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   ،احلمد هلل                                   اجلمهوريـة التونسيـة                           
 جملس املنافسة   
 161426  القضية عدد 

 2019جوان   27اتريخ القرار:  
 
 

 قـــــرار 
 

 أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني: 
  

 

انئبها األستاذ سليم مالوش الكائن مكتبه  ، شخص ممثّلها القانوينشركة أورنج تونس يف  ية:املّدع
 ؛تونس 1002، بلوك د، الطابق السابع، هنج العربية السعودية،  2000مبركب قاالكسي 

 من جهة،
الكائن مقّرها بضفاف البحرية، ص  ، يف شخص ممثّلها القانوين تونس  شركة أوريدو : هااملّدعى علي

 ؛تونس  1053،  641ب عدد 

 من جهة أخرى.
       
  19بتاريخ  تونس أورنج تونسشركة  من طرف املقّدمةبعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى      
إقدام شركة أوريدو تونس على عرض   تظّلمها من واملتضّمنة 161426حتت عدد  2016 ماي

جماان لتحقيق سبق جتاري وحتويل وجهة عدد كبري من مشرتكيها حتت   4Gخدمات اجليل الرابع 
رغم عدم دخول إجازات تركيز واستغالل شبكات اجليل الرابع للهاتف غطاء املرحلة التجريبّية 

تعّد  االّتصاالت ونزاهة املنافسة فيه و هتّدد توازن نشاط سوق وهي ممارسات  اجلّوال حيز النفاذ
  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  5خرقا واضحا ألحكام الفصل 

أّن تسويق خدمة االّتصاالت من اجليل الرابع من ظيم املنافسة واألسعار، ذلك املتعّلق إبعادة تن
مر إسنادها وقرار استعمال الرتّددات يعّد من قبل الشركة املطلوبة قبل احلصول على نّص اإلجازة وأ

ممّا يشّكل خرقا ألحكام   ،دون وجه حقن سند قانوين واستعمال لرتّددات قبيل تسويق خدمة دو 
  3026من األمر عدد  3ولإلجراءات الواردة أبحكام الفصل  من جمّلة االّتصاالت  82الفصل 
بضبط الشروط العاّمة الستغالل الشبكات  املتعّلق 2008سبتمرب  15املؤرّخ يف  2008لسنة 
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عمومّية لالّتصاالت وشبكات النفاذ والرتاتيب الواجب إتّباعها يف تسويق العروض التجاريّة من ال
الصادر بتاريخ   54قبل مشّغلي الشبكات املنصوص عليها بقرار اهليئة الوطنّية لالّتصاالت عدد 

على طريقة حتديد تعريفات عروض خدمات التفصيل املوّجهة   واملتعّلق ابملصادقة 2014جوان  11
اعتبار املمارسات الصادرة عن املّدعى  ك فهي تطلب تبعا لذلو  ،للعموم وإجراءات املوافقة عليها

عليها من قبيل االستغالل املفرط ملركز اهليمنة يف سوق اهلاتف اجلّوال اليت تستوجب العقوبة طبقا  
مع التنصيص على النفاذ العاجل طبقا   ،من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 43للفصل 
 من نفس القانون.    28للفصل 

الذي  و  2017 سبتمرب 20بتاريخ أوريدو تونس شركة املّدعى عليها  على ردّ  وبعد االّطالع     
 :  جاء فيه 
املتعّلق إبعادة تنظيم   2015لسنة  36من القانون عدد  5خرق أحكام الفصل يتّم مل  -

ابعتبار أّن األمر يتعّلق ابلتجربة النموذجّية خلدمات اجليل الرابع واليت من  املنافسة واألسعار
شروطها عدم استغالل الشبكة ألغراض جتاريّة مثلما أّكدته وزارة تكنولوجيا االّتصال واالقتصاد 
الرقمي عند الرتخيص والتمديد هلا يف رخصة استغالل الشبكة التجريبّية لشبكة اجليل الرابع  

