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     2015أفريل    30تاريخ القرار: 

  
 

 قـــرار
 

  أصـدر مجـلس المـنافسة القـرار الـتـّالي بيـن:
  

  

نج املركز العمراين و مقّرها بعمارة أور يف شخص ممثّلها القانوين  تونسشركة أورنج  :ةالمّدعي
 2000ب قالكسي ئبها األستاذ سليم مالوش الكائن مكتبه مبركّ  ،1003 تونس - مايلالشّ 

ج العربيّ ابق السّ بلوك د الطّ    .1002 تونس -ة ة السعوديّ ابع 
  .مــن جـهـــة

  

شركة تونيز يف شخص ممثّلها القانوين مقّرها جنان البحرية، ضفاف : االمّدعـى عليه
ئبها األستاذ حمّمد علي غريب الكائن مكتبه بنهج مصطفى 1053تونس  -  2البحرية   ،

  .1002تونس  - 5صفر عدد 
  مــن جـهـــة أخرى.

  

شركة  نيابة عنعريضة الّدعوى املقّدمة من األستاذ سليم مالوش ّطالع على بعد اال
بتاريخ  121321، واملرّمسة بكتابة جملس املنافسة حتت عدد ضّد شركة تونيزنج تونس أور 
  :واملتضّمنة ،2012ديسمرب  21
عتباره هيئة تتمّتع شركة أور أّن  - نج تونس ترفع دعواها الرّاهنة إىل جملس املنافسة 

ملنافسة على معىن أحكام ختصاص قضائي عام يف التصّدي لكّل املمارسات املخ ّلة 
ملنافسة  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  9و 5الفصلني  املتعّلق 
  واألسعار.
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ماليني مشرتكا وذلك حسب جدول القيادة اّلذي  7أّن لشركة تونيز املّدعى عليها  -
، وتعادل حّصتها من الّسوق نسبة 2012أقرّته اهليئة الوطنّية لالّتصاالت يف شهر سبتمرب 

  وهو ما يثبت وضعّية اهليمنة على مستوى سوق اهلاتف اجلّوال.  86%
اتف اجلّوال رصيدا أّن شركة تونيز املّدعى عليها تعّمدت إسناد مشرتكيها يف خدمة اهل -

على كّل أّول عملّية شحن وقد بدأ ترويج هذا االمتياز انطالقا من   %100إضافّيا يساوي 
، وهو عرض متاح جلميع خطوط االشرتاك 2012سبتمرب  26سبتمرب إىل غاية يوم  7ريخ 

  ة.مسبقة الّدفع أو ذات الّنظام املزدوج كما أنّه صاحل للمكاملات داخل احللقة احملّلي
ومتتّد  Amigosويشمل هذا االمتياز كّل العروض سارية املفعول مبا فيها عرض 

ريخ عملّية الّشحن اّليت ال تفوق  30صلوحّيته على مدى  ن  20يوما من  دينارا طيلة سر
مّدة االمتياز واّلذي من املمكن أن تضاف إليه امتيازات أخرى على غرار "فاميليا" و"ساعة 

  سعيدة".
لّشركة املّدعى عليها تعّمدت ترويج االمتياز املذكور دون احلصول على املوافقة أّن ا -

املسّبقة للهيئة الوطنّية لالّتصاالت خمالفة بذلك املبادئ الّتوجيهّية الّصادرة مبقتضى قرار 
املتعّلق بضبط الّشروط العاّمة الستغالل الّشبكات  2011نوفمرب  14بتاريخ  15اهليئة عدد 

املتعّلق بضبط الّشروط العاّمة  2008سبتمرب  15املؤرّخ يف  2008لسنة  3026دد واألمر ع
ملنافسة الّنزيهة والعادلة.   الستغالل الّشبكات، وهو ما جيعله من قبيل املمارسة املخّلة 

أّن الّشركة املّدعى عليها تعّمدت بعد مّدة وجيزة ترويج امتياز مماثل ومنحت مبوجبه  -
حن، وقد سبق للهيئة على كّل عملّية ش  %200و  %100حرفائها رصيدا إضافّيا يساوي 

يف ماّدة الّتدابري  2012أكتوبر  2بتاريخ  14الوطنّية لالّتصاالت أن أصدرت القرار عدد 
يقاف ترويج االمتياز املتظّلم شركة أور الوقائّية بناء على قضّية رفعتها  نج املّدعية والقاضي 

