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  الحمــد                                               ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  اخلدمات واهلندسة اإلعالمّيةالقطاع: 

  

   172657أي عدد  رّ ال
  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2017  ديسمبر 21بتاريخ  
  إّن جملس املنافسة،

واملتضّمن  2017 نوفمرب 20املؤرّخ يف  ّتجارةاإلّطالع على مكتوب وزير البعد 
لس    كّل من شركةعملّية تركيز إقتصادي بني  مشروع يف شأن طلب رأي ا

Network Related Services فرع شركةOrange  وشركةBusiness 

&Decision،  سبتمرب  15املؤرخ يف  36القانون عدد من  11طبقا ألحكام الفصل
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015   .املتعّلق 

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

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

 2016جوان  13املؤرّخ يف  2016لسنة  780وعلى األمر احلكومي عدد 
واملتعّلق بضبط املبلغ األدىن لرقم املعامالت اإلمجايل املوجب إلخضاع عملّيات 

  الّرتكيز اإلقتصادي للموافقة املسبقة،
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لس وفق الّصيغ القانونّية وبعد اإلّطالع عل ى ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2017ديسمرب  21جللسة يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
  ،الكتايب السّيدة مجيلة اخلبثاين يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل املقّررة

لس  املنافسة على ما يلي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة   
I- :تقدمي امللف  

 محتوى االستــشارة:  
عالم وزير الّتجارة مبشروع تركيز يتمّثل يف  Orange SA  قامت شركة

 Orangeفرع شركة  Network Related Servicesمرحلة أوىل يف اقتناء شركة 

SA من شركة  % 63.98كتلة نفوذ تقّدر بـ    % 100 بنسبةBusiness and 

Decision SA   نية يف اقتناء شركة  لبقّية األسهم Orange SAّمث ويف مرحلة 
،  12d’achatoffre publiqueاليت ال متتلكها عن طريق عرض عمومي للشراء

طالبة املوافقة على عملّية الرتكيز بني الّشركات املشار إليها أعاله طبقا ألحكام 
عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  واملتعّلق 

  املنافسة واألسعار.
وجتدر اإلشارة إىل أنّه قبل إمتام عملّية اقتناء كتلة الّنفوذ ستقوم شركة 

Business and Decision SA لّرتفيع يف مسامهتها يف رأس مال شركة 

Business and Decision Tunisie  وجممع % 99,3إىل  90من Business 

                                                            
عادة تنظيم السوق املاليةواملتعلّ  14/11/1994خ يف املؤرّ  1994لسنة  117القانون عدد  عمومّيا على معىنيعّد عرضا   1  ق 
العرض الصادر عن شخص طبيعي أو معنوي لشراء كتلة من األوراق املالية مصدرة من قبل شركات املسامهة العامة أو استبداهلا أو بيعها ”

دف العروض العمومية للشراء إما إىل تكوين اندماج عمودي أو ."ختتلف عن شروط السوق أو سحبها بشروط إجناز و شروط سعر و
  .اندماج أفقي

2 Les offres publiques simplifiées n’ont pas pour objet de prendre le contrôle d’une société 
mais d’y compléter une participation ou d’en fermer le capital. 
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and Decision   من رأس مال شركة % 72قتناء عن طريق أحد الفروع  
Business and Decision Tunisie Locale. 

ئق الّتالية :وقد أظرفت مبلف اإلستشارة     الو
لّلغة األنكليزيّة  من عقد إحالة كتلة الّنفوذ موضوع اإلستشارة اننسخت .1

 ،والفرنسّية
  مذّكرة تتضّمن الّنتائج املنتظرة من عملّية الّرتكيز، .2
   يف الّشركات املعنّية بعملّية الرتكيز،نيقائمة املسّريين واملسامه .3
ت املالية لشركة  .4  ،2016و 2015و 2014واخلاّصة بسنوات  Orange SAاملواز
ت املالية لشركة  .5  2015و 2014واخلاّصة بسنوات  Orange Tunisieاملواز
 .2016و
ت املالية لشركة  .6 واخلاّصة بسنوات  Network Related Servicesاملواز

 .2016و 2015و 2014
ت املالية لشركة  .7 واخلاّصة بسنوات  Business and Decision SAاملواز

 .2016و 2015و 2014
ت املالية لشركة  .8 واخلاّصة بسنوات  Business and Decision Tunisieاملواز

 .2016و 2015و 2014
 حصص الّسوق للّشركات املعنّية بعملّية الّرتكيز. .9

الّرتكيز مع بيان مبلغ مسامهتها يف رأس كات املعنّية بعملّية ر قائمة فروع الشٍّ  .10
 املال.