 اجلّوال.  للهاتف 
التجربة النموذجّية على عّينة من املستعملني ال تتجاوز العدد الذي قامت وزارة   مّت حصر -

من خالل فرتة  وأّن مصاحلها التجاريّة مل ترد ،دهتكنولوجيا االّتصال واالقتصاد الرقمي بتحدي
أّن الغاية األساسّية من إشهار التجربة النموذجّية  ، ابعتبار التجربة جين أّي أموال ألغراض جتاريّة

رفاء بنجاح التجارب التقنّية اليت قامت هبا قصد توفري خدمة اجليل الرابع احلللجيل الرابع هو إعالم 
على احرتام الضوابط القانونّية اليت   ممّا يفيد حرص الشركة ،على كامل تراب البالد التونسّية

 وضعتها وزارة تكنولوجيا االّتصال واالقتصاد الرقمي. 
ّكنها من التحّكم يف آلّيات متحّصتها من سوق التفصيل لعروض األنرتنت اجلّوال ال  إنّ  -

اط يف مبا ينفي عنها إتياهنا ألّي ممارسة خمّلة ابملنافسة تتعّلق ابإلفر  ،السوق وفرض شروطها عليها
 اهليمنة. مركز استغالل 

جوان   30أبرمت صلح مع العارضة يف خصوص القضااي املنشورة لدى اجمللس قبل إهّنا  -
احلكم إبيقاع تبعا لذلك تطلب ، وهي 2016أتوبر  31مبقتضى كتب الصلح املؤرّخ يف  2016

 الصلح بني الطرفني وبصفة احتياطّية بعدم مساع الدعوى.   
 أطراف النزاع ومندوب احلكومة. إىلوبعد االّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث      
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  2019 أفريل 8بتاريخ املّدعية نيابة عن املقّدم وبعد االّطالع على تقرير األستاذ سليم مالوش      
 .بطلب القضاء بطرح القضّية بناء على الصلح املربم بني مّنوبته واملّدعى عليها والذي متّسك فيه

والذي   2019أفريل  25وبعد االّطالع على رّد املّدعى عليها شركة أوريدو تونس بتاريخ       
 متّسكت فيه مبا جاء يف تقرير ختم األحباث وطلبت احلكم وفقه.    

املتعّلق إبعادة   2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 على القانون عدد العاإلطّ بعد و       
   تنظيم املنافسة واألسعار.

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

وعلى ما يفيد استدعاء األطراف ابلطريقة  ة األوراق املظروفة ابمللفّ الع على بقيّ وبعد اإلطّ       
اصر السيفاوي  تال املقّرر السّيد النّ وهبا ، 2019 جوان  13ة جللسة املرافعة املعّينة ليوم القانونيّ 

ت األستاذة مىن محايدي نيابة عن زميلها األستاذ سليم  ضر وح ،من تقرير ختم األحباث ملّخصا 
مالوش انئب املّدعية شركة أورنج تونس وطلبت احلكم بطرح القضّية طبقا ملا ورد يف مكتوهبم 

متّسك و  أوريدو تونساملّدعى عليها شركة نيابة عن  وحضر السيد حممد البجاوي املقّدم اىل اجمللس،
  . كما فّوض النظر خبصوص طلب طرح القضّية  ابلردود الكتابّية املقّدمة للمجلس

 ملحوظاهتا املظروفة نسخة منها ابمللّف.  مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت      
  جوان  27جبلسة يوم وإثر ذلك قّرر اجمللس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح ابلقرار 

2019 . 
 وهبا وبعد املفاوضة القانونية صّرح مبا يلي: 

 من جهة الشكل:
حيث متّسكت املّدعى عليها أبهّنا أبرمت مع العارضة صلحا يف خصوص القضااي املنشورة      

 ، وطلبت على هذا األساس احلكم إبيقاع الصلح بني الطرفني.2016جوان  30لدى اجمللس قبل 
طرح القضّية مبوجب  2019أفريل  17وحيث طلب كذلك انئب املّدعية يف تقريره املؤرّخ يف      

بينهما لطرح القضااي املرفوعة أمام اجمللس قبل  املربمة ربم بني الطرفني بناء على االتّفاقّية الصلح امل
 .  2016جوان    30اتريخ 

وحيث استقّر فقه قضاء اجمللس على اعتبار أّن طلب التخّلي عن الدعوى جيب أن يكون       
 صرحيا وواضحا وال ميكن استنتاجه من وثيقة عاّمة أبرمت بني الطرفني. 