  منه لعدم حصوله على املوافقة املسّبقة.
الف من حيث املّدة الّزمنّية ملا نّصت عليه املبادئ الّتوجيهّية أّن االمتياز املذكور خم -

عتبار أنّه جيب على العروض املتعّلقة بتوفري رصيد إضايف على الّشحن إذا ما امتّدت على 
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م أن تتحّصل على موافقة اهليئة الوطنّية لالّتصاالت قبل  5فرتة أقّل من  ّ م من ترويج  7أ ّ أ
نقضاء  العرض وأنّه ال ميكن اية  30إعادة ترويج نفس العرض إّال  يوما على األقّل من 

  العرض األّول.
خلسارة حيث أّن   - أّن االمتياز اّلذي منحته الّشركة املّدعى عليها حلرفائها يعترب بيعا 

 0,068دينارا أي دون الكلفة احلقيقّية املقّدرة بـ  0,04األسعار املقرتحة ضمنه هي يف حدود 

  را.دينا
أّن ممارسات شركة تونيز املّدعى عليها تساهم يف خلق وتدعيم ما يعرف بعامل   -

) اّلذي يتجّسد يف رغبة املشرتكني يف إجراء مكاملات effet club artificielالّنادي املصطنع (
الّشركة هاتفّية فقط داخل نفس الّشبكة، وهو ما يعيق تطّور نشاط منّوبته حيث أّن هيمنة 

ر االمتياز املمنوح ذلك أّن موقعها  املّدعى عليها على سوق اهلاتف اجلّوال يضاعف من آ
خلسارة، وهو ما ميّثل استغالال مفرطا لوضعّية هيمنة.   وحجمها ميّكناها من البيع 

أّن سعر الّدقيقة الواحدة من املكاملات داخل حلقة الّشركة املّدعى عليها ضمن عرض  -
Amigos  100مقرت بعرض % BONUS دينارا خارج األداء على أقصى  0,04، هو يف حدود
  تقدير.

أّن اعتماد الّشركة املّدعى عليها لالمتيازات املرتاكمة من ذلك "فاميليا" و"ساعة سعيدة"  -
ا.Dimanchezو"   " جيعل منّوبته عاجزة على جمارا
ا وبيعها أّن الّشركة املّدعى عليها تعتمد إسرتاتيجّية م - تكاملة لرتويج وتسويق منتوجا

اية  خلسارة ترتكز على تكرار العروض واالمتيازات املتظّلم منها وتسويقها خالل عطلة 
  األسبوع وذلك للحيلولة دون جلوء منّوبته إىل التظّلم لدى اجلهات املختّصة.

لغة من املمارسات املخلّ شركة أور أّن  - ملنافسة اّليت أتتها نج املّدعية تضّررت بصفة  ة 
ا املتعّلق مبستوى الّشحن مبا  الّشركة املطلوبة ويتجّلى ذلك من خالل تراجع رقم معامال

  .2012بني شهري أوت وسبتمرب  % 11نسبته 
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ملنافسة ّمتت إدانتها من طرف  - أّن الّشركة املّدعى عليها سبق وأن أتت ممارسات خمّلة 
  .2011نوفمرب  3بتاريخ  101238جملس املنافسة يف قراره عدد 
ئب شركة أور  نج املّدعية اعتبار املمارسات اّليت أتتها شركة تونيز املّدعى وطلب 

ملنافسة وتوجيه أمر إ لكّف عن هذه املمارسات مع تسليط عقوبة مالّية عليها خمّلة  ليها 
  وإلزامها بنشر منطوق القرار على نفقتها بصحيفتني يومّيتني.

ئب شركة تونيز املّدعى عليها وبعد االّطالع على تقرير األستاذ  حمّمد علي غريب 
لس يف الرّد على عريضة الّدعوى  ما والّذي جاء فيه  2013فيفري  5بتاريخ املرّسم بكتابة ا

  :يلي
ئب الّشركة املّدعى عليها أّن الّدعوى رفعت ضّد  أّوال: يف عدم القيام ضّد املنّوبة: - أّكد 

عتبار أّن منّوبته هي شركة خفّية االسم مدرجة شركة أوراسكوم تونس لالّتص االت، و
" وامسها الّتجاري  B117632002لسجّل الّتجاري حتت عدد  وامسها اجلماعي "تونيز

"، فإّن القيام ضّد شركة أوراسكوم تونس لالّتصاالت يعّد قياما ضّد من ال صفة  "تونيز
  له.

