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 احلمد                                                                       اجلمهورية التونسية
  جملس املنافسة 
  151406: القضية عدد 
  2018 جويلية 12 ريخ القرار: 
  

     ــــرارـــــــــــــقـ
  جملس املنافسة القرار التايل بني: أصدر

  
  

البحرية  دائقحبمقّرها اإلجتماعي  ،"أوريدو تونيزي" يف شخص ممثّلها القانوينشركة  املّدعية:
  ،تونس 2035 ،2ضفاف البحرية 

  ،من جهة
  

ملركز العمراين الّشمايل ، شركة أورونج تونيزي يف شخص ممثّلها القانوين املّدعى عليها: مقّرها 
 ،بلوك د الطّابق الّسابع 2000رّكب قاالكسي مبمكتبه  ،ئبها األستاذ سليم مالوش ،تونس 1003

  ،تونس 1002ج العربّية الّسعوديّة 
  

  .من جهة أخرى
  

 "تونيزي يدوأور "عوى املقّدمة من املمّثل القانوين لشركة عريضة الدّ بعد اإلّطالع على 
أّن  واليت جاء فيها ،151406واملرّمسة بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  2015 مربنوف 6بتاريخ 

خلدمات اهلاتف  اديدج ارّ جتوضعت على ذّمة العموم عرضا املّدعى عليها شركة "أورونج تونيزي" 
حن ابتداءا مرّة قيمة الشّ  20حبوافز تساوي  ونينتفع هايجيعل مشرتك اجلّوال "عشرين على عشرين"

نري 5من  عليها تعتمد  أّن املّدعى تبّني للمّدعية ،عريفة احلقيقّية للدقيقة بكلفتهاومبقارنة التّ  .د
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لس إدانة  فهي تطلبوعلى هذا األساس  ،تعريفة مفرطة االخنفاض املمارسات املخّلة هذه من ا
  .ملنافسة وتسليط العقاب املناسب

عن طريق حماميها األستاذ شركة "أورونج تونيزي"  ى عليهارّد املّدعوبعد اإلّطالع على 
لس بتاريخ سليم مالوش و  أّن ء به والذي جا ،864حتت عدد  2015 ديسمرب 17املرّسم بكتابة ا

ظر يف الّدعوى الرّاهنة لعدم توّفر الّشروط املنصوص عليها لنّ لجملس املنافسة غري خمتّص حكمّيا 
  .املنافسة واألسعارإعادة تنظيم من قانون  5لفصل 

لس بتاريخ املكتوب الوارد على وبعد اإلّطالع على   162حتت عدد  2017مارس  17ا
من جهة وشركة "أورونج تونيزي" املّدعية صلح بني شركة "أوريدو تونيزي"  والذي تضّمن توقيع

   .من جهة أخرىاملّدعى عليها 
لس حتت عدد  وبعد اإلّطالع على  221رّد اهليئة الوطنّية لالّتصاالت املرّسم بكتابة ا

لّنظر  والذي ورد به، 2016 مارس 28بتاريخ  ا متعّهدة  ّ نفس املوضوع مبوجب عريضة دعوى يف أ
 "أورونج تونيزي" ضّد شركة "أوريدو تونيزي" شركة من طرف  2015 أكتوبر 5رفعت بتاريخ 

منشورة أمام اهليئة يف مازالت القضّية  عتبار أنّ وأنّه  ،237اهليئة حتت عدد  بسجّل قضاضّمنت 
  .فإنّه يتعّذر اإلدالء برأيها الفّين  ،انتظار البّت فيها

لس بتاريخوبعد اإلّطالع على   89 حتت عدد 2018فيفري  15 املكتوب الوارد على ا

  .والذي طلبت فيه املّدعية طرح القضّية مبوجب الّصلح املوّقع بني الطّرفني
  مندوب احلكومة.وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل 

لس حتت عدد  سليم مالوشوبعد اإلّطالع على تقرير األستاذ   282املضّمن بكتابة ا
نيابة عن املّدعي عليها يف الرّد على تقرير ختم األحباث والذي طلب فيه  2018 فريلأ 12 بتاريخ

  .وحفظ احلق يف ما زاد عن ذلكاحلكم بقبول مطلب الّتخّلي 
ضّمنة بكتابة حظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث املوبعد اإلّطالع على مال

لس واليت أيّدت قبول مطلب الّتخّلي مع الّتأكيد على أّن تواتر سحب  2018 أفريل 19يف  ا
القضا بني املشّغلني يف قطاع اإلّتصاالت من شأنه أن يكون مؤّشرا على تواطئهم للقيام بعروض 

  .بصفة متعاقبة دون احرتام لضوابط الّسوق
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واملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد وبعد اإلطّ 
  ،عادة تنظيم املنافسة واألسعار

لتنظيم اإلداري واملايل و  2006 فيفري15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلـى األمـر عدد املتعّلق 
   .وسري أعمال جملس املنافسة

 ليومنة لسة املرافعة املعيّ جل لّطريقة القانونّية طّرفنياإلّطالع على ما يفيد استدعاء ال وبعد
فلة بن عاشور 2018جوان  28 ا تلت املقّررة السّيدة  ختم األحباث وحضر  من تقرير املّخص، و

البجاوي نيابة عن املّدعية شركة "أوريدو تونيزي" ومتّسك مبطلب التخّلي  وحضرت  حمّمد السّيد
دية العمريي نيابة عن زميلها األستاذ سليم مالوش يف حّق املّدعى عل يها شركة "أورونج األستاذة 

ا املظروفة نسخة منها  تونيزي" ومتّسكت ، وتلت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا
  .مللفّ 

لس حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح  جويلية 12لسة يوم جبحلكم  وإثر ذلك قّرر ا
2018.  

  
ا وبعد املفاوضة القانونّية صرح مبا يلي   :و

  
ا الوارد علىحيث  لس  طلبت املّدعية مبوجب مكتو طرح  2018فيفري  15 بتاريخا

  .2016جوان  30صاالت بتاريخ رفني مبقّر اهليئة الوطنّية لالتّ لح بني الطّ ّمت الصّ  أن بعد القضّية
جاء مطلب الطّرح صرحيا وواضحا طبق ما استقّر عليه فقه قضاء جملس املنافسة حيث و   
  .يف الغرض

أّن تقدمي مطلب يف الّتخلي عن على اعتبار فقه قضاء جملس املنافسة  دأب وحيث
لس الذي ميكنه مواصلة الّنظر يف القضّية مىت توّفرت لديه معطيات تفيد وجود  الّدعوى ال يقّيد ا

ملنافسة.   ممارسات خمّلة 
بوجود ممارسات خمّلة امللف على حالته ال يتضّمن ما يفيد القطع أّن طاملا ثبت  حيثو 

لّنزاع لّسوق املعنّية    .، فقد تعّني التصريح بقبول مطلب التخّليملنافسة 
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  وهلذه األسباب
  

لس:    قبول مطلب الّتخّلي.قّرر ا
  

سة الّسيد  وىلوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية األ  العّيادي حمّمدلس املنافسة بر
لسعود  الّسادةوعضوية  الّنائب األّول لرئيس جملس املنافسة عمر الّتونكيت وأكرم الباروين وسامل 

ن.السّيدة و    رمي بوزّ
  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2018جويلية  12وتلي علنا جبلسة يوم 
  

  
  كاتبة اجللسة الّرئيس                                                                

  ميينة الزيتوين       حمّمد العّيادي                                                    

 


