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حلمد �                                               اجلمهورية التونسية                          ا

  جملس املنافسة

  161413القضية عدد: 

    2020  أكتوبر 1$ريخ القرار:  

 

 قـــــرار 

:ضد كل منأصدر جملس املنافسة القرار التايل   

  (تعّهد تلقائي) 
  

  

تونس"   - "أورنج  مقر  Orange Tunisieشركة  القانوين،  ممثلها  شخص  االجتماعي  ◌ّ يف  ها 

الكائن مكتبه    ، تونس، Cئبها األستاذ سليم مالوش  1003  ،بعمارة أورنج املركز العمراين الشمايل

 ، تونس ،Rج العربية السعودية  ،الطابق السابع بلوك د، 2000مبركب قاالكسي 

تون - "أوريدو  مقرّ   Ooredoo Tunisie"  سشركة  القانوين،  ممثلها  شخص  االجتماعي  يف  ها 

البحرية  حب البحرية، ضفاف  الكائن    ، شركة بوصيّان الكناين والشركاء  تنو[ا تونس،    ، 1053دائق 

  ،تونس 1002 ،البلفيدير ،29مقّرها بشارع أالن سافاري عدد 

الثانية   القرار على اإلطالع بعد القضائّية  الّدائرة  عن  املنافسةالّصادر  عدد  حتت    lلس 

التعّهد  والقاضي  2016 فيفري  25بتاريخ    ،15032 إحتمال    بقبول  يف  uلنظر  اإلخالل  تلقائّيا 

 جملس رئيس إىل املرفوع لتقريرu  ورد ما وفقuملنافسة يف سوق اإلّتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلّوال  

   .الّتلقائي التعّهد مبلف واملضّمن 2015سبتمرب  14 بتاريخ العامّ  املقّرر قبل من املنافسة

والذي     ،شركة "أورنج تونس"األوىل    عليها املّدعى Cئب  ردّ  يف جاء ما على اإلّطالع وبعد

أنّ  فيه  تدخل  منوّ   جاء  مل  التعريف  يّ أبته  على  (�ريخ    2016وحىت ماي    2015منذ جانفي    ةتغيري 

يكون  ة  التسعري ة  تغيري على طريق  أيّ   أنّ   مربزا  ،الرّد) املستهلك    الّ إال   عو شر املبعد عرض  و لصاحل 
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اهليئ على  ة  الوطني ة  على  للحصول  األ  ،منها ة  املسبقة  املوافق لالتصاالت  ملقتضيات  عدد  تطبيقا  مر 

العامّ   2008ة  لسن  3026 الشروط  بضبط  العموميإلة  واملتعلق  الشبكات  تصاالت  إللة  ستغالل 

  إجيابيّا   دورا  تلعب  لإلّتصاالت بتونس  ل الثالثاملشغّ ها  عتبار �و   أّن منّوبته فاذ، مضيفا  وشبكات الن

اإل  سوق  اىل  دخوهلا  املنافس منذ  تدعيم  يف  تكة  تصاالت  على  تقدمي   ىمستو   يفيسها  ر والعمل 

التعريف  وكذلك اخلدمات   يف  القدر   ةالتخفيض  يف  ة  الشرائية  لتحسني  حقه  وتدعيم  للمستهلك 

متنوع خدمات  على  معقولو�ة  احلصول  يطبّ uألة  مقارنة  سعار  اليت كان  املشغالن سعار  قها 

وحفظ احلق يف ما   ملنّوبته القضاء بعدم ثبوت املمارسات املنسوبة    يطلب تبعا لذلك   هوو   ،السابقان

  زاد على ذلك.

والذي  ،  شركة "أوريدو تونس"الثانية  عليها   املّدعى Cئب  ردّ  يف جاء ما على اإلّطالع وبعد

فيه املتعلّ   ةبقائم  أدىل  التعريفة  uلتغيري  ةقالعروض  التلقائي  يف  التعهد  ة طريق  أنّ ىل  إ  مشريا  ،موضوع 

شتداد  إسعار و خنفاض األإ  أنّ   كما  ،2015ة   وبقيت على حاهلا بني جانفي وجويليالتسعري مل تتغّري 

الناشطة  املنافس  الشركات  املرجعيّ ة  بني  السوق  واعتماديف  مفرط  ة  لعروض  حتّ بعضها  االخنفاض    م ة 

واإلإ التدابري  مراسل   منّوبته  قتصرت إقد  و   .التسعرية  طريقة  ملراجعة  القانونيّ جراءات  ختاذ  ة  اهليئة  على 

السلطتّ لإل ة  الوطني uعتبارها  االتصاالت  ة  الساهر ة  صاالت  قطاع  تنظيم  قرار    رأيها  إلبداءعلى  يف 