ت للّشركات املعنّية.  .11  نسخة من تقارير مراجع احلسا
  تقرير حول عملية الّرتكيز.  .12
  

I- : تقدمي عملّية الّرتكيز  
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  األطراف املعنّية بعملّية الّرتكيز: -1

  الّتالية:ميكن حوصلة األطراف املعنّية بعملّية الّرتكيز يف الّشركات 
  : " Orange SA  * شركة "

مع أورونج وهي شركة خفّية اإلسم خاضعة للّتشريع  هي الّشركة األّم 
لبورصة منذ سنة و الفرنسي   NYSE Euronext Parisيف سوق  1997مدرجة 

  .New York Stock Exchangeويف 
يقّدر  سنوي معامالتوهي من أهّم مشّغلي شبكات اإلّتصال يف العامل برقم 

من بينهم  2016ديسمرب  31إىل غاية  اموّظف 155000مليار أورو وتشّغل  41بـ
  يف فرنسا. 96000

أصبحت عالمة أورونج العالمة الوحيدة املمثّلة للمجمع  2006ومنذ سنة 
ت والّتلفاز واهلاتف اجلّوال يف أغلب مناطق العامل املتواجد  لّنسبة إىل خدمات األنرت

  ا.
كما تعترب الّشركة من أهّم املزّودين يف جمال اخلدمات اإلّتصالّية لفائدة 

هي و  Orange Business Services املؤّسسات املتعّددة اجلنسّيات عن طريق فرعها
  اط يف فرنسا وبقّية بلدان العامل، وهي غري متواجدة بتونس.متارس هذا الفرع من الّنش

يف تونس عن طريق فرعها املمّثل  Orange SAلشركة ويتمّثل الّنشاط الرّئيسي 
يف شركة أورونج تونس يف تشغيل شبكة عمومّية لالّتصاالت وتقدمي خدمات 
اّتصاالت للهاتف القاّر واجلّوال من اجليل الثّاين والثّالث والرّابع على كامل تراب 

  اجلمهوريّة.
سم شركة "ديفو  :)Tunisie) Orangeشركة "أورونج تونيزي" *   وكانت تعرف 

هي شركة خفية اإلسم أحدثت طبقا للقانون التونسي منذ و لالتصاالت" سابقا، 
دينار تونسي، مقّرها االجتماعي بعمارة  18.451.100، يبلغ رأمساهلا 2004
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لّسجل التجاري حتت  -1003-أورونج، املركز العمراين الشمايل  تونس ، ومرّمسة 
من  %100وهي فرع للّشركة األّم أورونج أس.أ اليت متتلك  .2411262004Bعدد 

ا خالل سنة  مليون  567,829ما يقارب  2016رأس ماهلا. وقد بلغ رقم معامال
 دينار تونسي.

هي شركة خفّية االسم خاضعة و :3Network Related Services شركة* 
ن بفرنسا  1237254.90 للقانون الفرنسي يقّدر رأمساهلا بـ أورو مقّرها يف سان مار

لسجل التجاري  وهي فرع للّشركة األّم  345039416 بقرونوبل حتت عددمرّمسة 
ا خالل سنة  وقد .من رأس ماهلا %100أورونج أس.أ اليت متتلك  بلغ رقم معامال

  أورو. 14.459.000ما يقارب  2016
شركة خدمات إعالمّية متخّصصة  هيو  Business and Decision SAشركة * 

يف تطوير الّتطبيقات تتوّجه خاّصة إىل املهنّيني املتكّونني من شركات متوّسطة 
تعمل يف جمالني أساسني ومها حتليل وهي  وصغرى وشركات متعّددة اجلنسّيات.