وحيث طاملا مل يتبنّي من أوراق امللف وجود طلب كتايب واضح وصريح لطرح القضّية املاثلة،       
صلح يف القضّية وطرحها على أساس اتّفاق مربم بني طريف النزاع لطرح  فإّن االكتفاء إبيقاع ال
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، ال يعّد من قبيل الطلب املستويف 2016جوان  30القضااي املرفوعة أمام اجمللس قبل اتريخ 
    للشروط املذكورة أعاله واليت استقّر عليها فقه قضاء اجمللس، األمر الذي تعنّي معه رّد هذا الطلب. 

تعنّي قبوهلا من فقد لحة ويف اآلجال القانونّية، لذا مت الدعوى ممّن له الصفة واملصحيث قدّ و     
 هذه الناحية.  

   :من جهة األصل
خمّلة  مارسات إتياهنا مل إىل تتّبع شركة أوريدو تونس من أجل  الدعوى املاثلة حيث هتدف    

دون سند قانوين قصد حتقيق سبق جماان و  تتمّثل يف عرض وتسويق خدمات اجليل الرابعابملنافسة 
 جتاري وحتويل وجهة عدد كبري من مشرتكي األنرتانت اجلّوالة حتت غطاء املرحلة التجريبّية.  

أبّن املمارسات املشتكى هبا تشّكل صورة من صور اإلفراط يف أيضا وحيث متّسكت املّدعية     
هتّدد توازن نشاط االّتصاالت ونزاهة املنافسة  هي و استغالل وضعّية اهليمنة يف السوق ذات الصلة 

املتعّلق إبعادة   2015لسنة  36من القانون عدد  5خرقا واضحا ألحكام الفصل ، مبا يعّد احلرّة فيه
 تنظيم املنافسة واألسعار.  

من وضع خدمة اجليل الرابع على ّن ما أقدمت عليه املّدعية  أب  وحيث دفعت املّدعى عليها     
قد   ائها مبقابل مايل عند استغالل الشبكة التجريبّية لشبكة اجليل الرابع للهاتف اجلّوالذّمة حرف

أوقع هبا الضرر وأبّن مصاحلها التجاريّة حصرت التجربة النموذجّية خلدمة اجليل الرابع على عّينة 
  ، بتحديده  من املشرتكني ال تتجاوز العدد الذي قامت وزارة تكنولوجيا االّتصال واالقتصاد الرقمي

هتدف من خالل فرتة التجربة إىل جين أّي أموال ألغراض جتاريّة ابعتبار أّن الغاية  تكن ومل 
رفاء بنجاح التجارب التقنّية اليت احلاألساسّية من إشهار التجربة النموذجّية للجيل الرابع هو إعالم 

ممّا يفيد حرصها على  ، ّيةقامت هبا قصد توفري خدمة اجليل الرابع على كامل تراب البالد التونس 
عدم خرقها  احرتام الضوابط القانونّية اليت وضعتها وزارة تكنولوجيا االّتصال واالقتصاد الرقمي و 

 املتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار.    2015لسنة   36عدد  من القانون 5ألحكام الفصل 
من مظروفات املّلف ومن دفوعات طريف النزاع أّن املسائل املثارة يف القضّية   يّتضححيث و     

