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DDEEDDIICCAACCEE  

  

AA  nnoottrree  SSeeiiggnneeuurr  eett  ssaauuvveeuurr,,  llee  TToouutt  PPuuiissssaanntt,,  ppoouurr  nnoouuss  aavvooiirr  

ddoonnnnéé  llee  ssoouuffffllee  ddee  vviiee  eett  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  ;;  

AA  nnooss  ppaarreennttss  ::  MMAAZZOOLLEE    DDUUEESSOOMMOO  CCyyrriillllee  eett  MMBBAALLAAMMAA    

BBAAYYIIBBUUEENNEE    FFéélliicciittéé,,  ppoouurr  mm’’aavvooiirr  ssoouutteennuuee  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  eett  

mmoorraalleemmeenntt,,  jjuussqquu’’àà  aarrrriivveerr  aauu  tteerrmmee  ddee  ccee  ccyyccllee  ddee  ggrraadduuaatt  ;;  

AA  nnooss  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss  bbiioollooggiiqquueess  ::  DDjjiimmmmyy  MMAAZZOOLLEE,,  DDjjoonnyy  

MMAASSIIAANNGGAA,,  DDiieeggoo  MMBBAALLAAMMAA,,  FFeellllyy  MMBBAALLAAMMAA,,  RRoosseettttee  MMAAZZOOLLEE,,  

CChhaarrllèènnee  MMAAZZOOLLEE,,  BBoonnnneettttee  MMAAZZOOLLEE,,  aaiinnssii  qquuee  CCllaaiirree  MMAAZZOOLLEE  ;;    

ttrroouuvveezz  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  rrééaalliissaattiioonn,,  llee  ffrruuiitt  ddee  vvoottrree  ccoonnccoouurrss  àà  ttoouuss  

ééggaarrddss..  

          

                                      

  

  

                            MMAAZZOOLLEE    BBUUEEKKEESSUUEENNEE    NNaaoommiiee  
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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

  

AAuu  tteerrmmee  ddee  ccee  pprreemmiieerr  ccyyccllee  uunniivveerrssiittaaiirree,,  iill  nnoouuss  sseerraaiitt  

iinnggrraatt  ddee  nnee  ppaass  rreemmeerrcciieerr  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  nnoouuss  oonntt  aaiiddéé  ddaannss  llaa  rrééuussssiittee  ddee  

ccee  ttrraavvaaiill..  

NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  pprreemmiièèrreemmeenntt  ttoouutteess    lleess  aauuttoorriittééss  ddee  

ll’’IInnssttiittuutt  SSuuppéérriieeuurr  PPééddaaggooggiiqquuee  ddee  llaa  GGoommbbee  ""IISSPP//GG""  eenn  ssiiggllee,,  ttoouutt  llee  

ccoorrppss  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  pprrooffeessssoorraall,,  lleess  CChheeffss  ddee  TTrraavvaauuxx,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  

aassssiissttaannttss  eett  lleess  aassssiissttaanntteess  ppoouurr  aavvooiirr  aassssuurrééss  nnoottrree  ffoorrmmaattiioonn  dduurraanntt  

lleess  ttrrooiiss  aannnnééeess  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ppaasssséé  ddaannss  ccee  ccyyccllee  ddee  ggrraadduuaatt..  

NNooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  vvoonntt  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddee  nnoottrree  ddiirreecctteeuurr,,  llee  CChheeff  

ddee  TTrraavvaauuxx    MMAAKKOONNGGAA  BBAAEENNAAKKEE,,  ppoouurr  aavvooiirr  aassssuumméé  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ccee  

ttrraavvaaiill,,  mmaallggrréé  sseess  mmuullttiipplleess  ooccccuuppaattiioonnss..  SSeess  rreemmaarrqquueess,,  ssaa  rriigguueeuurr  eett  

sseess    ccrriittiiqquueess  nnoouuss  oonntt  ppeerrmmiiss  dd’’aabboouuttiirr  àà  ccee  rrééssuullttaatt  eessccoommppttéé..  QQuu’’iill  

ttrroouuvvee  iiccii  nnooss  pprrooffoonnddeess  ggrraattiittuuddeess..  

NNoottrree  ggrraattiittuuddee  vvaa  ééggaalleemmeenntt  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddee  MMoonnssiieeuurr  NNDDUUZZII    

DDjjiinnoo  ppoouurr  mm’’aavvooiirr  aaiiddéé  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt,,  eett  àà  DDiieeuu  BBiiaacc..  

SSaannss  oouubblliieerr  ll’’aassssiissttaanntt    SSeeddaarr  MMUULLUUMMBBAA,,  ppoouurr  aavvooiirr  

bbeeaauuccoouupp  ccoonnttrriibbuuéé    àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  ccee  ttrraavvaaiill,,  qquu’’iill  ttrroouuvvee  iiccii  nnooss  

ssiinnccèèrreess  rreemmeerrcciieemmeennttss..  

IIll  nnoouuss  sseerraa  iinnjjuussttee  ddee  nnee  ppaass  rreemmeerrcciieerr  nnooss  ccoonnddiisscciipplleess  aavveecc  

lleessqquueellss  nnoouuss  aavvoonnss  ppaasssséé  llaa  vviiee  eessttuuddiiaannttiinnee  eennsseemmbbllee  ::  BBllaannddiinnee  WWAANNGGII,,  

SSaarraahh  MMAASSAAMMBBUU,,  MMaarrllèènnee  MMBBIILLAANNKKII,,  aaiinnssii  qquu’’àà  SSiiffaa  BBIILLOONNDDAA,,  IIrrèènnee  

NNKKUUMMUU,,  CChhrriisstteellllee  MMUUDDIIAAYYII,,  AASSHHIINNGGOO  FFlloorree,,  MMiirraaddii    MMAALLOOBBAA,,  MMeerrddii  

MMAABBIIAALLAA..  

QQuuee  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  ccee  ttrraavvaaiill,,  

ssooiieenntt  ssiinnccèèrreemmeenntt  rreemmeerrcciiééss..  
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00..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

00..11..  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  

  

LL’’aavvèènneemmeenntt  ddee  llaa  ttéélléépphhoonniiee  mmoobbiillee  ((ppoorrttaabbllee))  eenn  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ((RRDDCC))  eenn  ggéénnéérraall  eett  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr  rreemmoonnttee  àà  ll''ééppooqquuee  ooùù  llee  rréésseeaauu  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  ((OOCCPPTT))  

ssuubbiissssaaiitt  uunnee  ddééttéérriioorraattiioonn  ggrraadduueellllee  ttaanntt  ddee  sseess  ccaappaacciittééss  ddee  ddeesssseerrttee  qquuee  llaa  

ffiiaabbiilliittéé  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

  

AAvveecc  ll''aarrrriivvééee  dduu  rréésseeaauu  ddee  ll''ooppéérraatteeuurr  TTEELLEECCEELL  ((ttéélléépphhoonniiee  

cceelllluullaaiirree,,  vveerrss  lleess  aannnnééeess  11999966))  llee  ttéélléépphhoonnee  ffiixxee  ééttaaiitt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  

aabbaannddoonnnnéé..  EEtt  cceellaa  ss''eesstt  ccoonnssoolliiddéé  aavveecc  ll''aarrrriivvééee  dd''aauuttrreess  aacctteeuurrss,,  ccoommmmee  

VVOODDAACCOOMM,,  CCEELLTTEELL,,  TTIIGGOO,,  AAFFRRIICCEELL,,  OORRAANNGGEE,,  eettcc..  

  

AA  nnootteerr  qquuee  ssii  lleess  pprreemmiieerrss  cciittééss  cc’’eesstt--àà--ddiirree  TTEELLEECCEELL  eett  CCEELLTTEELL  

aavvaaiitt  ppoouurr  ssyyssttèèmmee  ddee  ffaaccttuurreerr  lleeuurrss  cclliieennttss  aapprrèèss  ccoonnssoommmmaattiioonn  ((PPoosstt  --  

ccoonnssoommmmaattiioonn))  dd''aauuttrreess  ooppéérraatteeuurrss  ddee  ttéélléépphhoonniiee  ssoonntt  vveennuuss  eeuuxx,,  aavveecc  llee  

ssyyssttèèmmee  ddeess  ccrrééddiittss  ((uunniittééss))  qquuii  ssoonntt  vveenndduuss  oouu  aacchheettééeess  ccoommmmee  pprrééaallaabbllee  

ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

  

AAuuttaanntt  qquu''oonn  ppoouurrrraaiitt  ss''yy  aatttteennddrree,,  ll''aarrrriivvééee  ddee  cceess  nnoommbbrreeuuxx  

iinntteerrvveennaannttss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  aa  dd''ooffffiiccee  ddéécclleenncchhéé  llaa  llooii  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  qquuii  

vveeuutt  qquuee  cchhaaccuunn  dd''eennttrree  eeuuxx  mmeettttee  ttoouutt  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  ssee  mmaaiinntteenniirr  ssuurr  llee  

mmaarrcchhéé  eett  ssee  llaanncceerr  àà  llaa  ccoonnqquuêêttee  ddeess  cclliieennttss  ppoouurr  ddeemmeeuurreerr  eenn  ccoommppééttiittiioonn..  

DD’’ooùù  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  ssttrraattééggiieess  ppoouurr  aassssuurreerr  ll''ééqquuiilliibbrree  ddeess  fflluuxx  eett  aaiinnssii  

ccrrééeerr  uunnee  ssyynneerrggiiee  ppoossiittiivvee  ddeess  ooppéérraattiioonnss..  

CCeeppeennddaanntt  aauu  rreeggaarrdd  ddee  ll''aammpplleeuurr  qquuee  pprreennnneenntt  cceess  rréésseeaauuxx  ddee  

ttéélléépphhoonniiee  cceelllluullaaiirree,,  ffaaiissaanntt  qquu''iill  eesstt  pprraattiiqquueemmeenntt  rraarree  ddee  rreennccoonnttrreerr  ddaannss  llaa  

vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ddeess  ggeennss  qquuii  nnee  ddiissppoosseenntt  ppaass  ddee  cceett  oouuttiill  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ddee  qquuooii  cchheerrcchheerr  àà  ccoommpprreennddrree  cceerrttaaiinnss  aassppeeccttss  yy  rreellaattiiffss,,  

dd''ooùù  qquueellqquueess  qquueessttiioonnss  qquuii  ssee  ppoosseenntt  ::  

  

  QQuueellllee  eesstt  llaa  tteennddaannccee  ddee  pprriixx  ddeess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess  dduu  rréésseeaauu  AAiirrtteell  

ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa??  

  QQuueellss  ssoonntt  lleess  ffaacctteeuurrss  qquuii  ccoonnccoouurreenntt  àà  cceettttee  tteennddaannccee??  

  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  dd''aavveenniirr??  
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TTeelllleess  ssoonntt  lleess  qquueessttiioonnss  aauuxxqquueelllleess  nnoouuss  eessssaayyeerroonnss  ddee  rrééppoonnddrree  ttoouutt  aauu  

lloonngg  ddee  cceettttee  ééttuuddee..  

  

00..22..  HHYYPPOOTTHHEESSEESS  

  

EEnn  ccoonnssiiddéérraanntt  ll''hhyyppootthhèèssee  ccoommmmee  ééttaanntt  lleess  rrééppoonnsseess  pprroovviissooiirreess  

qquu''oonn  aappppoorrttee  aauuxx  qquueessttiioonnss  ppoossééeess  àà  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee,,  nnoouuss  ffoorrmmuulloonnss  lleess  

hhyyppootthhèèsseess  sseelloonn  lleessqquueelllleess::  

  

  VViissiibblleemmeenntt  lleess  pprriixx  uunniittaaiirreess  ddeess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess  sseemmbblleenntt  nnee  ppaass  

cchhaannggeerr,,  ccaarr  cc''eesstt  aauuttoouurr  ddee  11000000  FFCC,,  33000000FFCC  eett  44550000FFCC,,  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  ppoouurr  lleess  ccaarrtteess  ddee  110000,,  330000  eett  550000  uunniittééss..  MMaaiiss,,  aauu  

rreeggaarrdd  dd’’uunniittéé  ccoonnssoommmmééee  ppaarr  sseeccoonnddee  oouu  aauuttrree  uunniittéé  ddee  rrééfféérreennccee,,  oonn  

ccoonnssttaatteerraaiitt  qquuee  llaa  dduurrééee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  sseennssiibblleemmeenntt  aauuggmmeennttéé  

ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aannnnééeess,,  mmooiiss  eett  jjoouurrss  ppaassssééss..  CCee  qquuii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  

iinntteerrpprrééttéé  ccoommmmee  uunnee  bbaaiissssee  rreellaattiivvee  ddeess  pprriixx  ddee  cceess  pprroodduuiittss..  

  CCeeccii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  ooccccaassiioonnnnéé  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  ccoonnccuurrrreennccee,,  vvuu  llee  nnoommbbrree  

dd’’iinntteerrvveennaannttss  ddaannss  ccee  sseecctteeuurr  eett  lleess  mmuullttiipplleess  ccaammppaaggnneess  ppuubblliicciittaaiirreess  

iinniittiiééeess  ppoouurr  ccoonnqquuéérriirr  llee  ppuubblliicc..  