لّتايل، تعّد شركة تونيز غري م لّرجوع إىل القرار و لّدعوى الرّاهنة، حيث أنّه  عنّية 
فإّن "صفة القيام ومثلما جيب أن  1996مارس  25املؤرّخ يف  40092الّتعقييب املدين عدد 

تكون متوّفرة يف الطّالب جيب أن تكون متوّفرة يف املطلوب وأّن الّصفة ال تتوّفر يف الّشخص 
طالب به وإبداء ما له من دفوعات يف شأنه وأصحاب إّال إذا أجيز له املخاصمة يف ما ي

احلقوق وهم ذو الّصفة يف املخاصمة أمام القضاء، فمىت تبّني فقدان الّصفة كانت الّدعوى 
  غري مقبولة".

لس املنافسة: - األستاذ حمّمد  أّكد نيا: بصفة احتياطّية: عدم االختصاص احلكمي 
لّشركة املّدعى عليها استغالهلا لوضعّية هيمنة يف علي غريب أّن شركة أورنج تعيب على ا

الّسوق وذلك بتطبيقها ألسعار مفرطة االخنفاض مبناسبة تروجيها خلمس عروض جتاريّة، 
ستغالل شبكة اهلاتف حيث  لّنظر يف الّنزاعات املتعّلقة  لس غري خمتّص  وأشار إىل أّن ا
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املتعّلق  2008سبتمرب  15املؤرّخ يف  2008لسنة  3026من األمر عدد  2ينّص الفصل 
لّشروط العاّمة الستغالل الّشبكة العمومّية لالّتصاالت على أّن اهليئة الوطنّية لالّتصاالت 
تضمن املنافسة الّنزيهة بني املشّغلني يف جمال سوق اجلملة وسوق الّتفصيل وأّن اختصاص 

، إضافة إىل أّن  اهليئة الوطنّية لالّتصاالت أّكدت اختصاصها جملس املنافسة يبقى استشارّ
ال يف قرارها عدد    .38يف هذا ا

لس بتاريخ  وبعد االّطالع على الرّأي الفّين للهيئة الوطنّية لالّتصاالت املرّسم بكتابة ا
  تضّمن ما يلي:واّلذي  2013جانفي  7
" ترويج  - حن خالل شهر عروض يف شكل حوافز عند الشّ  4تعّمدت شركة "تونيز

دون عرضها املسبق على اهليئة ودون احلصول على موافقتها وفقا ملا تقتضيه  2012سبتمرب 
املتعّلق بضبط الّشروط  2008سبتمرب  15املؤرّخ يف  2008لسنة  3026أحكام األمر عدد 

 15العاّمة الستغالل الّشبكات العمومّية لالّتصاالت وشبكات الّنفاذ، وقرار اهليئة عدد 
ملبادئ الّتوجيهّية املنّظمة لعروض خدمات االّتصاالت  2011أفريل  14ملؤرّخ يف ا واملتعّلق 

  لّتفصيل. ومتثّلت هذه العروض يف ما يلي:
  100العرض الّرتوجيي % bonus  من احلصول " اّلذي يهدف إىل متكني مشرتكي "تونيز

 9إىل  7وذلك خالل الفرتة املمتّدة من  % 100على رصيد إضايف عند الّشحن بنسبة 
 .2012سبتمرب 

  100العرض الّرتوجيي % bonus  من احلصول " اّلذي يهدف إىل متكني مشرتكي "تونيز
 16إىل  14ذلك خالل الفرتة املمتّدة من و  % 100على رصيد إضايف عند الّشحن بنسبة 

 .2012سبتمرب 
  العرض الّرتوجييbonus sur recharge et points merci   اّلذي قامت شركة "تونيز برتوجيه

"  عتماد اإلشهار بواسطة اإلرسالّيات القصرية، وهو يهدف إىل متكني مشرتكي "تونيز
عن كّل أّول  merciنقطة  200و % 100بنسبة من احلصول على رصيد إضايف عند الّشحن 