سلّ  ولتغيري  التعريفات  مد  ظرنّ ل م  املنافس ءمال  ىيف  ملبادئ  ذلك    ةمتها  على  ينّص  عدد  األكما  مر 

العامّ   2008ة  لسن  3026 الشروط  بضبط  العموميإلة  املتعلق  الشبكات  تصاالت  إللة  ستغالل 

   .التسعرية طريق علىتغيري  ومل تدخل uلتايل أيّ  ، اسلبيّ ة  اهليئ وكان ردّ  فاذ،وشبكات الن

من   املقّدم  التقرير  على  اإلطالع  عليهاوبعد  املّدعى  بتاريخ  Cئب   2018أوت    15  الثانية 

اهليئ  فيه  ستغرب إوالذي   اإلتّ لإلة  الوطنية  شكوك  احملظور تّ صاالت يف حصول  من  ة  فاقات  بني كل 

و أة  شرك النزاعات  ة  لعا مطّ Rّ أو ة  ورنج خاص أوريدو  اهلائل من  الطرفني زمنعلى احلجم  صدور    بني 

د التفكري يف و حىت جمرّ أقارب بينهما للتّ ة مكانيّ إ أيّ ي صمبا يقة خالهلا uملنافس إفعال املشكوك يف األ

مراسلة اهليئة    وفضال عن ذلك فقد ّمتت  .ةاو حمظور ة  فاقات سواء كانت جائز تّ نوع من اإل  يّ أبرام  إ

رأيهال مش   طلب  تغيري  يف  التعر سلّ روع  والنظرم  احلايل  التعهد  موضوع  مالئم  يفات    املشروع   ة يف 

إتّفاق حمضور أو خرق    إلبرامسعي    أنّهل على  ؤوّ ي  أن تطبيقا للقانون وال ميكن    يعدّ وهو ما  للقانون  

  ة. قانون املنافس ل

  وإىل مندوب احلكومة. الطّرفنيوبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل 
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تقرير ختم األحباث   اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول  بكتابة  و وبعد  املرّمسة 

  .2020 أوت  7بتاريخ  368حتت عدد  اlلس

عدد       القانون  على  اإلّطالع  يف    1991لسنة    64وبعد    واملتعّلق   1991  جويلية  29املؤرّخ 

uملنافسة واألسعار .  

عدد       القانون  على  اإلّطالع  يف    2015لسنة    36وبعد  واملتعّلق   2015سبتمرب    15املؤرّخ 

  �عادة تنظيم املنافسة واألسعار.

املتعّلق بضبط و   2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477وبعد اإلطالع على األمر عدد      

  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة uمللف.     

رافعة املعّينة ليوم  uلطّريقة القانونّية جللسة امل  األطرافستدعاء  إوبعد اإلّطالع على ما يفيد      

وحضرت    ،، و[ا تال املقّرر السّيد عصام عموري ملّخصا من تقرير ختم األحباث 2020  سبتمرب  17

نيابة عن األستاذ سليم مالوش   يف حق شركة أورنج تونس وطالبت برفض  األستاذة جناة اجلالصي 

خبص إتّفاق  أّي  وجود  وعدم   Cوقانو واقعا  يؤسسها  ما  إلفتقادها  موضوع  الّدعوى  املمارسة  وص 

أوت   24التعّهد، وحضر من ميثل شركة حماماة بوصّيان الكناين ومتّسك مبا تضّمنه التقرير املقّدم يف  

    وتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا±ا املظروفة نسخة منها uمللف.  ،2020

 

حلكم جبلسة يوم  صريح =   . 2020  أكتوبر 1وإثر ذلك قّرر اEلس حجز القضيـة للمفـاوضة والّت

 وMا وبعد املفاوضة القانونّية صرح مبا يلي: 

 

  الشكل: حيثمن 

واقدّ حيث   واملصلحة  الصفة  له  ممن  القانونية  آجاهلا  يف  الدعوى  مجيع  مت  بذلك  ستوفت 

  قبوهلا من هذه الّناحية. شروطها الشكلّية واّجته لذلك 
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  من حيث األصل:

عرب   خمّلة ممارسات  إدانة إىل ±دف الّدعوىكانت    حيث اإلّتصاالت  سوق  يف  uملنافسة 

على   بني مشّغلْي اإلتصاالت املّدعى عليهما  متثّلت يف حصول شبهة إتّفاقاهلاتف الرقمي اجلّوال  

  تغيري سّلم الفوترة وعرقلة حتديد األسعار بكّل حرّية واحلّد من املنافسة احلرّة فيها. 