  

00..33..  CCHHOOIIXX  EETT  IINNTTEERREETT  DDUU  SSUUJJEETT    

  

NNoottrree  cchhooiixx  aa  ééttéé  ppoorrttéé  ssuurr  ccee  ssuujjeett,,  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  àà  AAiirrtteell  

ssiimmpplleemmeenntt  ppaarrccee  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  ll''uunnee  ddee  pplluuss  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  

ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo//RRDDCC..  AAiinnssii,,  àà  vvooiirr  

ll’’eennggoouueemmeenntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ssuurr  sseess  pprroodduuiittss,,  nnoouuss  eessssaayyeerroonnss  ddee  

ccoommpprreennddrree  ccee  qquu''eesstt  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  vveennttee  ddee  sseess  pprroodduuiittss,,  uunnee  ffaaççoonn  

dd''éévvaalluueerr  ssii  ssaa  ddéémmaarrcchhee  eesstt  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  pprreessccrriittss  ddee  llaa  llooii  eenn  llaa  mmaattiièèrree..  

AAuussssii,,  ppoouurr  rreessppeecctteerr  llaa  ttrraaddiittiioonn  qquuii  iimmppoossee  aauuxx  ffiinnaalliisstteess  dduu  ccyyccllee  

ddee  ggrraadduuaatt  dd’’ééllaabboorreerr  uunn  ttrraavvaaiill  ddee  ffiinn  ddee  ccyyccllee//TTFFCC,,  nnoouuss  nnoouuss  lliivvrroonnss  àà  cceett  

eexxeerrcciiccee    qquuii  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  aauussssii  ddee  llaaiisssseerr  ddeess  ttrraacceess  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  

eexxppllooiittééeess  ppaarr  lleess  éévveennttuueellss  cchheerrcchheeuurrss  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee,,  ppoouurrqquuooii    nnee  ppaass  

iinnssppiirreerr  cceerrttaaiinnss  ddéécciiddeeuurrss..  
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00..44..  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  DDUU  SSUUJJEETT  

VVuu  ll''iimmmmeennssiittéé  eett  llaa  ccoommpplleexxiittéé  ddee  nnoottrree  ssuujjeett,,  nnoouuss  nnee  ssaauurroonnss  ppaass  

ttoouutt  aabboorrddeerr  dd''ooùù    llee  bbeessooiinn  ddee  ddéélliimmiitteerr  llee  ttrraavvaaiill  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  ddaannss  

ll''eessppaaccee  eenn  vvuuee  dd''uunn  aabboouuttiisssseemmeenntt  mmeeiilllleeuurr..  

aa..  DDaannss  ll''eessppaaccee  ::  NNoouuss  aavvoonnss  cchhooiissii  ll''eennttrreepprriissee  ddee  ttéélléépphhoonniiee  cceelllluullaaiirree  

AAIIRRTTEELL  KKIINNSSHHAASSAA  ssuurr  bbaassee  ddee  llaaqquueellllee  nnoouuss  aalllloonnss  ééllaabboorreerr  nnoottrree  

ttrraavvaaiill..  

bb..  ddaannss  llee  tteemmppss  ::  DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuu  tteemmppoorreell,,  nnoouuss  aavvoonnss  pprriiss  llaa  ppéérriiooddee  

aallllaanntt  ddee  22001100  àà  22001144,,  ddee  qquuooii  nnoouuss  ppeerrmmeettttrree  ddee  ccoolllleecctteerr  lleess  

ddoonnnnééeess  nnéécceessssaaiirreess  àà  cceett  eeffffeett..  

  

00..55  MMEETTHHOODDEESS  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  UUTTIILLIISSEEEESS  

  

PPoouurr  aarrrriivveerr  àà  ssee  ffaaiirree  cceettttee  aannaallyyssee,,  ccrriittiiqquuee  ddee  llaa  vvaarriiaattiioonn  dduu  pprriixx  

ddeess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  KKiinnooiiss,,  nnoouuss  aavvoonnss  rraasssseemmbblléé  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  ttrraavveerrss  lleess  mméétthhooddeess  eett  tteecchhnniiqquueess  ssuuiivvaanntteess::  

  

aa..  MMéétthhooddeess  uuttiilliissééeess  ::  

  MMéétthhooddee  aannaallyyttiiqquuee  ::  EEllllee  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ffaaiirree  vvuuee  aannaallyysséé  ddeess  

ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  ssuurr  tteerrrraaiinn  eenn  vvuuee  dd''eenn  ddéédduuiirree  lleess  ssuubbssiissttaanncceess..  

  MMéétthhooddee  hhiissttoorriiqquuee  ::  EEllllee  nnoouuss  aa  sseerrvvii  àà  rreeccoonnssttiittuueerr  hhiissttoorriiqquueemmeenntt  lleess  

éélléémmeennttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell..    

  

bb..  TTeecchhnniiqquueess  uuttiilliissééeess  ::  

  

  TTeecchhnniiqquuee  dd''iinntteerrvviieeww  ::  EEllllee  ccoonnssiissttee  àà  eennttrreerr  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  lleess    

ddiifffféérreennttss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell,,  aaiinnssii  qquuee  bbiieenn  dd''aauuttrreess  

uuttiilliissaatteeuurrss  ddee  ccee  rréésseeaauu  ;;  

  TTeecchhnniiqquuee  ddooccuummeennttaaiirree  ::  AA  ttrraavveerrss  cceettttee  tteecchhnniiqquuee,,  iill  ss''aaggiitt  ddee  

ppaarrccoouurriirr  lleess  ddiivveerrss  ddooccuummeennttss  oouuvvrraaggeess  eett  aauuttrreess  tteexxtteess  aayyaanntt  ddeess  

lliieennss  aavveecc  nnoottrree  ssuujjeett  dd''ééttuuddee..  
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00..66..  CCAANNEEVVAASS  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

  

LLee  pprréésseenntt  ttrraavvaaiill  ccoommpprreennddrraa  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ll''iinnttrroodduuccttiioonn  eett  llaa  

ccoonncclluussiioonn;;  ttrrooiiss  cchhaappiittrreess  qquuee  vvooiiccii  ::  

  

--  LLee  pprreemmiieerr  cchhaappiittrree  aabboorrddeerraa  lleess  ggéénnéérraalliittééss  ssuurr  lleess  ccoonncceeppttss  ddee  bbaassee  

cc..àà..dd..  qquu''oonn  vvaa  ddééffiinniirr  lleess  ccoonncceeppttss  eett  ddoonnnneerr  lleess  nnoottiioonnss  yy  rreellaattiivveess  ;;  

--  LLee  ddeeuuxxiièèmmee  ppoorrtteerraa  ssuurr  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  ll''eennttrreepprriissee  AAIIRRTTEELL  CCoonnggoo  ;;  

--  EEtt  llee  ttrrooiissiièèmmee  ccoonnssiisstteerraa  àà  ll''aannaallyyssee  ddeess  éélléémmeennttss  dd''eennqquuêêttee  ssuurr  llaa  

vvaarriiaattiioonn  dduu  pprriixx    ddee  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess    AAIIRRTTEELL  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  KKiinnooiiss..  

  

00..77..  DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  RREENNCCOONNTTRREEEESS  

  

                              CCoommmmee  ttoouutt  ttrraavvaaiill  sscciieennttiiffiiqquuee  nnéécceessssiittee  ddeess  eeffffoorrttss  ssuurrttoouutt  

iinntteelllleeccttuueellss,,  ccoommmmee  cceelluuii--ccii  nn’’aa  ppaass  aauussssii  ffaaiitt  eexxcceeppttiioonn..  PPoouurr  ééllaabboorreerr  ccee  

ttrraavvaaiill,,  nnoouuss  aavvoonnss  eeuu  éénnoorrmméémmeenntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddaannss  llaa  rrééccoollttee  ddeess  

ddoonnnnééeess,,  ccaarr  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell  aa  ééttéé  uunn  ppeeuu  rrééttiicceennttee  ppoouurr  nnoouuss  ddoonnnneerr  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  tthhééoorriiqquueess  eett  cchhiiffffrrééeess  ccoonncceerrnnaanntt  ssaa  ddiirreeccttiioonn  mmaarrkkeettiinngg..      

IIll  yy  aa  lliieeuu  ééggaalleemmeenntt  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  ssaannss  lleess  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss,,  ccee  

ttrraavvaaiill  nnee  sseerraaiitt  ppaass  aarrrriivvéé  àà  ssaa  ffiinn..  CCee  qquuii  rreevviieenntt  àà  ddiirree  qquuee,,  nnoouuss  aavvoonnss  eeuu  

ééggaalleemmeenntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ffiinnaanncciièèrreess  tteelllleess  qquuee  ::  lleess  ccooûûttss  lliiééss  àà  llaa  ssaaiissiiee,,  lleess  

ffrraaiiss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ppoouurr  nnooss  rreecchheerrcchheess  ffaaiitteess,,  eettcc..        
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  GGEENNEERRAALLIITTEESS  SSUURR  LLEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  DDEE  BBAASSEE  

  

SSEECCTTIIOONN  11  ::  NNOOTTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  MMAARRCCHHEE  

    

II..11..11..  DDééffiinniittiioonn  dduu  mmaarrcchhéé..  

AAuu  sseennss  ggéénnéérraall  dduu  tteerrmmee,,  oonn  eenntteenndd  ppaarr  mmaarrcchhéé  uunn  lliieeuu  ddééffiinnii  ddaannss  

llee  tteemmppss  ooùù  lleess  vveennddeeuurrss  eett  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ((aacchheetteeuurrss))  ssee  rreettrroouuvveenntt  

éécchhaannggeerr  lleess  pprroodduuiittss..  

IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ppeerrççuu  ccoommmmee  ttoouutt  aaccccoorrdd  oouu  ttoouutt  ccoonnttrraatt  ccoonncclluu  

eennttrree  ddeeuuxx  oouu  pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  ((uunn  aacchheetteeuurr  eett  uunn  vveennddeeuurr))  qquuii  

ccoonnvviieennnneenntt  dd’’éécchhaannggeerr  ddeess  bbiieennss  oouu  ddeess  sseerrvviicceess,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  ll’’eennddrrooiitt  ooùù  

iillss  ssee  ttrroouuvveenntt..  

  

EEnn  ééccoonnoommiiee,,  llee  mmaarrcchhéé  eesstt  uunn  lliieeuu  ooùù  ssee  rreennccoonnttrreenntt  ll''ooffffrree  eett  llaa  

ddeemmaannddee  eenn    vvuuee  dd''uunn  éécchhaannggee..  

  

EEnn  mmaarrkkeettiinngg,,  llee  mmaarrcchhéé  eesstt  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  oouu  

oorrggaanniissaattiioonnss  qquuii  ccoonnssoommmmeenntt    oouu  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ccoonnssoommmmeerr  lleess  

pprroodduuiittss  ffaabbrriiqquuééss  ppaarr  ll''eennttrreepprriissee..  

  

DDee  ttoouutt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  iill  yyaa  lliieeuu  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  llee  mmoott  mmaarrcchhéé  eesstt  

uuttiilliisséé  ppaarr  lleess  ggeennss  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ddaannss  ttrrooiiss  sseennss  ddiifffféérreennttss  bbiieenn  qquuee  

ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ::    

  

  AAuu  sseennss  qquuaannttiittaattiiff  ::  oonn  ddééssiiggnnee  ppaarr  mmaarrcchhéé  dd''uunn  pprroodduuiitt  uunn  eennsseemmbbllee  

ddeess  ddoonnnnééeess  cchhiiffffrrééeess  ssuurr  ll''iimmppoorrttaannccee  llaa  ssttrruuccttuurree  eett  ll''éévvoolluuttiioonn  ddeess  

vveenntteess  ddee  ccee  pprroodduuiitt  ;;  

  AAuu  sseennss  mmaarrcchhéé  ssyyssttèèmmee  ::  oonn  aappppeellllee  mmaarrcchhéé  ll''eennsseemmbbllee  dd''aacchheetteeuurrss,,  

ddeess    ccoonnssoommmmaatteeuurrss  eett  pplluuss  llaarrggeemmeenntt  ddee  ttoouuss  lleess  ppuubblliiccss  ssuusscceeppttiibblleess  

dd''eexxeerrcceerr  uunnee  iinnfflluueennccee  ssuurr  lleess  vveenntteess  dd''uunn  pprroodduuiitt  ;;  

  AAuu  sseennss  ssttrraattééggiiqquuee  ::  oonn  aappppeellllee  mmaarrcchhéé  ppeerrttiinneenntt  dd''uunn  pprroodduuiitt  oouu  dd''uunnee  

mmaarrqquuee  ll''eessppaaccee  ccoonnccuurrrreennttiieell  ddaannss  lleeqquueell  ssee  ppoossiittiioonnnnee  ll''eennttrreepprriissee..  

OOnn  ddééssiiggnnee  ppaarr  ""mmaarrcchhéé--cciibblléé"",,  llee  nnoommbbrree  eett  llaa  nnaattuurree  ddeess  cclliieennttss  qquuee  

ll''oonn  vveeuutt  ttoouucchheerr..  