ابلنظر يف مدى احرتام املّدعى عليها للشروط الواردة برخصة  احلقيقة والواقع الراهنة تتعّلق يف 
استغالل الشبكات النموذجّية خلدمات اجليل الرابع يف املرحلة التجريبّية واليت من أمّهها وجوب  

إبقامة وتشغيل شبكة عمومّية لالّتصاالت  د املشّغلني الثالثة الفائزين بطلب العروض املتعّلق تقيّ 
بعدم استغالل هذه الشبكات ألغراض جتاريّة  و  ، لتوفري خدمات االّتصاالت اجلّوالة من اجليل الرابع

ل فرتة وحصر التجارب النموذجّية خلدمات اجليل الرابع على عّينة حمدودة من املشرتكني خال
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إىل حني املصادقة على اتّفاقية اإلجازة املسندة   2016مارس  10املرحلة التجريبّية املمتّدة من اتريخ 
 لكّل مشّغل مبقتضى أمر حكومي.

وهي يف ذلك احلني  2016مارس  10املمارسات املنسوبة للمّدعى عليها بتاريخ  جّدت حيث و    
قانوان لالنطالق الفعلي يف توفري خدمات اجليل الرابع بصفة رمسّية   جمّرد مرتّشح وقيت وغري مؤّهل

املصادقة على اتفاقّية اإلجازة املسندة هلا مبقتضى األمر احلكومي عدد ضرورة أّن ذلك يقتضي 
والذي ينّص يف فصله الثاين على أّن االتّفاقية تدخل حّيز التنفيذ   2016مارس  29املؤرّخ يف  440

 .           2016أفريل  1خ نشره ابلرائد الرمسي أي بتاريخ  ابتداء من اتري
عند القيام إبشهار وتنفيذ   قد تقّيدت  أّن املّدعى عليهابت من أعمال التحقيق ثحيث و      

يف الرتخيص املسند هلا من طرف وزارة   ردالوا ابلشرط األّولالعملّيات التجريبّية لشبكة اجليل الرابع 
وذلك  تكنولوجّيات االّتصال واالقتصاد الرقمي واملتعّلق ابستغالل الشبكة ألغراض غري جتاريّة 

مارس   10مبحضر املعاينة احملّرر من عدل التنفيذ األستاذ إبراهيم العبديل بتاريخ  مثلما هو اثبت
نفسها والذي تضّمن معاينة للمقال الصحفي  واحملتّج به من املّدعية 2160حتت عدد  2016

"ستمّكن مشرتكيها من تكنولوجيا اجليل   جاء فيه أّن شركة أوريدو تونسو جبريدة الشروق املنشور 
مارس  11عدل التنفيذ بتاريخ نفس حمضر املعاينة احملّرر من طرف  ، فضال عنالرابع بصفة جمانّية"

الرابع اخلاص بشركة  معاينة إلشهار متعّلق خبدمات اجليل  املتضّمنو  2161حتت عدد  2016
مارس   9مّت تنزيله بصفحتها على شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك بتاريخ  أوريدو تونس

يف تونس الكّل   4G Ooredoo"ابتداء من اليوم الناس الكّل تنّجم جرب إل جاء فيه أنّه  2016
 . ..."Lancement officielوبالش إيه نعم بالش فلوس حىت 

شركة أوريدو  من نفس حماضر املعاينة احملتّج هبا من طرف املّدعية أّن حيث تبنّي يف املقابل و       
قد تعّسفت فعلّيا يف استغالل الشبكة التجريبّية خلدمات اجليل الرابع عرب متكينها جلميع   تونس

يل الرابع خالل املرحلة التجريبّية ولفرتة متتّد إىل  املشرتكني يف اهلاتف اجلّوال من جتربة تكنولوجيا اجل
حبصر التجربة يف الرتخيص املسند هلا واملتعّلق ومل تتقّيد ابلشرط الثاين الوارد  ،يوما تسعة عشرحنو 

من  يف تنظيم السوقارتباك وهو ما أّدى إىل إحداث  ،النموذجّية على عدد حمدود من املشرتكني
سبق غري ملمارسات وأساليب جتاريّة واشهاريّة غري قانونّية هبدف احلصول على  هاخالل استخدام