 Digitalوتطوير احللول الّتطبيقّية الّرقمّية  Data Managementاملعطيات 

Business .  
وذلك عن طريق الفرع الذي  من بينها تونس ابلد 12اجد الّشركة يف تتو 

وهي  Business and Decision Tunisieمن رأس ماله شركة   % 90متتلك 
من رقم املعامالت ما  % 85شركة ذات مسؤولّية حمدودة غري مقيمة ومصّدرة كلّيا (

  ). 2016مليون دينار تونسي خالل سنة  14.22يقارب 
الباقية من رقم املعامالت عن طريق فوترة خدمات لشركة            % 15ّمت حتقيق 

Business and Decision Tunisie Locale  وهي شركة ذات مسؤولّية حمدودة
ينطبق عليها القانون الّتونسي متتلك فيها بصفة غري مباشرة عن طريق الّشركة الفرع 
                                                            
3 Société de conseils, études et assistance de prestations diverses, tant au profit de sociétés 
ayant le même objet ou un objet similaire, que dans des sociétés dans lesquelles elle détient 
une participation. 
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Decision Support Company (DSC) ينطبق  (شركة ذات مسؤولّية حمدودة
  .% 28عليها القانون الّتونسي) نسبة 

 Business and Decision Tunisieشركة  وقد بلغ رقم معامالت

Locale  مليون دينار تونسي. 3,3ما يقارب  2016خالل سنة     
 طبيعة عملّية الّرتكيز: -2

 شركات فرنسّية بنيتّم سيعتبار أّن االّتفاق  بعملّية تركيز عاملّيةيتعّلق األمر 
سواق أجنبية خمتلفة ومتعّددة من بينهم مالكة لشركات فرعّية أو لفروع  شطة 

ر  .الّسوق التونسّية لس اند ولن ينجّر عن عملّية الّرتكيز املعروضة على أنظار ا
لّسوق.   ألّي من الّشركات املتواجدة 

عتبار أّن  االندماج العموديكما تعترب عملّية الّرتكيز املاثلة من أنواع 
ا هي أنشطة متكاملة وغري تنافسّية وال ميكن استبداهلا يف  أنشطة الّشركات املعنّية

  ما بينها.  
را مباشرةولئن كانت هذه العملّية عاملّية إّال أّن هلا  على الّسوق الوطنّية  آ

تستوجب الّنظر يف مدى أمهّيتها. وفيما يلي رسم بياين أّول يربز هيكلة الّسوق قبل 
ين هيكلة الّسوق بعد الّرتكيز حيّدد األثر املباشر على  عملّية الّرتكيز ورسم بياين 

  الّسوق الّتونسّية:
  
  
  
  
  

  : وضعّية الّسوق الّتونسّية ما قبل الّرتكيز1الّرسم البياين عدد 
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  الّتونسّيةالّسوق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : وضعّية الّسوق الّتونسّية ما بعد الّرتكيز1الّرسم البياين عدد 
  

Business And Decision SA Orange SA 

100% 

Network Related 
Services 

90% 

Business and 
Decision Tunisie 100% 

Orange Tunisie 

Decision Support 
Company 

99,92 % 

Business and Decision 
Tunisie Locale 

28 % 
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Etape 2  
  
  

                                                         Etape 1 
  
  
  
  

  الّسوق الّتونسّية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويّتضح من خالل ما سبق، أنّه لن يكون هنالك تغيري على مستوى هيكلة 
عتبار أّن خمتلف الّشركات املعنّية ستبقى فاعلة  على أّن الّسوق واملتدّخلني فيها 

Orange SA 

100% 

Business And 
Decision SA 

Network Related 
Services 

36.02% 

63.98% 

99.3% 

Business and 
Decision Tunisie 

100% 

Orange Tunisie 

72 % 

Business and Decision 
Tunisie Locale 

28 % 

Decision Support 
Company 

99,92 % 
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وذلك يف مرحلة أوىل عن طريق اقتناء   ،الّتغيري الوحيد سيطرأ على هيكلة رأس املال
نية عن ،كتلة الّنفوذ طريق العرض العمومي للّشراء الذي يهدف إىل  ّمث يف مرحلة 

  تكوين اندماج عمودي.
ويف هذا اإلطار جيدر الّتوضيح أّن العرض العمومي للّشراء الذي يهدف إىل تكوين 

يكون عرب اندماج نشاطني كا يف أول األمر ينجزان من طرف  اندماج عمودي
ني قدرة تنافسية شركتني خمتلفتني فيتحقق بذلك تكامل يكسب دون شك الطرف