  

  



6 
 

II..11..22..  RRôôllee  dd''uunn    mmaarrcchhéé  

  

LLoorrssqquu''iill  ffoonnccttiioonnnnee  bbiieenn,,  llee  mmaarrcchhéé  ppeeuutt  êêttrree  ccoommppaarréé  àà  uunn  

ccaallccuullaatteeuurr  ggééaanntt  qquuii  oorriieennttee  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  ddee  mmaanniièèrree  ppeerrffoorrmmaannttee  eett  

ccoooorrddoonnnnee  ll''aaccttiioonn  ddee  mmiilllliioonn  dd''aarrggeennttss  ggrrââcceess  aauuxx  pprriixx..11  

LLee  mmaarrcchhéé  ppeerrmmeett  llaa  rreennccoonnttrree  eennttrree  ll''aacchheetteeuurr  eett  llee    vveennddeeuurr  oouu  

ll''ooffffrree  eett  llaa  ddeemmaannddee,,  ddaannss  llee  bbuutt  ppeerrmmeettttrree  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  ddeess  

uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..  

  

II..11..33..  IImmppoorrttaannccee  dd’’uunn  mmaarrcchhéé..  

  

  IIll  ppeerrmmeett  llaa  rreennccoonnttrree  eennttrree  ll''ooffffrree  eett  llaa  ddeemmaannddee  ;;  

  IIll  ppeerrmmeett  ll''éécchhaannggee  eennttrree  ll''ooffffrreeuurr  eett  ddeemmaannddeeuurr  ;;  

  IIll  ppeerrmmeett  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  eennttrree  ll''aacchheetteeuurr  eett  llee  vveennddeeuurr  

  EEnnffiinn,,  llee  mmaarrcchhéé  eesstt  iimmppoorrttaanntt,,  ccaarr  ssaannss  ccee  ddeerrnniieerr,,  llaa  vveennttee  nn''eexxiisstteerraaiitt  

ppaass..  

  

II..11..44..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss..  

  

IIll  nn''eexxiissttee  ppaass  uunn,,  mmaaiiss  pplluussiieeuurrss  mmaarrcchhééss,,  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccllaassssééss  

sseelloonn  ddeess  ccrriittèèrreess  tteellss  qquuee  ::  

  LLaa  ddeessttiinnaattiioonn  dduu  pprroodduuiitt  ::  mmaarrcchhéé  ddeess  bbiieennss  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonnss  bbiieennss  

ddee  pprroodduuccttiioonn,,  

  LLaa  nnaattuurree  pphhyyssiiqquuee  dduu  pprroodduuiitt  ::  mmaarrcchhéé  iinndduussttrriieell,,  aaggrriiccoollee  

  LLaa  ppéérriiooddiicciittéé  ::  mmaarrcchhééee  ssaaiissoonnnniieerr  ((sskkii)),,  ppeerrmmaanneenntt;;  

  LLee  ddeeggrréé  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  mmaarrcchhéé  ::  mmaarrcchhéé  nnoouuvveeaauu,,  mmaarrcchhéé  

ppoorrtteeuurr  ((eenn  ccrrooiissssaannccee)),,  mmaarrcchhéé  ssaattuurréé;;  

  LL''éétteenndduuee  ggééooggrraapphhiiqquuee  ::  llooccaallee,,  rrééggiioonnaall,,  nnaattiioonnaall,,  iinntteerrnnaattiioonnaall..  

  

  

  

  

  

  

                                                            
(1) La Rousse, Dictionnaire, éd Dunod, Paris, 2002, P5                                                                                                                    
(2) MBAYO D. Cours de marketing, G3SCA, ISP/Gombe, 2012 – 2013, Inédit 
(3) OMANGA SHEKESEKE, Cours d’économie politique I, G1 ISP/Gombe ? 2012 – 2013, inédit  



7 
 

II..11..55..  TTyyppeess  ddeess  mmaarrcchhééss..  

  

CCoommppttee  tteennuu  nnoommbbrree  dd''iinntteerrvveennaannttss  ssuurr  uunn  mmaarrcchhéé  ddoonnnnéé,,  oonn  ppeeuutt  

rreennccoonnttrreerr  pplluussiieeuurrss  ttyyppeess  ddee  mmaarrcchhééss  àà  ssaavvooiirr  ::  

  

VVeennddeeuurr  ((ooffffrr..))  UUnn  vveennddeeuurr  

((uunniicciittéé))  

QQuueellqquueess  vveenndd    

((ppeettiitt  nnoommbbrree))  

BBeeaauuccoouupp  ddee  

vveennddeeuurrss  ((ggrraanndd  

nnoommbbrree))  

AAcchheetteeuurr  ((ddeemm..))  

UUnn  aacchheetteeuurr  

((uunniicciittéé))  

MMoonnooppoollee  

bbiillaattéérraall  

MMoonnooppoollee  

ccoonnttrraarriiéé    

MMoonnooppssoonnee  

ssiimmppllee  

QQuueellqquueess  

aacchheetteeuurrss  ((ppeettiitt  

nnoommbbrree))  

MMoonnooppoollee  

ccoonnttrraarriiéé    

OOlliiggooppoollee  

bbiillaattéérraall  

OOlliiggooppoollee  ssiimmppllee  

BBeeaauuccoouupp  

dd’’aacchheetteeuurr  

((ggrraanndd  nnoommbbrree))  

MMoonnooppoollee  ssiimmppllee  OOlliiggooppoollee  ssiimmppllee  CCoonnccuurrrreennccee  

ppuurree  eett  ppaarrffaaiittee  

((bbiillaattéérraallee))    

  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::    

  

  LLee  mmoonnooppoollee  ::  iill  ddééssiiggnnee  llaa  ssiittuuaattiioonn  dd''uunn  mmaarrcchhéé  ddaannss  lleeqquueell  iill  yy  aa  ddee  

nnoommbbrreeuuxx  aacchheetteeuurrss  eett  uunn  sseeuull  vveennddeeuurr..  

  

  LL''oolliiggooppoollee  ::  iill  ddééssiiggnnee  uunnee  ffoorrmmee  ddee  mmaarrcchhéé  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  uunn    ppeettiitt  

nnoommbbrree  ddee  vveennddeeuurrss  ((oouu  ooffffrreeuurrss))    ffaaccee  dd''uunnee  mmuullttiittuuddee  dd''aacchheetteeuurrss  ((oouu  

ddeemmaannddeeuurr))..  LLoorrssqquu’’iill  nn''yy  aa  qquuee  ddeeuuxx  vveennddeeuurrss,,  oonn  eemmppllooiiee  llee  tteerrmmee  ddee  

dduuooppoollee..  

  

  LL’’oolliiggooppoollee  ddiifffféérreenncciiee  ::  iill  ddééssiiggnnee  uunnee  ffoorrmmee  ddee  mmaarrcchhéé  ccaarraaccttéérriisséé  

ppaarr  uunn  ppeettiitt  nnoommbbrree  ddee  vveennddeeuurrss  ffaaccee  àà  uunnee  mmuullttiittuuddee  dd''aacchheetteeuurrss,,  

mmaaiiss,,  iiccii  lleess  pprroodduuiittss  vveenndduuss  ppaarr  lleess  vveennddeeuurrss  ssoonntt  ppaarrttiieelllleemmeenntt  

ddiifffféérreenncciiééss..  CChhaaqquuee  ccoonnccuurrrreenntt  rreecchheerrcchhee  uunn  aavvaannttaaggee  ddiissttiinnccttiiff  ddee  ssoonn  

pprroodduuiitt  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  jjuussttiiffiieerr  aauupprrèèss  ddee  llaa  cclliieennttèèllee,,  uunn  ééccaarrtt  ddee  pprriixx..  

  

  LLaa  ccoonnccuurrrreennccee  mmoonnooppoolliissttiiqquuee  ::  cceettttee  eexxpprreessssiioonn  eesstt  uuttiilliissééee  ppaarr  lleess  

ééccoonnoommiisstteess    ppoouurr  ccaarraaccttéérriisseerr  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  mmaarrcchhéé  ddaannss  lleeqquueell  uunn  

pprroodduucctteeuurr  ppaarrvviieenntt  àà  ddiifffféérreenncciieerr  aarrttiiffiicciieelllleemmeenntt  ssoonn  pprroodduuiitt  ddee  cceeuuxx  ddee    
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sseess  ccoonnccuurrrreennttss..  EEllllee  ccoonnssttiittuuee  uunn    rrééggiimmee  ddee  ccoonnccuurrrreennccee  hhyybbrriiddee,,  

eennttrree  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ppaarrffaaiittee  eett  llee  mmoonnooppoollee..  

  

  LLaa  ccoonnccuurrrreennccee  ppuurree  eett  ppaarrffaaiittee  ::  cc''eesstt  uunnee  ssoorrttee  ddee  mmaarrcchhéé  ooùù  ddee  

nnoommbbrreeuuxx  ffoouurrnniisssseeuurrss  ccoommmmeerrcciiaalliisseenntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  llee  mmêêmmee  

pprroodduuiitt,,  lleess  pprriixx  ssoonntt  ttrrèèss  pprroocchheess  eett  ppeeuu  dd''eennttrreepprriisseess  ffoonntt  ddee  llaa  

ppuubblliicciittéé  ddee  ppeeuurr  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ppoouurr  llaa  ccoonnccuurrrreennccee..  

  

LLeess  pprroodduuiittss  ssoonntt  iissssuuss  ddeess  ééccoonnoommiieess  oobbtteennuueess  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  ddaannss  

llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn..  

  

  LLeess  bbaarrrriièèrreess  àà  ll''eennttrrééee  eett  àà  llaa  mmoobbiilliittéé  ::  uunnee  eennttrreepprriissee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  

lliibbrree  ddee  ss''iinnssttaalllleerr  ddaannss  ttoouutt  sseecctteeuurr  qquuii  ll''iinnttéérreessssee..  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ssee  

rreennffoorrcceerraaiitt  eennttrraaiinnaanntt  uunn  rrééééqquuiilliibbrraaggee  ddeess  pprriixx  ddeess  bbaarrrriièèrreess  eett  ll''eennttrrééee  

eexxiisstteenntt  ppoouurrttaanntt  ssuurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  mmaarrcchhééss;;  eelllleess  ssoonntt  lliiééeess  aauuxx  

ccaappiittaauuxx  rreeqquuiiss,,  aauuxx  ééccoonnoommiieess  dd''éécchheelllleess,,  aauuxx  bbrreevveettss  eett  lliicceenncceess,,    àà  

llaa  rraarreettéé  ddeess    ssiitteess,,  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  eett  ddiissttrriibbuutteeuurrss  eett  àà  ddeess  

ccoonnttaaccttss  dd''iimmaaggee  eett    ddee  rrééppuuttaattiioonn..  

  LLeess  bbaarrrriièèrreess  àà  llaa  ssoorrttiiee::  uunnee  eennttrreepprriissee  ddeevvrraaiitt  ppoouuvvooiirr  qquuii  hhiieerr  uunn  

sseecctteeuurr  qquuii  nnee  ll''aattttiirree  pplluuss..  PPoouurrttaanntt  eellllee  ddooiitt  ssoouuvveenntt  ssaattiissffaaiirree  àà  ddeess  

oobblliiggaattiioonnss  mmoorraalleess  oouu  llééggaalleess  eennvveerrss  sseess  cclliieennttss  sseess  ccrrééaanncciieerrss  oouu  sseess  

eemmppllooyyééss..  

  LLaa  ssttrruuccttuurree  ddee  ccooûûtt  ::  ttoouutt  sseecctteeuurr  ssee  ccaarraaccttéérriissee  ppaarr  uunnee  rrééppaarrttiittiioonn  

ddeess  ccoouuttss  qquuii  ddéétteerrmmiinnee  llaa  nnaattuurree  ddeess  ssttrraattééggiieess  mmiisseess  eenn  ppllaaccee..    

LLaa  rroobboottiissaattiioonn  eesstt  aaiinnssii  ddeevveennuuee  uunnee  ppiièèccee  mmaaîîttrreessssee  ddee  ll''iinndduussttrriiee  

aauuttoommoobbiillee..  

  LL''iinnttééggrraattiioonn    vveerrttiiccaallee  ::  ddaannss  cceerrttaaiinnss  sseecctteeuurrss,,  iill  yy  aa  aavvaannttaaggee  àà  

iinnttééggrreerr  lleess  aaccttiivviittééss  eenn  aammoonntt  eett  eenn  aavvaall..  CC''eesstt  llee  ccaass  dduu  ppééttrroollee  ooùù  lleess  

ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  ccoonnttrrôôlleenntt  llaa  rreecchheerrcchhee,,  llee  ffoorraaggee  eett  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn..  

  LLee  nniivveeaauu  ddee  gglloobbaalliissaattiioonn  ::  cceerrttaaiinneess  iinndduussttrriieess  ssoonntt  aarrttiissaannaalleess  

((ppêêcchhee,,  bbiijjoouutteerriiee))  ttaannddiiss  qquuee  dd''aauuttrreess  ssoonntt  mmoonnddiiaalleess  ((iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  

ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn))  lleess  eennttrreepprriisseess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddooiivveenntt  iimmaaggiinneerr  ddeess  

ssttrraattééggiieess  ""gglloobbaalleess""  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  mmaaiinntteenniirr  lleeuurr  aavvaanncceerr  tteecchhnnoollooggiiee  

eett  lleeuurr  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ccooûûttss..  
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SSEECCTTIIOONN  22  ::  DDEEFFIINNIITTIIOONN  EETT  NNOOTTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  PPRRIIXX    

  

PPoouurr  ccoommpprreennddrree  llee  rrôôllee  ssppéécciiffiiqquuee  dduu  pprriixx,,  iill  ffaauutt  ss''iinnttéérreesssseerr  aauuxx  

ddiifffféérreenntteess  iinntteerrpprrééttaattiioonnss  dduu  ccoonncceepptt,,  aauu  lleeuurr  pprriixx  vvaalleeuurr  aaiinnssii  qquu''aauu  mmooddee  ddee  

ffiixxaattiioonn  dduu  pprriixx  sseelloonn  llee  mmaarrcchhééss..  

