية لالتصاالت يؤكد شكوكها حول حصول هذا العرض على موافقة اهليئة 

  املتعلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد فقرة اخرية من  5خرق أحكام الفصل

 : عادة تنظيم املنافسة واألسعار
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تعترب املدعية أن العرض موضوع الدعوى هو من قبيل العروض اليت يستحيل النسج على منواهلا   
  نظرا لتفاوت حجم عدد املشرتكني وقاعدة احلرفاء ، 

املدعى عليها عمدت إىل ترويج هذا العرض القائم على تقدمي  أنّ  من جهة أخرىترى كما     
حتفيزات ومكافآت عند الشحن بصفة مسرتسلة ومبعدل يفوق الثالثة عروض يف الشهر وهو ما يعد خرقا ملا 

ت العامة للسوق وهي مجيعها مبقرته اهليئة ملا يف ذلك من مساس أ ملواز سار املنافسة بني املشغلني و
لتايل التأثري ممارسات تسبّ  ب للمدعية أضرار جسيمة من خالل استقطاب مشرتكيها بطريقة غري قانونية و

يف استغالل  واإلفراطمن فرض هيمنتها على السوق  املدعى عليها نوهو ما ميكّ سلبا على مواردها املالية 
لنظر إىل ما تتمتع به من هيمنة على سوق اهلاتف اجلوال من خالهذه الوضعية  ل احتوائها على خاصة 

من لتايل مليون مشرتك وهو ما ميكنها  7.5شرتكني يناهز بعدد ممن نسبة سوق اهلاتف اجلوال و  52.7%
دد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة يف السوق حيث  تعترب أن تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض بصفة 

سعار جد منخفضة " مبا حيتويه من امتيازات وختفيضترويج عرض " نسمة موبيل ات مرتاكمة تشكل بيعا 
.  

من قانون إعادة تنظيم املنافسة  5وتبعا جلميع ما سبق فهي تطلب تتبعها طبقا ألحكام الفصل     
  واألسعار .

لس وبعد االطالع على تقرير الرد على عريضة الدعوى املقدم من طرف املدعى عليها  املسجل بكتابة ا
جمردة من كل وسائل  كانتأن الدعوى  ه جاء فيوالذي  796حتت عدد  2017أكتوبر  13بتاريخ 

ملنافسة على معىن الفصل  ادة تنظيم من قانون إع 5االثبات الالزمة لوجود إحدى املمارسات املخلة 
  املنافسة واألسعار .

كما نفت املدعى عليها عن نفسها أن تكون يف وضعية هيمنة يف سوق اهلاتف الرقمي اجلوال وهو ما 
لفصل  عنهاينفي  من قانون إعادة تنظيم  5وضعية االستغالل املفرط لوضعية اهليمنة االقتصادية كما وردت 

  .املنافسة واألسعار 
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يتعلق بعدم حصول عرض "نسمة موبيل " على املوافقة املسبقة للهيئة الوطنية لالتصاالت فقد  ام أما يف
وهو ما يفقد الدعوى جديتها  2016جوان  10بتاريخ  121/2016أرفقت ردها بنسخة من قرار اهليئة عدد 

 .  

  احلكومة. وبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل أطراف الّنزاع وإىل مندوب

لس حتت وبعد االطالع على  الرأي الفين املقدم من قبل اهليئة الوطنية لالتصاالت واملسجل بكتابة ا
  ، 2017مارس  24بتاريخ  175عدد 

ئب املدعية املؤرخ واملتضمن طلب التخلي  2017 أفريل 14يف  وبعد االطالع على املكتوب املقدم من 
  . عن الدعوى

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

املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد    
  وسري أعمال جملس املنافسة ،

مللف،وعلى بقّية األوراق ا      ملظروفة 

جوان  22 ليوم املعّينة املرافعة جللسة القانونّية لطّريقة النزاع أطراف استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد
ا تال املقّرر السّيد حممد 2017 األستاذ لطفي غليس شيخ روحه ملّخصا لتقرير ختم األحباث ، وحضر  ، و

لقضاء بقبول مطلب التخلي عن الدعوى"  أورنج نيابة عن املدعية شركة " بناء على إبرام املدعية  وطلب 
لس  لتخلي عن الدعاوى املرفوعة أمام ا لتزام كل واحدة منهما  ، واملدعى عليها صلحا يقتضي 

ئب املّدع األستاذةوحضرت  شركة "  أورنج " ، ية مىن محيدي نيابة عن زميلها األستاذ سليم مالوش 
دورها طرح القضية بناء على الصلح املربم بني الطرفني وحضر السيد حممد البجاوي نيابة عن وطلبت هي ب

  .  املدعى عليها شركة " أوريدو " وفوض النظر خبصوص مطليب التخلي املقدمني من اجلهة املدعية 

مللف .  ا املظروف نسخة منها    وتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي ملحوظا
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لس قّرر ذلك إثرو   حلكم جبلسة  للمفاوضة القضّية حجز ا   .  2017جويلية  6 يوموالّتصريح 

ا وبعد املفاوضة القانونّية  لي ماو   :يلي قرر ا
لس مكتوب مؤرخ يف  "  أورنج تونسمن املمّثل القانوين لشركة " 2017 أفريل 14حيث ورد على ا

  طلب فيه ختّلي املّدعية عن الّدعوى.

وحيث استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على أّن الّتخلي عن الّدعوى جيب أن يكون صرحيا وواضحا 
لس الذي ميكنه مو  اصلة الّنظر يف القضّية مىت توّفرت لديه معطيات تفيد ، وأّن طلب التخلي ال يقّيد ا

ملنافسة.   وجود ممارسات خمّلة 

وحيث طاملا استوىف طلب التخلي الشروط املبينة أعاله ومل يتضّمن امللف على حالته ما يفيد القطع 
لس سوى االستجاب لّنزاع، فال يسع ا لّسوق املعنّية  ملنافسة    ة هلذا الطلب .بوجود ممارسات خمّلة 

  - وهلذه األسباب  -
لس: قبول مطلب الّتخّلي عن الّدعوى    قّرر ا

سة السيد  وصدر حممد العيادي وعضوية السادة  رضا بن حممودهذا القرار عن الدائرة القضائية األوىل بر
  . رجاء الشواشيوالسيدة  واخلموسي بوعبيدي وحممد بن فرج

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2017 جويلية 06وتلي علنا جبلسة يوم 

  كاتبة اجللسة                                             الّرئيس                               
  ميينة الزّيتوين                                                          رضا بن حممود    
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