ر حرفاء أكثر عددا وذلك العتبارات عدة لعل أبرزها اندماج شركتني أكرب ويوفّ 
اخلدمات اإلعالمّية انية يف ميدان والثّ تشغيل شبكات اإلّتصال األوىل يف ميدان 

ويرتك  جتميع املعطيات إىلرف األول بدرجة أوىل غ الطّ فيتفرّ  ،والّتصّرف يف املعطيات
نشطة يعترب األكامل بني خمتلف مبدأ التّ  كما أنّ  .اينىل الطرف الثّ ا إاستغالهلمسألة 

 .ديدةة ملواجهة املنافسة الشّ كيّ من األسلحة الذّ 
II- : دراسة الّسوق  

يف جمال اخلدمات املعنّية بعملّية الّرتكيز الرّاهنة تنصهر الّسوق املرجعّية 
ت الضّ تتعّلق بسوق اواهلندسة اإلعالمّية و  ا Big Dataخمة لبيا ّ  اليت تعّرف 

ت ذات أحجام تتخطي قدرة الربامج  ةجمموع اليت يشيع استخدامها الّتقليديّة بيا
ت معلومات كبرية  وهي ،يف غضون فرتة زمنية مقبولة اللتقاط وإدارة ومعاجلة البيا

ت ووسائل اإلّتصا تتنوّع مصادرهارعة عالية السّ و احلجم  ل خاّصة بتطّور األنرت
جديدة من املعاجلة لتعزيز عملية صنع القرار والفهم  ب أشكاالتتطلّ و الّرقمّية 
  .العميق

ت  ا املنّظمة العاملّية للبيا  International Dataووفق دراسة قامت 

Corporation   زيّتا  2,8، فإّن حجم املعطيات اليت سيتّم إحداثها سيتطّور من
 . % 45بنسبة منّو سنويّة تقّدر بـ 2020يف  Z.O 40إىل  2010يف سنة  Z.Oأوكيت
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وتنقسم الّسوق املرجعّية موضوع اإلستشارة إىل أربعة أسواق مرجعّية فرعّية 
  وهي كما يلي:

  Collecte et vente des informationsمجع املعطيات وبيعها  -1
 stockage et hébergement des   وإيوائها خزن املعطيات -2

informations 
      Analyse des données حتليل املعطيات  -3
   Diffusion et ciblage الّتعميم والّنشر -4

  

لّنسبة  ذه الّسوق املرجعّية  شركات اخلدمات لبالد الّتونسّية خاّصة لويعمل 
 sociétés de services et d’ingénierie informatiqueواهلندسة اإلعالمية

SSII   اليت ميكن هلا أن تتخّصص يف سوق مرجعّية فرعّية أو يف أكثر من سوق فرعّية
كما ميكن لبعض املؤّسسات الكربى أن تقوم جبمع وخزن وحتليل هذه املعطيات 

ت  ا أو لفائدة مؤّسسات أخرى عن طريق مركز بيا على  Data Centerلفائد
) Data Center Carthageغرار شركة أورونج تونس وشركة تونس لإلّتصاالت (

 Cloud) وشركة DATAXIONوشركة أوريدو لالّتصاالت وشركة بولينا (
4Temple Tunisia وجممع مينكس هولدينغ Groupe Meninx Holding 

)EO Data Center(.  
غري معّرفة  شركات اخلدمات واهلندسة اإلعالميةوجتدر اإلشارة إىل أّن 

لقانون التونسي، إّال أنّه ميكن تعريفها من خالل اخلدمات اليت تقّدمها ذلك أنّه 
لّرجوع إىل موقع الغرفة الوطنية النقابية لشركات اخلدمات واهلندسة  يّتضح 
                                                            
4 C’est le fruit d’un partenariat Tuniso-français entre Poulina Group Holding (PGH) et la 
société française INTRINSEC créée en  mai 2014. Il s’agit d’une société spécialisée dans le 
cloud computing, processus qui consiste à utiliser la puissance de calcul ou de stockage de 
serveurs informatiques distants à travers un réseau, généralement Internet.  
Cette société a conclu un nouveau accord de partenariat avec l'entreprise américaine Synacor 
qui détient la célèbre solution de messagerie collaborative Zimbra. Ce partenariat permettra 
au leader du Cloud en Tunisie de commercialiser la solution Zimbra sur toute l'Afrique. 
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االت مثل تطوير  اإلعالمية أنّه ميكن هلذه املؤّسسات أن تتدّخل يف العديد من ا
ر أنظمة املعلومات وهندسة الشبكات والتصّرف يف املنظومات الربجمّيات وتطوي