  

II..22..11..  DDééffiinniittiioonn  dduu  pprriixx  

LLee  pprriixx  aa  uunnee  ddééffiinniittiioonn  eett  uunnee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  ddiifffféérreennttee  sseelloonn  qquuee  ll''oonn  

ooppttee  ppoouurr  llee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  dduu  vveennddeeuurr  oouu  cceelluuii  ddee  ll''aacchheetteeuurr..  

  

LLee  pprriixx  eesstt  llaa  qquuaannttiittéé  ddee  mmoonnnnaaiiee  qquu''iill  ppeeuutt  oobbtteennuu  ppaarr  llaa  vveennttee  

dd''uunnee  uunniittéé  dduu  bbiieenn  oouu  dduu  sseerrvviiccee  ccoonnssiiddéérréé..  PPoouurr  ll''aacchheetteeuurr,,  llee  pprriixx  

ccoorrrreessppoonndd  àà  ll''eennsseemmbbllee  ddeess    ccooûûttss  qquu''iill  ddooiitt  ssuuppppoorrtteerr  ppoouurr  oobbtteenniirr  llee  bbiieenn..  

  

LLee  pprriixx  eesstt  llee  mmoonnttaanntt  ((eenn  aarrggeenntt))  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunnee  

cceerrttaaiinnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  ddeess  pprroodduuiittss  eett  sseerrvviicceess  oopptteess  àà  ssaattiissffaaiirree  uunn  bbeessooiinn  

eexxpprriimméé  ppaarr  uunn  ggrroouuppee  ddee  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ssiittuuééss  ddaannss  uunn  ccaaddrree  pphhyyssiiqquuee  eett  

ppssyycchhiiqquuee  ddoonnnnee..  

IIll  ccoonnvviieennddrraaiitt  ssiiggnnaalleerr  qquuee  llee  mmaarrcchhéé  ddaannss  ssoonn  ééllaabboorraattiioonn  ttiieenntt  

ccoommppttee  ddeess  éélléémmeennttss  ccii--aapprrèèss  ppoouurr  llaa  ffiixxaattiioonn  dduu  pprriixx  tteellss  qquuee  ::    

  

  LLeess  pprriixx  ddeess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess;;  

  LLeess  cchhaarrggeess  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn;;  

  LLeess  ccooûûttss  ddee  pprroodduuccttiioonn;;22  

  LLeess  ddiifffféérreenntteess  ttaaxxeess..  

CCeess  éélléémmeennttss  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ccoonnnnaaiittrree  llee  pprriixx  ddee  rreevviieenntt  qquuii  eesstt  uunn  

ppaarraammèèttrree  ppoouurr  llaa  ffiixxaattiioonn  dduu  pprriixx    qquuii  ccoonnttrriibbuuee  eeffffiiccaacceemmeenntt  ddaannss  llaa  

ssttrraattééggiiee  ddee  ll''eennttrreepprriissee..  

  

  

  

  

  

                                                            
(7) PEROUX F. Industrie et l’entreprise, PUF, Paris, 1998, P55 
(8) BROUILLARD, Etude du marché, éd Dalloz, Paris, 2002, P40 
(9) BOLLIVEIL, demarche marketing, éd la Découverte, Bruxelle, 2000, P12 
(10) CHIROUZE, La dimension du marché, éd la Découverte, Paris, 2001, P10  
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II..22..22..  LLaa  vvaalleeuurr  eett  llee  pprriixx    

LL’’aacchheetteeuurr  nn''aacccceepptteerraa  ddee  ppaayyeerr  uunn    pprriixx  qquuee  ssii  llee  bbiieenn  pprréésseennttee  àà  llaa  

ffooiiss  uuttiilliittéé  eett  rraarreettéé..  LLaa  vvaalleeuurr  aattttrriibbuuééee  àà  uunn  pprroodduuiitt  eesstt  éévvaalluuééee  ssuurr  ttrrooiiss  

ddiimmeennssiioonnss  ::  iinnttrriinnssèèqquuee,,  rreellaattiivvee  eett  tteemmppoorraallee..  

  

LLaa  vvaalleeuurr  iinnttrriinnssèèqquuee  dduu  pprroodduuiitt  ccoorrrreessppoonndd  àà  ssoonn  rraarreettéé  ddee  

pprroodduuccttiioonn  ((ttoouuttee  oorriiggiinnaallee  dd''uunn  aarrttiissttee))  oouu  eenn  aaddééqquuaattiioonn  aauuxx  bbeessooiinnss  

((vvêêtteemmeenntt  ccoonnffeeccttiioonnnnéé  ssuurr  mmeessuurree))..  

  

LLaa  ddiimmeennssiioonn  rreellaattiivvee  vvaalloorriissee  ll''ooffffrree  ffaaccee  àà  cceelllleess  ddeess  ccoonnccuurrrreennttss  ::  

ppaarr  eexxeemmppllee,,  ppoouurr    llee  pprriixx    dd''uunn  aauuttoommoobbiillee..    

EEnnffiinn,,  llaa  ddiimmeennssiioonn  tteemmppoorreellllee  ttiieenntt  ccoommppttee  ddeess  ppoossssiibbiilliittééss  ffuuttuurreess  dd''oobbtteenniirr  

llee  pprroodduuiitt  ::  rraarreettéé  tteemmppoorraaiirree  ddeess  nnoouuvveeaauuttééss  rraarreettéé  ddééffiinniittiivvee  ddeess  oobbjjeettss  

aanncciieennss  

  

LL''uuttiilliittéé  iinnttrriinnssèèqquuee,,  mmoodduullééee  ppaarr  llaa  vvaalleeuurr  rreellaattiivvee  ssttiimmuullee  ll''aacchhaatt  dduu  

pprroodduuiitt,,  mmaaiiss  ssoonn  aannttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr  tteemmppoorreellllee  ppoouurr  iinncciitteerr  llee  

ccoonnssoommmmaatteeuurr  àà  eeffffeeccttuueerr  ll''aacchhaatt  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  oouu  àà  llee  ddiifffféérreerr  iill  pprrooccèèddee  

aaiinnssii  àà  uunn  aarrbbiittrraaggee  eennttrree  ll''uuttiilliittéé  iinnttrriinnssèèqquuee  eett  ll''uuttiilliittéé  ttrraannssaaccttiioonnnneellllee  cchhooiixx  

ddee  ll''aacchhaatt  eett  dduu  mmoommeenntt  ddee  ll''aacchhaatt..  LLaa  ppeerrcceeppttiioonn  dduu  pprriixx  eett  ll''aannttiicciippaattiioonn  ddee  

ssoonn  éévvoolluuttiioonn  jjoouueenntt  uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llaa  ddéécciissiioonn  dd''aacchhaatt..  

  

II..22..33..  LLee  ccoonnttrrôôllee  dduu  pprriixx  ssuurr  uunn  mmaarrcchhéé  

PPoouurr  lleess  pprroodduuiittss  iinndduussttrriieellss,,  cc''eesstt  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  llee  vveennddeeuurr  qquuii  ffiixxee  

llee  pprriixx..  CCeeppeennddaanntt,,  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ttrrèèss  ddiifffféérreenntteess  ccooeexxiisstteenntt  sseelloonn  llee  rraappppoorrtt  

ddee  ffoorrccee  eennttrree  aacchheetteeuurrss  eett  vveennddeeuurrss..  

  

  LLee  pprriixx  ddee  ggrréé  àà  ggrréé  ::  EEsstt    ffiixxéé  àà  ll''iissssuuee  dd''uunnee  nnééggoocciiaattiioonn  eennttrree  uunn  

aacchheetteeuurr  eett  uunn  vveennddeeuurr..  CC''eesstt  llee  pprriixx  ppaayyéé  ppaarr  eexxeemmppllee  lloorrss  ddeess  vveenntteess  

ddee    ppaarrttiiccuulliieerr  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  ddeess  bbiieennss  dd’’ooccccaassiioonn  ((vvooiittuurreess))..  LLoorrssqquuee  

llee  mmaarrcchhéé    eesstt  aassyymmééttrriiqquuee,,  lleess  aacctteeuurrss  ssoonntt  mmiiss  eenn  ccoonnccuurrrreennccee  ppoouurr  

pprrooppoosseerr  llee  mmeeiilllleeuurr  pprriixx,,    ssii  lleess  aacchheetteeuurrss  ppootteennttiieellss  ssoonntt  nnoommbbrreeuuxx  eett  

llee  pprroodduuiitt  uunniiqquuee,,  llee  rreeccoouurrss  aauuxx  eenncchhèèrreess  ppuubblliiqquueess  eesstt  ffrrééqquueenntt  ::  llee  

pprriixx  dd''eenncchhèèrreess  rreetteennuu  eesstt  llee  pplluuss  éélleevvéé    ddeess  pprriixx  pprrooppoossééss,,  àà  ccoonnddiittiioonn  

qquu''iill  aatttteeiinnddrree  aauu  mmooiinnss  uunn  pprriixx  ddee    rréésseerrvvee  pprrééaallaabblleemmeenntt  ffiixxéé..  AA  

ll''ooppppoosséé,,  llee  pprriixx  dd''aappppeell  dd''ooffffrreess  eesstt  pprraattiiqquuéé  ppaarr  uunn  aacchheetteeuurr  qquuii  mmeett  eenn  

ccoonnccuurrrreennccee  lleess  ooffffrreeuurrss  ppoouurr  cchhooiissiirr  llee  pprriixx  ssoouummiissssiioonn  llee  pplluuss  ffaaiibbllee  
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((mmooiinnss  ddiissaanntt))..    LLeess  ooffffrreess  ssoonntt  sseeccrrèètteess  jjuussqquu''àà  lleeuurr  oouuvveerrttuurree  ooffffiicciieellllee,,  

lliimmiittaanntt  aaiinnssii  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  ddee  ccoorrrruuppttiioonn..  cceettttee  pprrooccéédduurree,,  lloouurrddee  àà  

ggéérreerr  eett  ccooûûtteeuussee,,  eesstt  rréésseerrvvééee  aauuxx  ccoonnttrraattss  ddee  ttaaiillllee  aasssseezz  iimmppoorrttaannttee..  

  

  LLee  pprriixx  ddee  mmaarrcchhéé  nn''eesstt  ddéétteerrmmiinneerr  nnii  ppaarr  lleess  aacchheetteeuurrss  nnii  ppaarr  lleess  

vveennddeeuurrss  ::  MMaaiiss  ppaarr  uunnee  aauuttoorriittéé  ddee  mmaarrcchhéé  qquuii  ffiixxee  llee  pprriixx  eenn  

cchheerrcchhaanntt  àà  ééqquuiilliibbrreerr  llaa  ddeemmaannddee  eett  ll''ooffffrree..  IIll  ccoorrrreessppoonndd  àà  uunn    pprriixx  ddee  

ccoonnccuurrrreennccee  ppuurree  eett  ppaarrffaaiittee  ppoouurr  ddeess  bbiieennss  hhoommooggèènneess  cc''eesstt  uunn  ccaass  

ffrrééqquueenntt  ppoouurr  lleess  bboouurrsseess  ddeess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  ((ssuuccrree,,  ccaaccaaoo,,  

ppééttrroollee,,  ......))  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  mmaarrcchhééss  ffiinnaanncciieerrss..  

  LLee  pprriixx  ffiixxéé  ppaarr  llee  vveennddeeuurr  ::  EEsstt  llee  mmooddee  hhaabbiittuueell  ddee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  

pprriixx  ppoouurr  lleess  pprroodduuiittss  pprrééeemmbbaallllééss    ddaannss  ssoonn  bbaarrèèmmee,,  llee  vveennddeeuurr  ffiixxee  llee  

pprriixx  ddee  vveennttee  aaiinnssii  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddee  ppaaiieemmeennttss,,  ddee  

rreemmiissee,,  rraabbaaiiss  eett  rriissttoouurrnneess  ooffffeerrttss  àà  ttoouutt  aacchheetteeuurr  llééggaalleemmeenntt,,  uunn  

iinndduussttrriieell  nnee  ppeeuutt  iimmppoosseerr  àà    uunn  rreevveennddeeuurr  uunn  pprriixx  ddee  vveennttee  ssaauuff  ddaannss  

qquueellqquueess  ccaass  ddee  pprriixx  uunniiqquuee  ((lliivvrreess))  oouu  lloorrssqquuee  ll''EEttaatt  ffiixxee  llee  pprriixx  

ddiirreecctteemmeenntt  ppaarr  nnééggoocciiaattiioonn  aavveecc  uunnee  eennttrreepprriissee  ((mmééddiiccaammeennttss))  llaa  

ppéérriiooddiicciittéé  dd''aaccttuuaalliissaattiioonn  ddeess  pprriixx  eesstt  aauussssii  iinnssttaannttaannééee  ((mmaarrcchhéé))  

ppéérriiooddiiqquuee  ((bbaarrèèmmee))  oouu  aaddhhoocc  ((sseelloonn  llee  cclliieenntt  eett  llee  mmoommeenntt))..  