عن   merciنقطة  400و % 200دينارات، وبرصيد إضايف بقيمة  9و 5عملّية شحن ما بني 
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 25دينارات أو أكثر،وذلك خالل الفرتة املمتّدة من  10كّل أّول عملّية شحن ما بني 
 .2012أكتوبر  7سبتمرب إىل 

  100العرض الّرتوجيي % bonus  100اّلذي يتمّثل يف تقدمي مكافآت عند الّشحن بنسبة 
 30إىل  26لّنسبة للمبالغ اّليت تفوق دينارا واحدا وذلك خالل الفرتة املمتّدة من  %

، كتعويض عن العطب اّلذي نتج عنه عدم إمكانّية إجراء املكاملات خالل 2012سبتمرب 
 .2012سبتمرب  13يوم 

لفصل  - " طبقا لإلجراءات املنصوص عليها   74وّجهت اهليئة تنبيها كتابّيا لشركة "تونيز
اء املمارسات غري املشروعة املتعّلقة بتسويق عروض  لزامها  من جمّلة االّتصاالت يقضي 

  جتاريّة دون علم اهليئة وموافقتها.
بتاريخ  لديها شركة أورنج تونس أصدرت اهليئة، بناءا على مطلب استعجايل تقّدمت به -

 2012أكتوبر  2املؤرّخ يف  14، قرار يف ماّدة الّتدابري الوقائّية حتت عدد 2012سبتمرب  27
يقاف ترويج اّلذي   bonus sur recharge et points merciالعرض الّتجاري  واّلذي يقضي 

 100من احلصول على رصيد إضايف عند الّشحن بنسبة  إىل متكني مشرتكي تونيز يهدف
دينارات، وبرصيد إضايف  9و 5عن كّل أّول عملّية شحن ما بني  merciنقطة  200و %

 دينارات أو أكثر، 10عن كّل أّول عملّية شحن ما بني  merciنقطة  400و % 200بقيمة 
  .2012أكتوبر  7سبتمرب إىل  25وذلك خالل الفرتة املمتّدة من 

  وأظرفت اهليئة الوطنّية لالّتصاالت رأيها الفّين جبملة املؤيّدات الّتالية:
  .45نسخة من عريضة الّدعوى املرفوعة أمام اهليئة موضوع القضّية عدد  -
  يف ماّدة الّتدابري الوقتّية. 14نسخة من قرار اهليئة عدد  -
" خبصوص املمارسات الّالمشروعة يف جمال نسخة من الّتنبيه املوّجه إىل شركة  - "تونيز

  العروض الّتجاريّة.
وبعد االّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل طريف الّنزاع وإىل مندوب 

  احلكومة.
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وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم األحباث 
ا بتاريخ  خلصوص أنّ واّليت 2015 أفريل 8املدىل     : جاء فيها 

وإن اعتربت يف وضعّية هيمنة فهي ال  2012الوضعّية اّليت كانت عليها تونيز يف سنة  -
فراط يف استعماهلا أو استغالهلا. ملنافسة طاملا مل ترفق    تعّد وضعّية خمّلة 

خمتلف احلجج اّليت استندت عليها الّشركة املّدعية مل تكن دقيقة وخاّصة يف ما يتعّلق  -
خلسارة من جانب الّشركة املّدعى عليها حيث  مل يقع تفسري أسس ثبات تعّمد البيع 

كّليم، ويف ما يتعّلق   68مّليم والقيمة الفعلّية للخدمة بـ  40التوّصل إىل حتديد قيمة العرض بـ 
لّشركة املّدعية جرّاء املمارسات املخّلة  بقيمة وحجم اخلسارة واألضرار اّليت حلقت 

  ملنافسة.
عى عليها لوضعّيتها وبناء على تعّذر إثبات إفراط أو سوء استغالل الّشركة املدّ 

االقتصاديّة، أّكد مندوب احلكومة على عدم وجاهة الّطعن حبتمّية وضعّية اهليمنة يف جانب 
الّشركة املّدعى عليها وإفراطها تبعا لذلك للتسّبب يف إحلاق أضرار اقتصاديّة يف جانب 

  الّشركة املّدعية.
لكّف ع يف ما - حيث و ن املمارسات موضوع عريضة الّدعوى، يتعّلق بطلب توجيه أمر 