  وتطوير مواقع الواب.  Infogéranceاإلعالمية لشركة أخرى
لّرجوع إىل الفصل   1999لسنة  101من القانون عدد  43كما يّتضح 

هذه  خدمات أنّ  2000واملتعّلق بقانون املالية لسنة  1999ديسمرب  31املؤرّخ يف 
ت متعّددة الوسائط  يف تطوير الربجميات مّثلتتاملؤّسسات  وصيانتها وتطوير حمتو

ويف معونة تقنية ودراسات وهندسة معلوماتية ويف بنوك املعطيات وخدمات على 
ستثناء تسويغ  اخلّط ويف إدخال ومعاجلة املعطيات ويف خدمات إعالمية أخرى 
 املعّدات. وال ختضع هذه املؤّسسات عند إحداثها إىل حواجز قانونّية للّدخول ما

إلستثمار والّتجديد.  لّنشاط لدى وكالة الّنهوض    عدا الّتصريح 
لّسوق  وال توجد معطيات إحصائّية شاملة ودقيقة حول خمتلف املتدّخلني 
لّرجوع إىل موقع وكالة  االت األربع هلذه الّسوق. و املرجعّية وتوزيعهم حسب ا

إلستثمار والّتجديد يف خصوص قاعدة بيا ت مؤّسسات اخلدمات يف الّنهوض 
ال ذات أحجام  550يتبّني وجود ما يقارب  ،جمال اإلعالمّية شركة عاملة يف ا

  خمتلفة.
لفروع املمتّدة على الّرتاب الّتونسي لألطراف الفاعلة يف  أّما يف ما يتعّلق 
عملّية الّرتكيز الرّاهنة فإّن شركة أورونج تونس تعمل يف تونس أساسا كمشّغل لشبكة 

ا متأّت من تشغيل شبكة اهلاتف  % 73.5اّتصاالت (ما يقارب  من رقم معامال
نويّة تعمل يف جمال جتميع وإيواء املعطيات.   اجلّوال) وبصفة 

ووفقا للمعطيات املستمّدة من اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت لشهر أكتوبر 
دمة يف سوق إسداء خ % 26,4، فإّن شركة أورونج تونس متتلك نسبة 2017

 Dataيف سوق إسداء خدمات معطيات اهلاتف اجلّوال  %32,9اهلاتف اجلّوال و
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5Mobile  يف سوق  % 14,1يف سوق إسداء خدمات اهلاتف القاّر و  % 7,9و
 % 49,2و ADSLعن طريق  6Data Fixeإسداء خدمات معطيات اهلاتف القاّر 

  .Box Dataعن طريق 
فهي تعمل يف جمال حتليل  Business and Decision Tunisieأّما شركة 

لّنسبة للّشركات  املعطيات وتطوير الّتطبيقات وهو جمال ذو قيمة مضافة هاّمة 
  وخاّصة يف جمال أخذ القرار وتطوير اسرتاتيجّيات تروجيّية مشّخصة للحرفاء.

III- :الّتحليل القانوين لعملّية الرتكيز 
عملّيات الرتكيز اإلقتصادي  املربمة بني شركات فيما يتعّلق  مبدى خضوع  -1

لسوق الوطنّية إىل مقتضيات قانون إعادة تنظيم املنافسة  عاملّية غري منتصبة 
 :واألسعار

ملنافسة واألسعار على أنّه : امن قانون إعادة تنظيم  7 نّصت أحكام الفصل
ه ينجّر عنه نقل  "يعّد تركيزا اقتصاد حبكم هذا القانون كل عمل مهما كان شكل

كّل أو جزء من ملكية أو حق اإلنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة 
من شأنه متكني مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط 

  . مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى بصفة مباشرة أو غري مباشرة"
ع مل  أّن املشرّ ه قتضيات الفصل املشار إليه أعالويربز من خالل ما جاء مب