  

II..22..33..  DDuu  pprriixx  aauu  bbaarrèèmmee  

LLoorrssqquuee  llee    vveennddeeuurr  ffiixxee,,  llee  pprriixx  ddee  bbaassee  ccoorrrreessppoonndd  àà  uunnee  ooffffrree  

pprréécciissee  ccoommppoorrttaanntt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  lliivvrraaiissoonn  ddee  ppaaiieemmeenntt  ee  uunnee  uunniittéé  

ssttaannddaarrdd  ddee  ccoommmmaannddee  ddee  ((uunniittéé,,  ccaarrttoonn,,  ppaalleettttee))..  LLee  bbaarrèèmmee  rreecceennssee  llee  pprriixx  

ddee  llaa  bbaassee  ppoouurr  lleess  ddiifffféérreenntteess  vvaarriiééttééss  aaiinnssii  qquuee  lleess  rreemmiisseess  ooffffeerrtteess  oouu  lleess  

ssuupppplléémmeennttss  ddeemmaannddééss  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  pprreessttaattiioonnss  aannnneexxeess,,  iill  eesstt  ppuubblliicc  eett  

nnoonn  ddiissccrriimmiinnaattooiirree..  

LLoorrssqquu’’iill  ssoouuhhaaiittee  mmaaîîttrriisseerr,,  oouu  dduu  mmooiinnss  iinnfflluueenncceerr  llee  pprriixx  ddee  vveennttee  

ffiinnaall,,  llee  ffaabbrriiccaanntt  ccoonnsseenntt  ffrrééqquueemmmmeenntt  àà  sseess  ddiissttrriibbuutteeuurrss  uunnee  rreemmiissee  ssuurr  uunn  

pprriixx  ttaarriiff  aannnnoonnccéé..  IIll  ppeeuutt  eenn  cceennttrree  aaccccoorrddeerr  dd''aauuttrreess  rreemmiisseess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  

llaa  ccoommmmaannddee  ::  llaa  rreemmiissee  ppoouurr  ppaaiieemmeenntt  ccoommppttaanntt  oouu  llaa  rreemmiissee  qquuaannttiittaattiivvee  

eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  vvoolluummeess  ccoommmmaannddééss  ssoonntt  lleess  pplluuss  ffrrééqquueenntteess,,  lleess  rreemmiisseess  

ccoonnddiittiioonnnneelllleess  ddééppeennddeenntt  ddee  llaa  vvaalliiddaattiioonn  ddee  ccoonnttrraaiinntteess  ccoommmmee  ccoommmmaannddeess  

aauu  mmooiinnss  uunnee  ffooiiss  ppaarr  ttrriimmeessttrree  oouu  aauu  mmooiinnss  ttrrooiiss  pprroodduuiittss  ddaannss  llaa  ggaammmmee..  AA  

cceess  rreemmiisseess  ppeerrmmaanneenntteess  ssoonntt  aauussssii  aajjoouuttééeess  ddeess  rreemmiisseess  tteemmppoorraaiirreess  lloorrss  

ddee  pprroommoottiioonn,,  eett  ddeess  rreemmiisseess  ppoouurr  ccooooppéérraattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee,,  pplluuss  fflloouueess..  
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II..22..44..  LLeess  eeffffeettss  dduu  pprriixx  
  

LLee  nniivveeaauu  ddee  pprriixx  ffiixxéé  àà  dd''aabboorrdd  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ppoouurr  ll''eennttrreepprriissee  

ccaarr  iill  eexxeerrccee  uunn  eeffffeett  ddee  lleevveerr  iimmppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  rreennttaabbiilliittéé  ddee  ll''eennttrreepprriissee,,  

ddiirreecctteemmeenntt  lliiééee  àà  llaa  mmaarrggee  ddééggaaggééee  ppaarr  ll''eennttrreepprriissee  ::  uunnee  vvaarriiaattiioonn  dduu  pprriixx  ssee  

ttrraadduuiitt  ppaarr  uunnee  vvaarriiaattiioonn  dduu  pprrooffiitt  dd''aauuttaanntt  pplluuss  ffoorrttee  qquuee  llee  ttaauuxx  ddee  mmaarrggee  eesstt  

ffaaiibbllee..    

AAiinnssii  uunnee  eennttrreepprriissee  qquuii  ddééggaaggee  uunn  rrééssuullttaatt  ddee  11  $$  ppaarr    uunnee  uunniittéé  

vveenndduuee  2200  $$,,  vvooiitt  ddoouubblleerr  ssoonn  rrééssuullttaatt  aavveecc  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  pprriixx  

pprraattiiccaabbllee  àà  uunnee  ccoonnssééqquueennccee  ddiirreeccttee  ssuurr  ll''iinnnnoovvaattiioonn  ::  lloorrssqquuee  llee  mmaarrggee  

ddééggaaggéé  ssuurr  llaa  vveennttee  ddeess  pprroodduuiittss  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  ddee  rréémmuunnéérreerr  ssuuffffiissaammmmeenntt  

llee  rriissqquuee  pprriiss  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  nnoouuvveeaauu  pprroodduuiittss,,  cceettttee  

ffoonnccttiioonn  ppeeuutt  êêttrree  ddééllaaiissssééee  rréédduuiissaanntt  aaiinnssii  ll''iinnnnoovvaattiioonn  ssuurr  uunn  mmaarrcchhéé..  

  

LLee  pprriixx  eexxeerrccee  uunnee  aaccttiioonn  ddiirreeccttee  ssuurr  llaa  ddeemmaannddee  uunnee  rréédduuccttiioonn  

pprroommoottiioonnnneellllee  dduu  pprriixx  ppeeuutt  eennttrraaiinneerr  uunn  aaccccrrooiisssseemmeenntt  iimmppoorrttaanntt  dduu  vvoolluummee  

ddeess  aacchhaattss  ((xx  1100  ppoouurr  lleess  pprroodduuiittss  ddee  ddoouubbllee  ppaarr  eexxeemmppllee))  llee  pprriixx  aaggiitt  

ééggaalleemmeenntt  ppaarr  ssoonn  iinnfflluueennccee  iinnddiirreeccttee  ssuurr  llaa  ssttrruuccttuurree  dduu  mmaarrcchhéé..  

  

II..22..55..  LLaa  ffiixxaattiioonn  dduu  pprriixx  

  

PPoouurr  ffiixxeerr  llee  pprriixx,,  llee  ddéécciiddeeuurr  ddooiitt  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ::  sseess  ccooûûttss  llaa  

ddeemmaannddee,,  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  eett  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt..  

  

**LLaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  ccooûûttss  

  

UUnnee  eennttrreepprriissee  nnee  ppeeuutt  ssuurrvviivvrree  lloonnggtteemmppss  ssii  eellllee  eesstt  eenn  ppaaiirree  llaa  ccoouuvveerrttuurree  

ddeess  ccooûûttss  eesstt  ddoonncc  uunnee  ccoonnttrraaiinnttee..  LLaa  ffiixxaattiioonn  dduu  pprriixx  àà  ppaarrttiirr  ddee  ccooûûttss,,  ttrrèèss  

rrééppaanndduuee  eenn  pprraattiiqquuee  eesstt  ffaacciilliittééee  ppaarr  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  eett  llee  ccaarraaccttèèrree  oobbjjeeccttiiff  

ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommppttaabblleess  ssuurr  lleess  ccooûûttss..  

  

  

LLee  pprriixx  ddooiitt  dd''aabboorrdd  iimmppéérraattiivveemmeenntt  ccoouuvvrriirr  lleess  ccoouuttss  vvaarriiaabblleess  

ddiirreecctteess  qquuii  ssoonntt  àà  ssuuppppoorrtteerr  ppoouurr  cchhaaqquuee  uunniittéé  vveenndduuee  ((mmaattiièèrreess,,  ccooûûtt  ddee  

ffaabbrriiccaattiioonn,,  ddee  lliivvrraaiissoonn))  ll''eennttrreepprriissee  ccoonnnnaaiitt  cceeppeennddaanntt  ddeess  ppeerrtteess  ttaanntt  qquu''eellllee  

nnee  ccoouuvvrree  ppaass  sseess  ccooûûttss  ffiixxeess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ((ffrraaiiss  ggéénnéérraauuxx,,  ddééppeennsseess  

ppuubblliicciittaaiirreess))  ssii  ll''aannaallyyssee  eesstt  ssiimmppllee  lloorrssqquuee  ll''eennttrreepprriissee  ffoouurrnniitt  qquu''uunn  sseeuull  
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3344pprroodduuiitt  cceellllee  ddee  ll''ooffffrree  dd''uunnee  ggaammmmee  ppoossee  dd''iimmppoorrttaannttss  pprroobbllèèmmeess  ddee  

rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ccoouuttss  iinnddiirreecctteess  qquuii  rriissqquueenntt  ddee  rreennddrree  pplluuss  ccoommpplleexxee  llaa  

ddéécciissiioonn  ddee  pprriixx..  

  

UUnnee  aapppprroocchhee  ccoommppttaabbllee  ssiimmpplliissttee  ccaallccuullee  llee  pprriixx  ddee  rreevviieenntt  dduu  

pprroodduuiitt  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  ssoonn  pprriixx..  EEllllee  ppeeuutt  êêttrree  àà  ll''oorriiggiinnee  dd''uunn  cceerrccllee  vviicciieeuuxx  ::  

ssii  lleess  vveenntteess  ssoonntt  iinnssuuffffiissaanntteess,,  llee  ccooûûtt  ffiixxee  ppaarr  uunniittéé  ss''aaccccrrooiitt  ffuussaanntt  

aauuggmmeenntteerr  llee  pprriixx  ccee  qquuii  pprroovvooqquuee  uunnee  nnoouuvveellllee  bbaaiissssee  ddeess  vveenntteess  llaa  pprraattiiqquuee  

eenn  mmaarrkkeettiinngg  ccoonnssiissttee  ddoonncc  àà  iimmppoosseerr  qquuee  cchhaaqquuee  pprroodduuiitt,,  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt,,  

aaiitt  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppoossiittiivvee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oouu  mmaarrggee  nneettttee  eesstt  ccaallccuullééee  eenn  

rreettiirraanntt  lleess  ccooûûttss  ffiixxeess  ddiirreeccttss  ddee  llaa  mmaarrggee  bbrruuttee  eellllee--mmêêmmee  oobbtteennuuee  ppaarr  llaa  

ssoouussttrraaccttiioonn  ddeess  ccooûûttss  vvaarriiaabblleess  ddiirreeccttss  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  vveenntteess  dd''uunn  pprroodduuiitt..  

  

22..55..11..11..  LLaa  mméétthhooddee  ccooûûtt  pplluuss  mmaarrggee  

  

DDaannss  cceettttee  aapppprroocchhee  ccooûûtt  pplluuss  mmaarrggee,,  llee  cchheeff  dd''eennttrreepprriissee  ddooiitt  ffiixxeerr  

uunn  pprriixx  ddee  vveennttee  qquuii  ccoouuvvrree  llee  ccoouutt  dd''aacchhaatt  dduu  pprroodduuiitt  eett  ggéénnèèrree  uunnee  mmaarrggee  

ssuuffffiissaannttee  ppoouurr  ssuuppppoorrtteerr  sseess  aauuttrreess  ccooûûttss..  EEnnccoorree  aappppeellééee  mméétthhooddee  ddee  

ccooeeffffiicciieenntt  mmuullttiipplliiccaatteeuurr,,  eellllee  eesstt  ssoouuvveenntt  pprraattiiqquuee  ppaarr  lleess  ccoommmmeerrççaannttss  qquuii  

ddooiivveenntt  pprrooccééddeerr  àà  llaa  ffiixxaattiioonn  dduu  pprriixx  ppoouurr  uunn    ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  pprroodduuiittss  

ccoommppoossaanntt  ssoonn  aassssoorrttiimmeenntt  eett  qquuii  nnee  ppeeuuvveenntt  aaffffeecctteerr  ddee  mmaanniièèrree  pprréécciissee  eett  

ppeeuu  ccoouutteeuussee  qquuee  qquueellqquueess  ccooûûttss  ddiirreeccttss..  

IIll  rreettiieenntt  uunn  ccooeeffffiicciieenntt  mmuullttiipplliiccaatteeuurr  uunniiqquuee  ((ccmm))  aapppplliiqquuéé  àà  ttoouuss  sseess  

ccooûûttss  dd''aacchhaatt  uunniittaaiirree  ((cc))  ppoouurr  oobbtteenniirr  rraappiiddeemmeenntt  sseess  pprriixx  ddee  vveennttee  ((pp))  ppoouurr  

cchhaaqquuee  aarrttiiccllee  eenn  ccoonnnnaaiissssaannccee  llee  ttaauuxx  ddee  mmaarrggee  gglloobbaallee  ((ttmm))  qquu''iill  ssoouuhhaaiittee  

aatttteeiinnddrree    ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ssoonn  cchhiiffffrree  dd''aaffffaaiirreess..  CCee  ccooeeffffiicciieenntt  ppeeuutt  êêttrree  aajjuussttéé  

ppoouurr  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  llaa  rroottaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss,,  ddee  ddéémmaarrqquuéé  eett  ddeess  ttaaxxeess  

  

SSii  uunn  bbiijjoouuttiieerr  aapppplliiqquuee  uunn  ccooeeffffiicciieenntt  mmuullttiipplliiccaatteeuurr  ddee  33  cceellaa  ssiiggnniiffiiee  qquu''uunnee  

bbaagguuee  aacchheettééee  110000  $$  sseerraa  mmiissee  eenn  vveennttee  aauu  pprriixx  ddee  330000  $$  ((HHTT))  eett  qquu''eesstt  

ddééggaaggééee  uunnee  mmaarrggee  ddee  6666%%  dduu  cchhiiffffrree  dd''aaffffaaiirreess  ppoouurr  ccoouuvvrriirr  lleess  aauuttrreess  

ccooûûttss..  