خدمات سوق  يف  احلال   قضّية يف املرجعّية الّسوق متثّلت وحيث عرب   إسداء  االتصاالت 

  اهلاتف الرقمي اجلوال.

كل عملية تراسل أو بث  االتصاالت على أRّا "  2يف فصلها    جملة االتصاالت تعّرف  حيث  و 

 . أو استعمال إلشارات بواسطة حوامل معدنية أو بصرية أو راديوية"

أكثر"  حيث  و  أو  طرفني  بني  "تؤّمن  اليت  االتصال  خدمات  لتوفري  من  يتعّني  مجلة  توفري 

  .الوسائل املادية أمهها األجهزة الطرفية

اجلهاز الطريف بكونه "كل جهاز ميكن ربطه مع طرف شبكة  ة االتصاالت  جملّ وحيث عرّفت  

  .اتصاالت قصد توفري خدمات االتصاالت للعموم"

يتعّني  و  مرتبطة بشبكة  هذه أن تكون األجهزة الطرفّية اجلّوالة    إلجناح عمّلية االّتصالحيث 

وجود ربط بني شبكات    . كما يتوّجبشبكة االتصاالت املفتوحة للعموم""عمومية لالتصاالت، أي

   االتصاالت.

ويتوىل ¼مني ،  الربط البيين هو "ربط بني شبكتني عموميتني لالتصاالت أو أكثر"حيث أّن  و 

فصلها   يف  االتصاالت  جمّلة  حبكم  يقتضي  والذي  اتصاالت  شبكة  مشّغل  اتصاالت  أن    2شبكة 

  ". يكون "شخص معنوي متحّصل على لزمة الستغالل شبكة عمومية لالتصاالت 

متّكن خدمات اإلتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال من توجيه اإلتصال إىل شخص وحيث 

معّني دون آخر من خالل استعمال جهاز طريف جوال يتضّمن مجلة من املعطيات الّشخصية من  

  ور.  لك قائمة األمساء واإلرساليات وصذ

خدمات  إسداء  بسوق  ينشط  اهلاتف    وحيث  عرب  و االتصاالت  اجلوال  حدود  الرقمي  إىل 

 تونس.أوريدو تونس و أورنج و   اتصاالت تونس مشّغلني أساسيني:ثالثة  2015ماي 

والرتاخيص  وحيث اللزمات  منح  من  اهلدف  الثالث  كان  جديدة    ةللمشّغلني  خدمات  توفري 

uعتماد التقنيات املتطّورة واحلديثة من أجل تطوير البىن التحتّية والعمل على إستغالل ما توّفره هذه  
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اخلدمات  لتطوير  إمكانيات  من  على   ،السوق  واحلّث  واالنرتCت  املعطيات  تراسل  منها  وخاصة 

   .ختفيض التعريفات 

اlلسحيث  و  مستعمل   إعترب  أو  منتفع  لكّل  املخّولة  اإلمكانية  بكونه  االستبدال  مفهوم 

  . الستبدال منتوج معّني Áخر يوّفر له نفس احلاجة أو على األقل نسبة قويّة منها 

عمل   دأب  ولئن  قابلية  اlوحيث  أّن  اعتبار  اهلاتف  إلس على  االتصال عرب  ستبدال خدمة 

القار   اهلاتف  عرب  االتصال  خبدمة  فإنّ اجلوال  بذا±ا،  سوق  الستقاللية كل  ممكنة  قابلية    غري 

اجلوال   الرقمي  اهلاتف  سوق  داخل  االتصاالت  خدمات  بني  Cح  تكوناالستبدال  من  ة  يممكنة 

ويبقى    ، لني داخل هذه الّسوق يقومون بتوفري نفس اخلدمات تقريباالطلب uعتبار أّن خمتلف املشغّ 

ع  املطبّقة  التعريفات  مستوى  يف  والستقطاب  االختالف  املنافسة  لروح  إذكاء  اخلدمات  هذه  لى 

  املشرتكني.

فقد عرفت خدمات اهلاتف الرقمي اجلّوال قفزة   ،على عكس خدمات اهلاتف القاروحيث و 

ومع ما شهده قطاع اإلّتصاالت من تطّور وتوّجه مطّرد حنو حترير    لني جددمع دخول مشغّ نوعّية  

  األسواق وزÆدة املنافسة.  