صدار قرار  تونسأّن شركة أورنج  املّدعية طالبت جملس املنافسة مبناسبة البّت يف القضّية 
لكّف عن املمارسات اّليت زالت وانتهت حّىت قبل تقدمي العارضة لدعواها  موّجه خلصيمتها 

  فإّن موضوع الطّلب قد أفرغ من حمتواه النتهائه وزواله.)، 2012(ديسمرب 
وبناء على كّل ما سبق، أّكد مندوب احلكومة على أنّه من الّصواب رفض الّدعوى 

ا األصلّية. ّسس أركا   لعدم 
ئب شركة تونيز املّدعى عليها  وبعد االّطالع على رّد األستاذ حممد علي غريب 

لس بتاريخ على تقرير ختم األحباث ا واّلذي أّكد من ، 2015مارس  19ملرّسم بكتابة ا
ا شركة أورنج  أنّ خالله  عتبار أّن منّوبته ال  تونسالّدعوى اّليت تقّدمت  أضحت جمّردة 
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حتتّل مركز هيمنة يف سوق االّتصاالت، وطلب بناء على ذلك رفض الّدعوى أصال إن 
  استقامت شكال.

ئب شركة أورنج وبعد االّطالع على رّد األ املّدعية على  تونسستاذ سليم مالوش 
لس بتاريخ  ، واّلذي أّكد من خالله ما 2015مارس  25تقرير ختم األحباث املرّسم بكتابة ا

  يلي:
ت يف طريقها واقع - ا وقانو أّن األعمال والّنتيجة اّليت آل إليها تقرير ختم األحباث مل 

للّصواب وهو خيالف ما دأبت عليه أهّم الّتطبيقات واملمارسات ب وانبنت على متّشي جمان
  الّدولّية يف ميدان االّتصاالت.

حية إىل اعتبار  واضحني، أعمال الّتحقيق اّتسمت بتضارب وتناقض أنّ  - إذ اّجتهت من 
لّنسبة إىل كّل مشّغل إذا ما ترمجت إىل حصص سوقّية فإنّه يتبّني أّن أ ّن عدد االشرتاكات 

لّتفصيل من حيث احلّصة  شركة تونيز حتتّل املرتبة األوىل يف سوق خدمات االّتصاالت 
حية أخرى امتالك احلّصة الّسوقّية األكرب ال يكفي الحتالل مركز هيمنة  الّسوقّية، ومن 

  على الّسوق.
لّنسبة للمشّغل يف ميدان االّتصاالت ال تتحّدد بناء على عد - د احلرفاء أّن حّصة الّسوق 

فقط وإّمنا أيضا برقم املعامالت اّلذي حيّققه طاملا أّن سوق خدمات االّتصاالت تتمّيز 
عدد هام من الّشرائح ال يقع تشغيلها من  وبوجود) marché multi simsبتعّدد الّشرائح(

  ).la portabilitéقبل احلرفاء، وذلك يف ظّل عدم اعتماد تقنية حتميل األرقام (
الّتطبيقات واملمارسات الّدولّية استقّرت على حتديد احلّصة الّسوقّية لكّل مشّغل  أّن أهمّ  -

  العتماد أساسا على رقم املعامالت اّلذي حيّققه.
مع أوريدو اّلذي ّمتت معاينته بواسطة عدل الّتنفيذ األستاذ أنور  - يؤّكد الّتقرير الّسنوي 

أّن شركة تونيز مستمرّة يف احتالل القّوة املهيمنة ، 2014سبتمرب  16حلاج جّلول بتاريخ 
ديّة يف سوق االّتصاالت للهاتف اجلّوال.   واملرتبة الّر
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ّكم ال متتلك قدرة مطلقة على التح ّن املّدعى عليهااه أعمال الّتحقيق إىل اعتبار أأّن اجتّ  -
خمالف للواقع واملعطيات اّليت  يف آلّيات الّسوق والّتأثري اجلذري على وضعّية املتعاملني فيها

 85,6تقّرها اهليئة الوطنّية لالّتصاالت اّليت أّكدت أّن نسبة املكاملات داخل احللقة تقّدر بـ 
من جمموع املكاملات، وهو ما يرتجم سياسة اإلمعان يف وضعّية اهليمنة على مستوى  %

ا داخل حلقتها خال تونس فا لشركة أورنج سوق اهلاتف اجلّوال من خالل تسويق مكاملا
  اّليت تعتمد سياسة تسويق املكاملات حنو مجيع الّشبكات بدون أّي متييز.