  

  

  

                                                            
(11) DAYAN A. Manuel de gestion, Ellipse, apcit P1 
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22..5511..22..  LLaa  mméétthhooddee  dduu  ppooiinntt  mmoorrtt  
  

LLee  ppooiinntt  mmoorrtt  oouu  sseeuull  ddee  rreennttaabbiilliittéé  eesstt  llee  vvoolluummee  ddee  vveenntteess  

nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  oobbtteenniirr  ll''ééqquuiilliibbrree  eennttrree  lleess  ccooûûttss  eett  lleess  rreecceetttteess  eett  ddoonncc  nnee  

pplluuss  ââttrree  eenn  ppeerrttee..  IIll  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  ppaarr  ll''iinntteerrsseeccttiioonn  ddee  llaa  ccoouurrbbee  ddee  cchhiiffffrree  

dd''aaffffaaiirree,,  pprroodduuiitt  dduu  pprriixx  ((PP))  ppaarr  lleess  qquuaannttiittééss  vveenndduueess  ((qq))  eett  ddee  llaa  ccoouurrbbee  ddee  

ccooûûtt  ttoottaall,,  ssoommmmee  ddeess  ccooûûttss  ffiixxeess  ((CCFF))  eett  dduu  ccooûûtt  vvaarriiaabbllee  ttoottaall,,  pprroodduuiitt  dduu  

ccooûûtt  vvaarriiaabbllee  uunniittaaiirree  ((CC))  ppaarr  lleess  qquuaannttiittééss  ::  llee  ppooiinntt  mmoorrtt  eett  ddoonncc  llee  rraappppoorrtt  

ddeess  ccooûûttss  ffiixxeess  àà  llaa  mmaarrggee  uunniittaaiirree  ((PP--CC))..  AAuu  ppooiinntt  mmoorrtt..  

  

22..55..11..33    LLaa  ffiixxaattiioonn  ccoommppttaabbllee  dduu  pprriixx  ddee  pplluussiieeuurrss  pprroodduuiittss55  

  

LLoorrssqquuee  ll''eennttrreepprriissee  ccoommmmeerrcciiaalliissee  pplluussiieeuurrss  pprroodduuiittss,,  llaa  

vveennttiillaattiioonn  ddeess  ccooûûttss  aa  uunn  iimmppaacctt  iimmppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  ffiixxaattiioonn  ddeess  pprriixx..  CCeerrttaaiinnss  

ccooûûttss  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ffaacciilleemmeenntt  rrééppaarrttiiss  ssuurr  lleess  pprroodduuiittss  eett  ccoonndduuiisseenntt  àà  ddeess  

cchhooiixx  ddee  ccllééss  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  bbaassééeess  ssuurr  ddeess  ccrriittèèrreess  ffaacciilleemmeenntt  eett  

ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  bbaassééeess  ssuurr  ddeess  ccrriittèèrreess  ffaacciilleemmeenntt  eett  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  

oobbsseerrvvaabblleess,,  ccoommmmee  lleess  ccooûûttss  ssaallaarriiaauuxx  oouu  llee  ccooûûtt  mmooyyeenn  vvaarriiaabbllee..  

  

22..55..22..  LLaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  cclliieennttss    

LLee  pprriixx  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ttrraaiittéé  ppaarr  llee  ccoonnssoommmmaatteeuurr  ccoommmmee  uunn  

éélléémmeenntt  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ssaa  ddeemmaannddee..  

  

22..55..22..11  LL''ééllaassttiicciittéé  ddee  ddeemmaannddee  
  

FFaaccee  àà  uunnee  ccoonnttrraaiinnttee  ddee  rreevveennuu  eett  àà  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  pprriixx,,  

uunn  cclliieenntt  mm''aacchhèètteerraa  pplluuss  ssii  llee  pprriixx  ddeemmaannddéé  ddééppaassssee  ssoonn  pprriixx  ddee  rréésseerrvvee  

((pprriixx  mmaaxxiimmuumm  qquu''iill  eesstt  pprrêêtt  àà  ppaayyeerr))  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  ddeemmaannddeess  

iinnddiivviidduueelllleess  ssuurr  uunn  mmaarrcchhéé  ppeerrmmeett  ddee  ccoonnssttrruuiirree  uunnee  ffoonnccttiioonn  ddee  ddeemmaannddee  

ll''ééttuuddee  ddee  ddiifffféérreenntteess  ssiittuuaattiioonnss  ccaarraaccttéérriissééeess  ppaarr  llee  ccoouuppllee  pprriixx  qquuaannttiittééss,,  

ppeerrmmeett  dd''eessttiimmeerr  ll''ééllaassttiicciittéé  ddee  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ppaarr  rraappppoorrtt  ddee  pprriixx....  

    

  

  

  

  
                                                            
(12) GAUTHIE J, La fixation du prix dans un marché, éd Dunod, Paris 1999, P19 
(13) BRUNEY G. La comptabilité de gestion, éd Harmattan, harvard, 2000, P50 
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22..55..22..22  llee  pprriixx  ccoommmmee    ssiiggnnaall  ddee  llaa  qquuaalliittéé  

  

LL’’ééllaassttiicciittéé  ddee  llaa  ddeemmaannddee  aauu  pprriixx  eesstt  ppaarrffooiiss  ppoossiittiivvee,,  cc''eesstt  llee  ccaass  

lloorrssqquuee  llaa  qquuaalliittéé  dduu  pprroodduuiitt  nn''eesstt  ppaass  ffaacciillee  àà  éévvaalluueerr  ppoouurr  ll''aacchheetteeuurr..  

SS''aappppuuyyaanntt  ssuurr  uunnee  rreellaattiioonn  ppoossiittiivvee  eennttrree  llee  pprriixx  eett  llee  ccooûûtt  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn,,  llee  

cclliieenntt  ssuuppppoossee  qquu''àà  pprriixx  éélleevvéé  ccoorrrreessppoonndd  uunn  pprroodduuiitt  ddee  bboonnnnee  qquuaalliittéé..  CCeett  

eeffffeett  jjoouuee  aauuxx  ddeeuuxx  eexxttrréémmiittééss  ddee  llaa  ccoouurrbbee  ddee  ddeemmaannddee..  

  

LLeess  pprriixx  lleess  pplluuss  bbaass  ssoonntt  rreejjeetttteess  ccaarr  lleess  pprroodduuiittss  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  

ccoommmmee  ddee  mmaauuvvaaiissee  qquuaalliittéé..  PPoouurr  lleess  pprriixx  lleess  pplluuss  éélleevvééss,,  llaa  ddeemmaannddee  

ssoollvvaabbllee  eesstt  pplluuss  ffaaiibbllee  eett  ccoonndduuiitt  ddoonncc  àà  ddootteerr  llee  pprroodduuiitt  dd''uunn  aattttrriibbuutt  

ssuupppplléémmeennttaaiirree,,  ssaa  ccaappaacciittéé  ddee  ddiissttiinnccttiioonn  ssoocciiaallee..  PPoouurr  cceett  aattttrriibbuutt,,  cceerrttaaiinnss  

cclliieennttss  ssoonntt  pprrêêttss  àà  ppaayyeerr  pplluuss  cchheerr  ((eeffffeett  ddee  vveebblleemm))..  

  

22..55..22..33..  LLee  pprriixx  ppeerrççuu  ccoommmmee  éélléémmeenntt  dd''iinnffoorrmmaattiioonn    

  

PPoouurr  uunn  ccoonnssoommmmaatteeuurr,,  llee  pprriixx  eesstt  uunn  éélléémmeenntt  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrççuu  

eett  ddoonncc  ddééffoorrmméé..  LLee  pprriixx  eesstt  ppeerrççuu  eenn  ffoonnccttiioonn  dd''uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  rrééfféérreennccee  qquuii  

ppeerrmmeett  ddee  ccllaasssseerr  llee  pprriixx  ddaannss  uunnee  ccaattééggoorriiee  ssuubbjjeeccttiivvee  ccoommmmee  cchheerr  oouu  bboonn  

mmaarrcchhee..  PPoouurr  oobbtteenniirr  ccee  ppooiinntt  ddee  rrééfféérreennccee,,  ll''iinnddiivviidduu  ffaaiitt  aappppeell  ssooiitt  àà  ssaa  

mméémmooiirree  ppoouurr  lleess  pprriixx  ppaayyééss  oouu  oobbsseerrvvééss  aannttéérriieeuurreemmeenntt  ((llee  pprriixx  ddee  

rrééfféérreennccee  iinntteerrnnee)),,  oouu  àà  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ((pprriixx  ddee  rrééfféérreennccee  eexxtteerrnnee))  eenn  

ffaaiissaanntt  llaa  ssyynntthhèèssee  ddeess  pprriixx  oobbsseerrvveenntt  ddaannss  llee  lliinnééaaiirree  dd''uunn  ssuuppeerrmmaarrcchhéé  ppaarr  

eexxeemmppllee..  

  

22..55..22..44..  LLaa  sseeggmmeennttaattiioonn  eett  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  pprriixx  

  

UUnn  mmaarrcchhéé    eesstt  rraarreemmeenntt  hhoommooggèènnee;;  cceerrttaaiinnss  cclliieennttss  rreecchheerrcchheenntt  

llee  pprriixx  llee  pplluuss  bbaass  ppoouurr  ddeess  pprroodduuiittss  bbaassiiqquueess  aalloorrss  qquuee  dd''aauuttrreess  pprriivviillééggiieenntt  

uunn  bboonn  rraappppoorrtt  qquuaalliittéé  pprriixx  eett  dd''aauuttrreess  eennccoorree  aacccceepptteenntt  ddee  ppaayyeerr  ppoouurr  ddeess    

aattttrriibbuuttss  ssppéécciiffiiqquueess,,  ll''oorriiggiinnaalliittéé  oouu  llaa  nnoouuvveeaauuttéé..  
  

SSeelloonn  llaa  tthhééoorriiee  ééccoonnoommiiqquuee,,  llee  pprriixx  ooppttiimmaall  dduu  mmaarrcchhéé  uunniiqquuee  eesstt  

ggéénnéérraalliisséé  eett,,  aauu  mmaaxxiimmuumm  dduu  pprrooffiitt,,  lleess  rreecceetttteess  mmaarrggiinnaalleess  ttiirrééeess  ddee  cchhaaqquuee  

mmaarrcchhéé  ddooiivveenntt  êêttrree  ééggaalleess  eennttrree  eelllleess  eett  aauu  ccooûûtt  mmaarrggiinnaall  ((ccmm))  àà  nnee  ppaass  

ccoonnffoonnddrree  aavveecc  llee  ccooeeffffiicciieenntt  mmuullttiipplliiccaatteeuurr..  
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22..55..22..55  DDéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  rrééaaccttiioonnss  dduu  pprriixx66  

  

DDéétteerrmmiinneerr  ll’’ééllaassttiicciittéé  pprriixx  nn''eesstt  ppaass  uunn  eexxeerrcciiccee  ffaacciillee,,  lleess  

ddiifffféérreenntteess  mméétthhooddeess  ss''aappppuuiieenntt  ssuurr  ddeess  ddoonnnnééeess  aaggrrééggééeess  oouu  ssuurr  ddeess  

ddoonnnnééeess  iinnddiivviidduueelllleess,,  oouu  iinnddiivviidduueelllleess,,  

  

  SSuurr  ddeess  ddoonnnnééeess  aaggrrééggééeess  ::  ll''ééllaassttiicciittéé  eesstt  ccaallccuullééee  àà  ppaarrttiirr  ddee  ddiifffféérreennttss  

ppooiinnttss  oobbsseerrvvééss  ((qquuaannttiittééss,,  pprriixx))  oouu  ppaarr  ll''aajjuusstteemmeenntt  dd''uunnee  ccoouurrbbee  ppaarr  

rrééggrreessssiioonn;;  

  SSuurr  ddeess  ddoonnnnééeess  iinnddiivviidduueelllleess  ::  llee  ccaarraaccttèèrree  aarrttiiffiicciieell  dd''uunnee  iinntteerrrrooggaattiioonn  

dduu  cclliieenntt  ssuurr  llee  pprriixx  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  dd''aacchhaatt  ddooiitt  iinncciitteerr  àà  uunnee  

ggrraannddee  pprruuddeennccee  ddaannss  ll''iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss..  
  