  يف حدود "  أوريدو تونس شركة "  كانت حّصة    2015موّىف شهر ماي  وإىل حدود    وحيث  

"  اتصاالت تونسيف حني تتقاسم كل من "  الرقمي  اجلوال  اإلشرتاكات uهلاتف   من سوق   %  44,2

 . للثانية   %21,3و لألوىل  %  34,5" البقّية بنسبة تونسأورنج و"

أنّ   حيثو  امللف  أوراق  من  تونس"    ثبت  "أورنج  سّلم يإعالما  أودعت  شركة  بتغيري  تعّلق 

يوم   لإلّتصاالت  الوطنّية  اهليئة  لدى  تونس"  2015جوان    30الفوترة  "أوريدو  شركة  قامت  فيما   ،

  . لدى نفس اهليئة  2015جويلية   �2يداع إعالمها املتعّلق بنفس املوضوع يوم 

أRّا تعتزم إدخال السّلم اجلديد للفوترة ضمن مراسلتها  شركة "أورنج تونس"    أفادت حيث  و 

  شركة "أوريدو تونس" الصادرة عن  راسلة  تضّمنت امل، يف حني  2015جويلية    14حيز التطبيق يوم  

  .2015جويلية   15أRّا تعتزم إدخال السّلم اجلديد للفوترة يوم  تضّمنت

املسّوقة من  حيث  و  للعروض  الفوترة  تغيري سّلم  املشّغلني  Êنية إىل   30و  15إختار كّل من 

  . Êنية   45



6 
 

uعتباره  ملنافسة واألسعار  املتعّلق u  1991لسنة    64من القانون عدد    5ينّص الفصل  حيث  و    

على منع األعمال املتفق عليها والتحالفات واالتفاقيات الصرحية أو  الّنص املنطبق على وقائع احلال  

الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال uملنافسة واليت تؤول إىل عرقلة حتديد األسعار حسب  

   ري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.الس 

 uلضرورة تعتمد  هي ممارسات  الضمنّية أّن "اإلتّفاقيات ّر فقه قضاء اlلس على  إستق  حيثو     

 احلاالت  أغلب إثبا±ا يف ميكن وال عسريا، أمرا عليها احلّجة إقامة واملراكنة ممّا جيعل الكتمان على

إىل إالّ  فمىت  ،واملتكاملة" املتظافرة املؤّشرات  من  مجلة uلّلجوء  غري    وعليه  املؤّشرات  هذه  كانت 

  .طبيعي يف السلوكتظافرة وواهية يصبح األمر جمّرد توازي م

أعماحيث  و      تكشف  التحقيق  مل  قاطع   ل  دليل  وجود  عن  املاثلة  القضية  إطار  يف  املنجزة 

قصد تعطيل املنافسة عرب   تغيري سّلم الفوترةل  بينها فاق  تّ إلاملتنافسني    إبراميقيم احلجة على    وواضح

  سري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.حسب ال هااألسعار وتعطيل حتديد

مراسلةوحيث       التحقيق  طور  يف  لإلّتصاالت   ّمت  الوطنّية  مرات   اهليئة  تقدمي    عّدة  ملزيد 

عليها علومات الواردة  ودعم امللّف uملوقائع ومالبسات الرتفيع يف سّلم الفوترة  توضيحات خبصوص  

  . غري أّن املراسالت ظّلت دون ردّ 

العروض    وحيث     توازي  احلاالت أّن  بعض  ويف   Cأحيا غري عن    ينتج  بطرق  املعلومة  إنتقال 

وتفادي أخذ الّسبق    بسيطةال   املسايرة  يندرج يف إطار   ميكن أن   متطابقة  تقدمي عروض  كما أنّ   ،رمسّية

  من الغري واإلنفراد uملنافع احملّققة.

بتوتّر العالقة بني املّدعى عليهما والكّم اهلائل من الّنزاعات   متّيزت فرتة تقدمي العروضحيث  و     

ممّا جيعلمب  Æالقضا الّتنازل على  إىل  بينهما ودفعهما  لإلّتصاالت إلبرام صلح  الوطنّية   ا دفع uهليئة 

العروضالتّ  التداعي  شابه يف  السلوك وجيعل  موضوع  الطبيعي يف  التوازي  قبيل  إتّفاقهما  فرضّية    من 

العروض   قائمخبصوص  عليه  غري  إستقّر  ما  طبق  تؤكدها  ومتكاملة  متظافرة  مؤشرات  على    عملة 

  .  اlلس
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: وهلذه األسباب  

 

  .قّرر اEلس: رفض الّدعوى

 وعضويةرضا بن حممود  lلس املنافسة برÍسة الّسيد    األوىلوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية  

  . واخلموسي بوعبيدي وسندس uلشيخ والّسيدان حمّمد العياديفتحّية بن محّاد  �نالّسيد

  .نبيل السمايت حبضور كاتب اجللسة السّيد 2020 أكتوبر 1وتلي علنا جبلسة يوم 

  

  

  اجللسة كاتب                   الّرئيس      

 نبيل السمايت                                      رضا بن حممود

 