 على منافسيها.مشروع 
شكال من أشكال املنافسة غري املشروعة حيث يعترب السلوك الصادر عن شركة أوريدو تونس و      

ريّة املنافسة  اليت تقتصر آاثرها على مؤّسسة معّينة أو بعض املؤّسسات االقتصاديّة دون املساس حب
ال تدخل ابلتايل حتت طائلة  ، وهي يف السوق ذات الصلة ودون التأثري على آلّياهتا أو توازهنا
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عادة تنظيم املنافسة  املتعّلق إب 2015لسنة  36عدد من القانون  5أحكام الفقرة الثانية من الفصل 
واألسعار إاّل يف حالة اقرتاهنا بشرط تواجد املؤّسسة املشتكى هبا يف مركز هيمنة اقتصاديّة على  

 السوق ذات الصلة.   
دأب فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن اإلفراط يف استغالل مركز اهليمنة  وحيث       

مها وجود حالة اهليمنة االقتصاديّة  و رين متالزمني االقتصاديّة يقتضي النظر يف مدى تظافر عنص
واإلفراط يف استغالهلا، وأّن تواجد مؤّسسة اقتصاديّة يف مركز هيمنة على السوق ال يتحّقق إاّل مىت  
كانت تلك املؤّسسة متتلك قدرا من القّوة االقتصاديّة اليت متنحها استقاللّية التصّرف والتعامل مع 

وبكيفّية جتعلها قادرة على فرض شروطها   ،املستهلكني وفقا إلرادهتا املنفردة احلرفاء واملنافسني و 
وقد يكون ذلك حبكم  ، والتحّكم يف آلّيات السوق والتأثري اجلذري على وضعّية املتعاملني فيها

 يف.   أمهّية نصيبها منها أو تفّوقها التكنولوجي أو أسلوهبا التجاري أو مواردها املالّية أو متركزها اجلغرا
خلص من نتائج دراسة السوق أّن نصيب املؤّسسة املّدعى عليها من االشرتاكات حيث و      

بسوق التفصيل لعروض األنرتانت اجلّوالة عرب اهلواتف الذكّية شهد تراجعا خالل أواخر   ةاجلمليّ 
أواخر   % 42 بعد أن كان يف حدود % 37,6نقاط ليستقّر يف حدود  4 كثر منأب 2016سنة 
نقاط مقارنة حبّصتها املسّجلة  1,8يف حني ارتفعت حّصة املؤّسسة املّدعية بنحو  2015سنة 

 .  2016يف موىف ديسمرب  %  39,3تستأثر أبكرب حّصة من السوق بنسبة ل 2015أواخر سنة  

مؤّشر الرتّكز يف السوق منحنا تنازلّيا ابجّتاه الصفر خالل  اّّتذ  وحيث فضال عن ذلك، فقد     
وهو ما يدّل بوضوح على وجود منافسة فعلّية بني املشّغلني الثالثة وعلى  2016و  2015سنيت 

"أوريدو تونس" ألّي عنصر من عناصر القّوة االقتصاديّة اليت جتعلها تفرض   شركة عدم امتالك
إرادهتا على آلّيات السوق وتوازهنا العاّم، األمر الذي ينفي معه عنصر اهليمنة الذي ال تتوفّر بدونه  

 . ، وتعنّي على هذا األساس رفض الدعوىأركان اإلفراط يف استغالل مركز اهليمنة
 وهلذه األسباب 

       .قبول الدعوى شكال ورفضها أصال  قّرر اجمللس       
رضا بن حممود  جمللس املنافسة برائسة السّيد األوىل وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية      

   .سامل ابلسعود والسّيدة رمي بوزاين مي و وخالد السال العيادي حمّمدالسادة  وعضويّة
 كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.حبضور   2019 جوان  27وتلي علنا جبلسة يوم      
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