  

SSEECCTTIIOONN  33  ::  DDEEFFIINNIITTIIOONN  EETT  NNOOTTIIOONNSS  SSUURR  LLAA  CCAARRTTEE  PPRREEPPAAYYEEEE  

  

II..33..11..  DDééffiinniittiioonn  dd’’uunnee  ccaarrttee  pprrééppaayyééee  

  

UUnnee  ccaarrttee  pprrééppaayyééee  eesstt  uunnee  ccaarrttee,,  cchhèèqquuee  dd''uunn  cceerrttiiffiiccaatt  oouu  ttoouutt  

aauuttrree  iinnssttrruummeenntt    qquuii  ppeerrmmeett  ddee    ssee  pprrooccuurreerr  ddeess  bbiieennss  oouu  ddeess  sseerrvviicceess  eenn  

éécchhaannggee  dd''uunn  ppaaiieemmeenntt  ddee  ll''eeffffeeccttuuéé..  TTeellss  qquuee  ::    

  

  LLaa  ccaarrttee  ddee  ttéélléépphhoonniiee  cceelllluullaaiirree  

  LLaa  ccaarrttee  ddee  ttrraannssppoorrtt  eenn  ccoommmmuunn  

  LLaa  ccaarrttee  ddee  ccrrééddiitt  pprrééppaayyééee  

  LLaa  ccaarrttee  ccaaddeeaauu  vvaalliiddee  ddaannss  uunn  ccoommmmeerrccee  pprréécciiss  

  LLaa  ccaarrttee  éécchhaannggeeaabbllee  ccoonnttrree  uunn  bbiieenn  oouu  sseerrvviiccee  ppaarrttiiccuulliieerr..  

  

LLeess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess  ssoonntt  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  ppaaiieemmeenntt  ppeerrmmeettttaanntt  

ll''aaccccèèss  àà  ddeess  sseerrvviicceess  ddoonntt  lleess  pplluuss  ppooppuullaaiirreess  ssoonntt  ::  lleess  sseerrvviicceess  ddee  

ttéélléépphhoonnee  ((mmoobbiillee  oouu  aabboonnnneemmeenntt  ddaannss  llee  tteemmppss))..  EElllleess  ssoonntt  ddeessttiinnééeess  àà  ddeess  

cclliieennttss  uuttiilliissaanntt  lleeuurr  ttéélléépphhoonnee  mmoobbiillee,,  eett  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  ppoouurr  rreecceevvooiirr  ddeess  

aappppeellss..  DD''ooùù,,  eelllleess  ssttoocckkeenntt  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee  éélleeccttrroonniiqquuee..  

  

  

  

  

                                                            
(GERRARD L., L’importance des cartes prépayées, éd Nathan, Paris 1998, P98 
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II..33..22..  TTyyppeess  eett  ssuuppppoorrttss  ddeess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess77  

  

IIll  eexxiissttee  pplluussiieeuurrss  ttyyppeess  ddee  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess..  EElllleess  ppeeuuvveenntt  pprreennddrree  

lleess  ddiifffféérreenntteess  ffoorrmmeess  ssuuiivvaannttee  ::  cchheeqquuee  ==  ccaaddeeaauu,,  ccoouuppoonn  àà  iimmpprriimmeerr,,  ccaarrttee  

vviirrttuueellllee  eettcc..  

  

EElllleess  ppeeuuvveenntt  uuttiilliisseerr  lleess  ddiifffféérreenntteess  tteecchhnnoollooggiieess  ppuuccee,,  bbaannddee  

mmaaggnnééttiiqquuee,,  ccoommppttee  vviirrttuueell  eettcc..  ......  

  

II..33..33..  LLeess  ffrraaiiss  dd''uuttiilliissaattiioonn  dd''aaccttiivvaattiioonn  oouu  dd''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ccaarrtteess  

pprrééppaayyééeess  

  

RRèèggllee  ggéénnéérraallee,,  lleess  ccoommmmeerrççaannttss  qquuii  mmeetttteenntt  eenn  cciirrccuullaattiioonn  uunnee  

ccaarrttee  pprrééppaayyééee  nnee  ppeeuuvveenntt  eexxiiggeerr  ddee  ffrraaiiss  ppoouurr  qquuee  vvoouuss  ppoouussssiieezz  eenn  

rreecceevvooiirr  uunnee,,  nnii  ppoouurr  ll’’uuttiilliisseerr  oouu  ll’’aaccttiivveerr..  

  

AA  ll’’eexxcceeppttiioonn  ::  

--  CCaarrtteess  ddee  ccrrééddiitt  pprrééppaayyééeess  ;;  

--  FFrraaiiss  ddee  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  ((ddeessiiggnn,,  nnoomm,,  eettcc))  

--  FFrraaiiss  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt  dd’’uunnee  ccaarrttee  pprrééppaayyééee  aabboonnnnééee,,  ppeerrdduuee  oouu  vvoolleerr..  

  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  uunnee  ccaarrttee  qquuii  ddoonnnnee  aaccccèèss  àà  pplluussiieeuurrss  ccoommmmeerrcceess  

ddiifffféérreennttss  ((eexx  uunnee  ccaarrttee  ddee  cceennttrree  dd’’aacchhaatt))    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
(15) DAYAN A. opcit P63 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEETTEE    AAiirrtteell//RRDDCC  

  

IIII..11..  AAPPEERRÇÇUU  HHIISSTTOORRIIQQUUEE88  

    

CCrrééee  eenn  11997766,,  llee  ggrroouuppee  BBhhaarrttii  ffaabbrriiqquuaaiitt  ddeess  bbiiccyycclleetttteess,,  ppuuiiss  

ddeess  ttéélléépphhoonneess  àà  bboouuttoonn  ppoouussssooiirr  àà  ppaarrttiirr  ddee  11998833..  DDèèss  11999900,,  llaa  ssoocciiééttéé  

ffaabbrriiqquuee  ddeess  ffaaxx  àà  ttéélléépphhoonneess  ssaannss  ffiill,,  ccoonnssttrruuiitt  uunn  rréésseeaauu  ttéélléépphhoonniiee  

cceelllluullaaiirree  eenn  IInnddee,,  eett  llaannccee  eenn  11999955,,  sseess  sseerrvviicceess  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  ddeess  

sseerrvviicceess  mmoobbiilleess..  AA  ppaarrttiirr  ddee  11999966,,  ssoonn  sseerrvviiccee  cceelllluullaaiirree  ss’’éétteenndd  aauu--ddeellàà  ddee  

llaa  ccaappiittaallee  IInnddiieennnnee..  

  

EEnn  22000099,,  AAiirrtteell  llaannccee  ssoonn  pprreemmiieerr  rréésseeaauu  mmoobbiillee  iinntteerrnnaattiioonnaall  

aauu  LLaannkkaa,,  eett  eenn  22001100,,  iill  rraacchhèèttee  lleess  ffiilliiaalleess  aaffrriiccaaiinneess  dduu  KKoowweeïïttiieenn  ZZaaiinn..  

  

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  AAiirrtteell  eesstt  uunn  ggrroouuppee  dd’’eennttrreepprriisseess  ddee  ccllaassssee  

mmoonnddiiaallee  ddaannss  lleess  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  lleess  sseerrvviicceess  ffiinnaanncciieerrss,,  llee  ccoommmmeerrccee  

ddee  ddééttaaiill,,  eett  ll’’aalliimmeennttaattiioonn..  AAiirrtteell  eesstt  llee  ttrrooiissiièèmmee  pplluuss  ggrraanndd  ooppéérraatteeuurr  ddee  

ttéélléépphhoonniiee  mmoobbiillee  ddaannss  llee  mmoonnddee  eenn  tteerrmmeess  ddee  nnoommbbrree  dd’’aabboonnnnééss  eett  ppaarr  ssaa  

pprréésseennccee  ccoommmmeerrcciiaallee  ddaannss  2200  ppaayyss  AAnnggllooss  ––  nnoorrmmaannddss..    

LLeeaaddeerr  ddaannss  1199  ppaayyss  eenn  AAssiiee  eett  1166  eenn  AAffrriiqquuee  qquuii  ssoonntt  ::  BBuurrkkiinnaa  

FFaassoo,,  TTcchhaadd,,  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  RRééppuubblliiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  

GGaabboonn,,  GGhhaannaa,,  KKeennyyaa,,  MMaallaawwii,,  MMaaddaaggaassccaarr,,  NNiiggeerr,,  NNiiggeerriiaa,,  SSeeyycchheelllleess,,  

SSiieerrrree  LLeeoonnee,,  TTaannzzaanniiee,,  OOuuggaannddaa  eett  ZZaammbbiiee  

  

LLaa  mmaarrqquuee  ccoouuvvrree  àà  ccee  jjoouurr,,  220000  mmiilllliioonnss  ddee  cclliieennttss  àà  ttrraavveerrss  llee  

mmoonnddee..  BBhhaarrttii  AAiirrtteell  aa  ééttéé  ccllaasssséé  ppaarrmmii  lleess  66  mmeeiilllleeuurrss  ooppéérraatteeuurrss  

tteecchhnnoollooggiiqquueess  ddee  hhaauuttee  ppeerrffoorrmmaannccee  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  ppaarr  llee  mmaaggaazziinnee  

BBuussiinneessss  WWeeeekk..  

  

EEnn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  cc’’eesstt  llee  99  ddéécceemmbbrree  

22001100,,  qquu’’eesstt  nnéé  AAiirrtteell,,  ssoocciiééttéé  ddee  ttéélléépphhoonniiee  mmoobbiillee  qquuii  aa  rreemmppllaaccéé  cceelltteell  qquuii  

ooppéérraaiitt  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess  ssoouuss  llaa  mmaarrqquuee  ZZaaiinn..  CCeettttee  mmaarrqquuee  

ccoonnnneeccttaaiitt  llaa  RRDDCC  aavveecc  1155  aauuttrreess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  eett  aavvaaiitt  ddéécciiddéé  dd’’aamméélliioorreerr  

llaa  qquuaalliittéé  dduu  rréésseeaauu,,  ttoouutt  eenn  ll’’éétteennddaanntt  aauuxx  zzoonneess  lleess  pplluuss  rreeccuullééeess  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee..  

  

                                                            
8 http : //www.airtel.com, consulté le 06 mars 2015 
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LLeess  cclliieennttss  aavvaaiieenntt  ééggaalleemmeenntt  aaccccèèss  àà  uunn  aauuttrree  sseerrvviiccee  ddee  ttrrèèss  

ggrraannddee  qquuaalliittéé,,  ffiiaabbllee,,  iinnnnoovvaanntt  eett  aabboorrddaabbllee  ddaannss  lleeuurrss  ppaayyss  rreessppeeccttiiffss,,  ssuurr  

lleeuurrss  lliieeuuxx  ddee  ttrraavvaaiill  eett  lloorrss  ddee  lleeuurrss  ddééppllaacceemmeennttss..  

  

AAiirrtteell  rraasssseemmbbllee  ttoouutteess  sseess  ooppéérraattiioonnss  eenn  uunnee  sseeuullee  mmaarrqquuee  

uunniiqquuee  eett  ffoorrttee  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  rrééaalliisseerr  ssaa  vviissiioonn  ccoonnssiissttaanntt  àà  ffoouurrnniirr  ddeess  

ssoolluuttiioonnss  mmoobbiilleess  iinnnnoovvaanntteess  eett  aabboorrddaabblleess  àà  ttoouuss  sseess  aabboonnnnééss..  LLaa  

ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ssoocciiééttéé  eesstt  ddee  ddéésseennccllaavveerr  llaa  RRDDCC  eenn  

ppeerrmmeettttaanntt  àà  ttoouutteess  lleess  ccoouucchheess,,  mmêêmmeess  cceelllleess  lleess  pplluuss  rreeccuullééss  ddee  

ccoommmmuunniiqquueerr  eenn  ooffffrraanntt  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  mmoobbiilleess  aabboorrddaabblleess  eett  

aacccceessssiibblleess  àà  ttoouuss..  

  

EEnn  22001133,,  AAiirrtteell  aa  éétteenndduu  ssoonn  rréésseeaauu  aavveecc  4499  ssiitteess  aaddddiittiioonnnneellss  

àà  ttrraavveerrss  llaa  RRDDCC,,  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee..  IIll  ccoommppttee  aalloorrss  pprrèèss  ddee  

55..880000..000000  aabboonnnnééss,,  ssooiitt  4422,,4411%%  dd’’aabboonnnnééss,,  ddaannss  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  

ccoommppoosséé  ddee  ssiixx  ooppéérraatteeuurrss..  

AAiirrtteell  aa  ééggaalleemmeenntt  llaannccéé  uunn  vvaassttee  pprrooggrraammmmee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

ssoocciiaallee  dd’’eennttrreepprriissee  aappppeelléé  ««  ll’’aaddooppttiioonn  ddeess  ééccoolleess  »»,,  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  pprreennddrree  

ttoottaalleemmeenntt  eenn  cchhaarrggee  cceerrttaaiinneess  ééccoolleess..  

  

IIII..22..  SSIITTUUAATTIIOONN  GGEEOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  

LLee  0099  ddéécceemmbbrree  22001100,,  AAiirrtteell  aa  rreemmppllaaccéé  cceelltteell  qquuii  ooppéérraaiitt  

ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess  ssoouuss  llaa  mmaarrqquuee  ZZaaiinn  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  

dduu  CCoonnggoo..  