استقّرت أهّم الّتطبيقات واملمارسات الّدولّية وفقه قضاء جملس املنافسة (القضّية عدد  -
) أّن احلّصة الّسوقّية تعترب املعيار األساسي يف حتديد هيمنة املشّغل بسوق 101242

  صاالت.االتّ 
ودخول شركة  2002أّن دخول شركة تونيز املّدعى عليها لسوق االّتصاالت يف سنة  -

مليون حريف، يكفي  5عندما كان لشركة تونيز  2010املّدعية يف سنة تونس أورنج 
توزيع  لوحده للّتأثري بشكل هاّم على وضعّية كّل منهما يف هذه الّسوق وعلى مسالك

ما، حيث    يسعى احلرفاء إىل احلفاظ على أرقامهم ألسباب مهنّية وشخصّية.منتوجا
ة لالّتصاالت لتحليل سوق االّتصاالت مجيع الّصالحّيات للهيئة الوطنيّ  أوكل املشرّع -

ل سوقي اجلملة والّتفصيل لالّتصاالت، وهو ما يوللبحث يف مسألة حتديد اهليمنة بغاية تعد
  هذه املسألة خارقا لقواعد االختصاص وسابقا ألوانه.جيعل من نظر جملس املنافسة يف 

ئب شركة أورنج    املّدعية القضاء لصاحل الّدعوى.تونس وبناء على كّل ذلك، طلب 
ئق التّ  ئب املّدعية رّده على تقرير ختم األحباث جبملة الو   الية:هذا وقد أرفق 

 11الوطنّية لالّتصاالت بتاريخ إىل اهليئة تونس نسخة من املكتوب موّجه من شركة أورنج  -
ملعطيات املضّمنة جبدول القيادة اخلاّص بشهر ديسمرب  2013مارس    .2012يتعّلق 

حلاج  2014سبتمرب  15نسخة من حمضر معاينة بتاريخ  - حّرره العدل املنّفذ األستاذ أنور 
فادة الرّئيس املدير العام لشتونس جّلول بطلب من شركة أورنج  ركة أوريدو تونيزي يتعّلق 
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لقّوة املسيطرة يف سوق  عرب املوقع اإللكرتوين للّشركة األم خبصوص متّتع تونيز 
  االّتصاالت الّتونّسية.

حلاج  2014سبتمرب  16نسخة من حمضر معاينة بتاريخ  - حّرره العدل املنّفذ األستاذ أنور 
ّلقة خبصائص وتوزيع عدد خبصوص املعطيات املتعتونس جّلول بطلب من شركة أورنج 

 2013مشرتكي الّشركات الفرعّية ألوريدو حسب كّل دولة بداية من الّثالثّية األوىل من سنة 
ملوقع اإللكرتوين للّشركة األم أوريدو. 2014إىل الّثالثّية الثّانية من سنة    والواردة 

املتعّلق و 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد االّطالع على القانون عدد 
لقوانني الّالحقة وآخرها القانون عدد   2005لسنة  60ملنافسة واألسعار مثلما نّقح ومتّم 

  .2005جويلية  18املؤرخ يف 
مللّف وعلى ما يفيد استدعاء الّطرفني  وبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة 

ا تال املقّرر السّيد صبحي 2015 أفريل 16ملرافعة املعّينة ليوم لّطريقة القانونّية جللسة ا ، و
وحضرت األستاذة مىن احلميدي نيابة عن زميلها شعباين ملّخصا لتقرير ختم األحباث، 

ئب املّدعية شركة أورنج  وأعلنت أّن هذا األخري يتمّسك مبا تونس األستاذ سليم مالوش 
قّدمه ضمن عريضة الّدعوى، وحضر األستاذ حمّمد علي غريب نيابة عن املّدعى عليها 

  .ردودشركة تونيز وأعلن هو اآلخر بتمّسكه بكّل ما قّدمه من 
ا الكتابّية املظروفة نسخة  وحضر يل وتلت ملحوظا مندوب احلكومة السّيدة هيام 
مللّف.   منها 

حلكم جبلسة يوم   لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح   أفريل 30وإثر ذلك قّرر ا
2015.  