يفّرق يف إطار تعريفه ملفهوم الرتكيز اإلقتصادي بني املؤسسات الوطنّية واألجنبّية 
وبني ما إذا كانت هذه املؤّسسات متواجدة داخل أو خارج الّسوق الوطنّية بل 

لتجارة  على اعتمد يف تقديره ملدى خضوع عملّية الرتكيز لرقابة الوزير املكّلف 

                                                            
5 Abonnement Data mobile : Tout abonnement actif à Internet et/ou Data via réseaux 
cellulaires mobiles (il comprend les abonnements clé 3G/4G, les abonnements Box Data, les 
abonnements M2M et les abonnements offre Data 3G/4G). 
L’opérateur orange Tunisie détient dans le créneau M2M une part de 4,8 %. 
6 Abonnement Data Fixe : tout abonnement (non résilié) à Internet et/ou Data au moyen d'un 
accès fixe filaire ou hertzien fixe de terre ou satellitaire (ADSL, FO, SDSL, VDSL, LS, FR, 
RTC, FH, LTE-TDD, WiMAX, Box Data, VSAT…). 
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ثري هذ وذلك وفقا ملا نّصت ه العملّية على الّتوازن العام للّسوق الوطنّية مدى 
كّل جيب عرض " : عليه أحكام الفقرة الثّانية من الفصل سالف الذّكر من أنّه

ا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على مشروع تركيز أو عملّية تركيز إقتصادي  ّ من شأ
لتجارة الّسوق الداخلّية أو جزء منها على موافقة الوزير   " .املكّلف 

وتبعا ملا تقّدم فإّن أحكام قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار وحتديدا 
املربمة بني شركات أجنبّية عاملّية  تنسحب على عملية الّرتكيز الرّاهنةمنه   7الفصل 

ثري هذه العملّية على  لسوق الوطنّية ويبقى تقييمها مرتبطا مبدى  غري منتصبة 
    الّسوق الوطنّية.

  

لّتجارة: -2   فيما يتعّلق خبضوع عملّية الرتكيز الّراهنة إىل رقابة الوزير املكّلف 
  

من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار أن يعرض على  7أوجب الفصل 
ا  لتجارة كل مشروع تركيز أو عملّية تركيز إقتصادي من شأ موافقة الوزير املكّلف 
خلق أو دعم وضعّية هيمنة على السوق الداخلّية أو جزء منها بعد توّفر أحد 

  الشرطني الّتاليني: 
  

جتاوز نصيب املؤسسات املعنّية جمتمعة خالل  : يتمّثل هذا الشرط يفالشرط األّول 
الصفقات األخرى جممل البيوعات أو الّشراءات أو كّل من  %30نسبة  ،سنة

لسوق الداخلّية أو   جزء منها ملواد أو منتوجات أو خدمات بديلة. املنجزة 
يتعّلق بتخّطي إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه املؤسسات : الشرط الثّاين

املؤرخ يف  2016لسنة  780لى الّسوق الّداخلية مبلغا معّينا، ضبطه األمر عدد ع
  ).د100.000.000مبائة مليون دينار ( 2016جوان  13

لّرجوع إىل استشارة احلال فإّن طريف الّرتكيز ومها شركة أورونج آس.أ  ،و
عتبار لّسوق الّتونسّية و أّن عملّية  وشركة بيزنس آند ديسيزن هلما فروع عاملة 
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الّرتكيز هي من الّنوع العمودي أي أّن أطرافها تعمل يف أسواق مرجعّية خمتلفة 
ومتكاملة، فإنّه ال ميكن مجع رقم املعامالت املنجز من طرفها للّتثّبت من حتّقق 

  الّشرط الثّاين.
عتبار أّن رقم معامالت أورونج تونس يفوق لوحده مائة  واستنادا ملا سبق و

  خاضعة لرقابة وزير الّتجارة. تكون نار فإّن هذه العملّيةمليون دي
لّسوق الوطنّية: -3    ثري عملّية  الّرتكيز على املنافسة 

عتبار أّن  عمودي تركيزخذ عملّية الرتكيز الرّاهنة كما سبق ذكره شكل 
تشمل أنشطة  هي أنشطة غري متنافسة ولكّنها متكاملةأنشطة الّشركات املعنّية 
تغّطي خمتلف مراحل استقاء Aval وأمامية َ  Amont  ذات ترابطات خلفية