  
  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  

  
  

آجاهلا القانونّية ّممن له الّصفة واملصلحة واستوفت بذلك حيث قّدمت الّدعوى يف 
  مجيع شروطها الّشكلّية.
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ئب املّدعى عليها على أّن القيام ضّد شركة أوراسكوم تونس  وحيث أّكد 
لّتايل فإّن شركة تونيز غري معنّية  لالّتصاالت تونيز يعّد قياما ضّد من ال صفة له، و

  هة إليها.بعريضة الّدعوى املوجّ 
عتبار أّن عريضة الّدعوى قد تضّمنت معطيات خاّصة بشركة تونيز إضافة حيث و 

هو نفسه عنوان  تونس املّدعية إىل أّن عنوان الّشركة املّدعى عليها املقّدم من شركة أورونج
لّتايل، فإّن الّطرف املّدعى عليه ال يعدو أن يكون إّال شركة تونيز   .   .  شركة تونيز

لّنظر يف  ّن جملس املنافسة غري خمتّص  ئب الّشركة املّدعى عليها  وحيث دفع 
عتبار أنّه ي لنّ الّدعوى الرّاهنة  الستناد إىل الفصل لالّتصاالت ظر إىل اهليئة الوطنّية رجع 

 .صاالتمن جمّلة االتّ  67
ع اجلهة الوحيدة القائمة على تتبّ  هو جملس املنافسة لذلك، فإنّ خالفا  حيث و 

ملنافسةاملمارسات املخلّ  ة هيئة تعديل قطاعيّ صاالت هي ة لالتّ اهليئة الوطنيّ ، يف حني أّن ة 
لقطاع الرّ تنظر يف كّل ما يتّ  لنّ صل  ال تنال من اختصاص ظر يف احلدود الّيت اجع إليها 

ر جملس املنافسة، علما و  ملنافسة ال يتّم إّال بتحديد السّ أّن تقّفي آ وق املمارسات املخّلة 
  فيها تلك املمارسات. ّمتتاملرجعّية اليت 

لسرقابة  وحيث أنّ  ملنافسة ال تتسّلط   ا على على الوقائع و املمارسات املخّلة 
ة كالعرض حتديدها وفقا لعناصر موضوعيّ  يتمّ  قطاع اقتصادي برّمته بل على أسواق مرجعّية

  اخلدمات فيما بينها.و لع بادل بني السّ لب و إمكانّية التّ و الطّ 
صاالت يف ذي تلعبه اهليئة الوطنّية لالتّ عديلي الّ ور التّ إضافة إىل ذلك فإّن الدّ حيث و 

لنّ القطاع الرّ  اشطني خاّصة فيما يتعّلق املمنوح للنّ  يةميكنه إلغاء هامش احلرّ ظر ال اجع هلا 
بيعي ري الطّ يت ميكن أن يهدف البعض منها إىل عرقلة السّ ة الّ ريّ جابتحديد سياستهم التّ 

ذي يفرض يف مثل هذه الوضعّية تطبيق قانون املنافسة على كّل وق، وهو األمر الّ للسّ 
ا التّ املمارسات الّ    وق.وازن العام للسّ أثري على التّ يت من شأ
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األسعار آلّية و قانون املنافسة  صلباملشرّع قد أقّر فإّن عالوة على ذلك وحيث 
لفصل عديلّيةعامل بني جملس املنافسة و اهليئات التّ نسيق و التّ واضحة تكفل التّ  ، إذ نّص 

لس حول ة القطاعيّ عديليّ على أنّه "ميكن للهيئات التّ  من هذا القانون  9 ة استشارة ا
ملنافسة"،  املسائل الّ  على أنّه:"تعرض  نفس القانون من 11لفصل نّص   كمايت هلا عالقة 

 على جملس يتعّني : "وأنّه ة"عديليّ عاوى على جملس املنافسة من قبل: .... اهليئات التّ الدّ 
ق ظر يف قضا معروضة عليه تتعلّ ة عند النّ عديليّ للهيئات التّ  الفّين أي املنافسة طلب الرّ 

لنّ لقطاعات الرّ    ظر".اجعة هلا 
 أعمال على تكون قد تّسلطت تقّدم فإّن الّدعوى الرّاهنةترتيبا على ما حيث و 

 والّتوزيع اإلنتاج بعملّيات العالقة ذات األنشطة االقتصاديّة ضمن تندرج وتصّرفات
لّنظر موضوعها أن كما واخلدمات،  على املنافسة بقواعد املخّلة يف املمارسات يتعّلق 

 اختصاص املشرّع أوكل واّليت واألسعار املنافسةقانون  من جديد5 لفصل  الوارد الّنحو
ا الّنظر لس إقرار اختصاص معه يتعّني  اّلذي األمر املنافسة، جملس إىل بشأ  يف لّنظر ا
  الرّاهن. الّنزاع

  وحيث بناء على ذلك، فإّن موضوع الّنزاع يدخل يف جمال اختصاص جملس املنافسة.
نج تونس املّدعية على شركة تونيز املّدعى عليها استغالهلا أور وحيث تعيب شركة 

لّتفصيل عرب شبكات  بصفة مفرطة لوضعّية هيمنة على مستوى سوق خدمات االّتصال 
خلسارة ويتجّسد ذلك من  اهلاتف الّرقمي اجلّوال، من خالل ترويج عروض تشّكل بيعا 

ّم كّل  et 200% bonus sur recharge %100خالل إسناد امتيازات  ملشرتكيها واّيل 
لّتايل تصبح الّتعريفات  ،...Amigos, dimanchezالعروض الّسارية من ذلك عرض  و

  .منخفضة
وحيث أّكد فقه قضاء جملس املنافسة يف عديد املناسبات أنّه ال يكفي امتالك احلّصة 

ال يتحّقق إّال مىت كانت  الّسوقّية األكرب الحتالل مركز هيمنة على الّسوق ألّن ذلك املركز
املؤّسسة قادرة على فرض شروطها والتحّكم يف آلّيات الّسوق والّتأثري اجلذري على وضعّية 
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ا  ا املنفردة دون اخلضوع إىل ضغوط الّسوق ومتطّلبا املتعاملني فيها والتصّرف وفقا إلراد
لّتايل عدم قدرة بقّية املنافسني على الّتأثري على هيكلة ال   ّسوق.و

وحيث أقّر فقه قضاء جملس املنافسة أيضا أّن معيار احلّصة الّسوقّية يعّد عنصرا من 
عناصر تقدير مدى اهليمنة على الّسوق، إضافة إىل عناصر أخرى كالتقّدم الّتكنولوجي 

  وتنوّع املنتوجات كّما وكيفا وتروجيها يف مسالك توزيع كامل تراب اجلمهوريّة.
حلال فإّن خمتلف األطراف املتدّخلة يف سوق اهلاتف الّرقمي وحيث يف إطار نزاع ا

اجلّوال تتمّتع بنفس األمهّية من حيث تنوّع املنتوجات وإشعاع العالمة الّتجاريّة وتنوّع 
ا بشكل ميكنها من سرعة الّتأثري يف هيكلة الّسوق من فرتة إىل  مسالك توزيع منتوجا

مكانه الّتأثري اجلذري بصفة مطلقة أخرى األمر اّلذي يربز من خالله غياب  وجود طرف 
  على سوق خدمات االّتصاالت عرب اهلاتف الّرقمي اجلّوال.

وحيث أنّه بذلك ال تتمّتع املّدعى عليها بوضعّية هيمنة بسوق خدمات االّتصاالت 
 عرب اهلاتف الّرقمي اجلّوال األمر اّلذي جيعل املمارسات املشتكى منها ال ترقى إىل منزلة

ملنافسة على معىن الفصل    من قانون املنافسة واألسعار. 5املمارسات املخّلة 
  

  و لهذه األسباب
  . أصالقرّر المجلس رفض الّدعوى  

  

وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األولى لمجلس المنافسة برئاسة  
  لطفي الّشعالليوالساّدة    إيناس معطّر  السّيدة  وعضوّية باالسّيد الحبيب جاء  

  والهادي بن مراد.  وعماد الّدرويش
  

بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة   2015  أفريل 30وتلي علنا بجلسة يوم  
  الزيتوني.

   



121321 قرار عدد  
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  الرّئيس                                         كاتبة الجلسة              

  
 يمينة الزيتوني                               باالحبيب جاء                

 
 
 
 

 
 
 