  املعطيات والتصّرف فيها.
بقدر  عملّية إىل تقليص يف عدد املنافسني داخل الّسوقهذه الال تؤّدي و

  ما ينجّر عنها إمكانية غلقها خاّصة إذا كانت حواجز الّدخول إليها مرتفعة. 
عاّمة إشكالّيات هاّمة من منظور املنافسة هذا الّنوع من الّرتكيز شّكل يوال 

ا  ّ شركات تعمل يف أسواق مرجعّية خمتلفة إّال أنّه جيب التثّبت ممّا تتعّلق بعتبار أ
ر سلبّية على وضعّية املنافسة يف الّسوق من  ميكن أن يكون هلذا االندماج من آ

أو من ممارسات  discrimination par les prixممارسات متييزيّة عرب األسعار 
املؤّسسات املندجمة أن  إذ من شأن أّي تعامل حصري بني Forclusionتضييقّية 

ينجّر عنه إغالق الّسوق على مستوى الّسوق اخللفّية والّسوق األمامّية وذلك عندما 
ال يتوّفر للّشركات املنافسة على مستوى هذه األسواق بديل للتزّود أو للّتزويد 

املؤّسسات  ىحدإملنتوج أو اخلدمة املعنّية وحتدث هذه الوضعّية عند وجود 
يف وضعّية احتكار للّسوق وحتتّد يف حال وجود حواجز هاّمة للّدخول املندجمة 

  إليها. 
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إلستشارة و  بضعف حواجز الّدخول القانونّية تتمّيز الّسوق املرجعّية املعنّية 
إيداع تصريح لدى املصاحل  سوىمارسة مثل هذا الّنشاط مل تشرتط، إذ ال واإلداريّة

ا.   املختّصة كما يتجّلى ذلك من أمهّية عدد املؤّسسات الّناشطة 
ولئن تتطّلب ممارسة الّنشاط يف بعض األسواق املرجعّية الفرعّية على غرار 

ومواكبة الّتطّور الّتكنولوجي واكتساب نسبّيا خزن وإيواء املعطيات استثمارات هاّمة 
ّية واملعلوماتّية اجلديدة وتشغيل كفاءات عالية إّال أّن اخلدمات التقنيات الّتكنولوج

  ذات قيمة مضافة عالية قابلة أيضا للّتصدير.هي املسداة 
  

ا ختضع يف حتديدها إىل قاعدة  أسعار هذه اخلدمات حّرةكما تعترب  ّ إذ أ
  العرض والطّلب.

  

لس معطيات دقيقة حول حّصة الّسوق  لكّل متدّخل ولئن ال يتوّفر لدى ا
ا كّل من شركة   Business andعلى خمتلف األسواق املرجعّية اليت تعمل 

Decison Tunisie  وشركةBusiness and Decision Tunisie Locale  ّإال
أنّه ميكن الّتأكيد على أّن وجود العديد من الّشركات املنافسة على خمتلف األسواق 

وجود هذه الّشركات يف وضعّية هيمنة على الّسوق  الفرعّية ميّكن من استبعاد فرضّية
  الوطنّية متّكنها من الّضلوع يف ممارسات تضييقّية.

من استغالل الكّم اهلائل شركة أورونج تونس  ،كما ستمّكن عملّية الّرتكيز
وكمسدي خلدمات يف من املعطيات اليت تتحّصل عليها كمشّغل شبكة اّتصاالت 

جمال اهلاتف القاّر واجلّوال من اجليل الثّاين والثّالث والرّابع على كامل تراب 
   اجلمهوريّة خاّصة يف ما يتعّلق بتحليلها واستغالهلا.

  لس املوافقة على مشروع عملية الّرتكيز.وتبعا ملا تقّدم يقرتح على جناب ا
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لس املنافسة بتاريخ   2017 ديسمرب 21وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد  سة السّيد بر وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي  رضا بن حممودبر

لّسعود وخالد السّالميواخلموسي بوعبيدي وعمر الّتونكيت  تني السّيدو  وسامل 

ن رجاء الّشّواشي وأّمن  وحبضور املقّرر العام السّيد حممد شيخ روحه  ورمي بوزّ

 . كتابة اجللسة السّيد نبيل السمايت

  الرئيــس                                                               
 رضا بن حممود

 

 