LLee  ssiièèggee  ssoocciiaall  dd’’AAiirrtteell  RRDDCC  eesstt  àà  KKiinnsshhaassaa,,  àà  ll’’iimmmmeeuubbllee  

IIMMMMOO--IINNVVEESSTT,,  aauu  nn°°  11  dduu  CCrrooiisseemmeenntt  ddeess  aavveennuueess  dduu  BBaass--CCoonnggoo  eett  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  dduu  TTcchhaadd,,  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  llaa  GGoommbbee..  AAiirrtteell  eesstt  iinnssttaallllééee  àà  

ttrraavveerrss  llaa  RRDDCC  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  rrééggiioonnss  ::  

aa))  KKiinnsshhaassaa,,  qquuii  ccoonnttrrôôllee  lleess  pprroovviinncceess  ::  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  EEqquuaatteeuurr,,  eett  ddee  

BBaanndduunndduu  ;;  

bb))  LLee  GGrraanndd  KKaassaaïï,,  qquuii  ccoommpprreenndd  lleess  pprroovviinncceess  dduu  KKaassaaïï  oocccciiddeennttaall  eett  ddee  

dduu  KKaassaaïï  oorriieennttaall  aavveecc  MMbbuujjiiMMaayyii  ccoommmmee  ssiièèggee  ;;  

cc))  LL’’EEsstt,,  qquuii  eenngglloobbee  lleess  pprroovviinncceess  dduu  NNoorrdd  KKiivvuu  eett  dduu  SSuudd  KKiivvuu,,  dduu  

MMaanniieemmaa  aaiinnssii  qquuee  llaa  PPrroovviinnccee  oorriieennttaall  ;;  

dd))  LLee  BBaass  ––  CCoonnggoo,,  aavveecc  MMaattaaddii  ccoommmmee  ssiièèggee  ;;  

ee))  LLee  KKaattaannggaa  aavveecc  LLuubbuummbbaasshhii  ccoommmmee  ssiièèggee..  
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IIII..33..  NNAATTUURREE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  

  

CCrrééééee  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  pprriivvééee  àà  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

lliimmiittééee  ((SSPPRRLL)),,  AAiirrtteell  eesstt  uunnee  œœuuvvrree  ddee  MMoonnssiieeuurr  BBhhaarrttiiAAiirrtteell..  SSoocciiééttéé  ddee  

ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  iinnddiieennnnee  qquuii  ooppèèrree  ddaannss  2200  ppaayyss  àà    ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee,,  

ttrrooiissiièèmmee  pplluuss  ggrraanndd  ooppéérraatteeuurr  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  aauu  mmoonnddee,,  AAiirrtteell  eesstt  

ddiirriiggéé  ppaarr  SSuunniill  BBhhaarrttii..  

  

IIII..44..  OOBBJJEETT  SSOOCCIIAALL  
  

CCoommmmee  ttoouuttee  ssoocciiééttéé  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  aa  ppoouurr  oobbjjeett  ddee  

ffaacciilliitteerr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  sseess  cclliieennttss,,  iill  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé  

AAIIRRTTEELL  qquuii  nn’’aa  ppaass  ddéérrooggéé  àà  cceettttee  eexxiiggeennccee..  

  

CCee  qquuii  rreevviieenntt  àà  ddiirree  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell  aa  ppoouurr  oobbjjeett  ddee  rreennddrree  llee  sseerrvviiccee  àà  sseess  

aabboonnnnééss  ((llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn))..  

  

IIII..55..  EEFFFFEECCTTIIFFSS  DD’’AAiirrtteell//RRDDCC  

  

AAiirrtteell  ccoommpprreenndd  449911  aaggeennttss  ssuurr  ttoouuttee  ll’’éétteenndduuee  ddee  llaa  RRDDCC,,  ddoonntt  

339911  hhoommmmeess  eett  110000  ffeemmmmeess,,  ttoouuss  hhaauutteemmeenntt  qquuaalliiffiiééss,,  ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt  eenn  

ffoorrmmaattiioonn  eett  eenn  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  ppoouurr  êêttrree  aappttee  àà  llaa  ggeessttiioonn  mmooddeerrnnee  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee..  

  

AAiirrtteell  uuttiilliissee  ééggaalleemmeenntt  ddeess  ssoouuss  ––  ttrraaiittaannttss  àà  ttrraavveerrss  ddeess  

ccoonnttrraattss  àà  dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  jjoouurrnnaalliieerrss  eett  ddeess  tteemmppoorraaiirreess..  

  

IIII..  66..  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE  
  

IIII..66..11..  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  

LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dd’’AAiirrtteell  nn’’eesstt  ppaass  ssttaattiiqquuee,,  eellllee  ssuubbiitt  

ccoonnssttaammmmeenntt  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  sseelloonn  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ggeessttiioonn..  PPoouurr  ddeess  

rraaiissoonnss  ddee  sseeccrreett  pprrooffeessssiioonnnneell,,  iill  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ffaacciillee  dd’’aavvooiirr  ttoouutteess  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  aattttrriibbuuttiioonnss  ddee  ffoonnccttiioonnss,,  nnoouuss  pprréésseennttoonnss  bbrriièèvveemmeenntt  ccee  

qquuii  ssuuiitt  ::    

AAiirrtteell  eesstt  ddiirriiggéé  ppaarr  SSuunniill  BBhhaarrttii  MMiillttaall,,  pprroopprriiééttaaiirree  eett  cchhiieeff  

EExxééccuuttiivvee  ooffffiicceerr  //  CCEEOO  ((PPrrééssiiddeenntt  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall)),,  llaa  ffaalliiaallee  ddee  llaa  RRDDCC  eesstt  
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ssoouuss  llaa  DDiirreeccttiioonn  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  oouu  cchhiieeff  ooppeerraattiinngg  ooffffiicceerr//CCOOOO,,  qquuii  eesstt  

aassssiissttéé  ppaarr  ssoonn  ccaabbiinneett  ccoommppoosséé  ddee  ::  

  LL’’EExxééccuuttiivvee  AAssssiissttaanntt  //  EEAA  oouu  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  DDiirreeccttiioonn  ;;  

  LL’’IInntteerrnnaall    AAuuddiitt    MMaannaaggeerr//IIAAMM  oouu    DDiirreecctteeuurr  ddee  ll’’AAuuddiitt  IInntteerrnnee  ;;  

  CCoorrppoorraattee  AAffffaaiirreess  MMaannaaggeerr//CCAAMM  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  AAffffaaiirreess  ;;  

  PPrroottooccooll  MMaannaaggeerr//PPMM  oouu  RReessppoonnssaabbllee  ddee  pprroottooccoollee..  

LLeess  CCoollllaabboorraatteeuurrss  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ssoonntt  ::  

  

11..  LLee  HHuummaann  RReessssoouurrcceess  DDiirreeccttoorr//  HHRRDD  oouu  DDiirreecctteeuurr  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  

RReessssoouurrcceess  HHuummaaiinneess,,  qquuii  aa  eenn  cchhaarrggee  llaa  sséélleeccttiioonn,,  llee  rreeccrruutteemmeenntt  eett  

llaa  ggeessttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell..  IIll  eesstt  sseeccoonnddéé  ppaarr  ::  

  LLee  DDiirreeccttoorr  ooff  RReesseeaarrcchh,,  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  TTrraaiinnnniinngg  SSttaaffff//  DDRRRRTT  oouu  

DDiirreecctteeuurr  ddee  RReecchheerrcchhee,,  DDéévveellooppppeemmeenntt  eett  FFoorrmmaattiioonn  dduu  PPeerrssoonnnneell  ;;  

  LL’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ssoocciiaall  MMaannaaggeerr//AASSMM  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  

ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  dduu  ssuuiivvii  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ssoocciiaauuxx..  

  

22..  LLee  lleeggaallDDiirreeccttoorr//LLDD  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  DDééppaarrtteemmeenntt  JJuurriiddiiqquuee  qquuii  

eennccaaddrree  ::  

  LLee  llééggaall  MMaannaaggeerr  oouu  DDiirreecctteeuurr  JJuurriiddiiqquuee  qquuii  ééttuuddiiee  lleess  aappppeellss  dd’’ooffffrreess,,  

ggèèrree  lleess  ddiifffféérreennttss  aavveecc  lleess  cclliieennttss  eett  aavveecc  lleess  ffoouurrnniisssseeuurrss  aaiinnssii  qquuee  

cceeuuxx  qquuii  ppeeuuvveenntt  ssiièèggeerr  aavveecc  lleess  ssyynnddiiccaattss  ;;  

  LLee  lleeggaallaaddvviisseerr  oouu  ccoonnsseeiilllleerr  jjuurriiddiiqquuee  oouu  eennccoorree  jjuurriiddiiqquuee  dd’’eennttrreepprriissee,,  

qquuii  ccoonnsseeiillllee  eett  oorriieennttee  ddaannss  llaa  pprriissee  ddee  rriissqquuee  ssoouuss  ll’’aannggllee  jjuurriiddiiqquuee..  IIll  

ddééffeenndd  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eenn  ccaass  ddee  ccoonntteennttiieeuuxx..  

  

33..  LLee  CChhiieeffTTeecchhnniiccaallOOffffiicceerr//CCTTOO  oouu  DDiirreecctteeuurr  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  TTeecchhnniiqquuee  

qquuii  eennccaaddrree  ::  

  LLee  TTeecchhnniiccaallDDiirreeccttoorr//TTDD  oouu  DDiirreecctteeuurr  TTeecchhnniiqquuee  qquuii  ssuuppeerrvviissee  

ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  pprroojjeettss  ddee  llaa  pphhaassee  dd’’aavvaanntt  ––  vveennttee  aauu  ssuuppppoorrtt  ;;  

  LL’’ooppéérraattiioonnss  DDiirreeccttoorr  //OODD  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  qquuii  aassssuurree  llaa  

rrééaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  aauuxx  nniivveeaauuxx  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  

ddeess  sseerrvviicceess  ddoonntt  iill  ggèèrree  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  eett  llaa  rreennttaabbiilliittéé  ppoouurr  llaa  

ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  cclliieennttss  eenn  rreessppeeccttaanntt  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss  ddee  

qquuaalliittéé,,  ccooûûtt  eett  ddééllaaii  ;;  
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  LLee  pprroojjeett  DDiirreeccttoorr//PPDD  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  TTeecchhnnoollooggiieess  eett  SSeerrvviicceess  ddee  

ll’’IInnffoorrmmaattiioonn,,  cchhaarrggééee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ddee  llaa  

ccoonndduuiittee  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  tteecchhnnoollooggiiqquueess,,  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ddééffiinniieess  ppaarr  

ll’’eennttrreepprriissee..  IIll  ccoonnsseeiillllee  eett  mmeett  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  eennttiittééss  lleess  mmooyyeennss  

tteecchhnnoollooggiiqquueess  eett  iinnffoorrmmaattiiqquueess  nnéécceessssaaiirreess..  

  

44..  LLee  CChhiieeff  MMaannaaggeerr  OOffffiicceerr  //  CCMMOO  oouu  DDiirreecctteeuurr  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  

MMaarrkkeettiinngg,,  qquuii  eesstt  eennttoouurréé  ddeess  DDiirreecctteeuurrss  ddee  vveenntteess,,  aaggeenntt  eenn  cchhaarrggee  

ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ppllaann  ccoommmmeerrcciiaall  àà  ttrraavveerrss  llaa  ggeessttiioonn  eett  ll’’aanniimmaattiioonn  ddeess  

ééqquuiippeess  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  ddeess  ddiissttrriibbuutteeuurrss,,  eett  qquuii  ddééffiinniisssseenntt  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  ccoommmmeerrcciiaauuxx,,  rrééaalliisseenntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aanniimmaattiioonn,,  ffoorrmmaattiioonn,,  

mmoottiivvaattiioonn  eett  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss..  

  

IIll  ss’’aaggiitt  dduu  ssaalleess  AArreeaa  DDiirreeccttoorr//SSAADD  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  RRééggiioonn  ddee  

vveenntteess  eett  dduu  SSaalleess  KKiinnDDiirreeccttoorr//SSKKDD  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  vveenntteess  ddee  

KKiinnsshhaassaa..    

LLee  CCMMOO  eesstt  ééggaalleemmeenntt  sseeccoonnddéé  ppaarr  llee  MMaarrkkeettiinngg  DDiirreeccttoorr//MMDD  

oouu  DDiirreecctteeuurr  dduu  MMaarrkkeettiinngg,,  qquuii  ddééffiinniitt  llaa  ppoolliittiiqquuee  gglloobbaallee  dd’’ooffffrree  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee,,  oorriieennttee  llaa  ppoolliittiiqquuee  mmaarrkkeettiinngg  eett  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  bbuuddggeettss  

mmaarrkkeettiinngg  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  eett  ccoonnttrrôôllee  ssaa  rrééaalliissaattiioonn  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss  

sseerrvviicceess  ccoonncceerrnnééss..    

IIll  aassssuurree  ééggaalleemmeenntt  uunnee  mmiissssiioonn  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ddeess  ééqquuiippeess  

mmaarrkkeettiinngg  ooppéérraattiioonnnneelllleess..  IIll  aa  aauussssii  ppoouurr  ccoollllaabboorraatteeuurr  ::  

  LLee  ccuussttoommeerrss  DDiirreeccttoorr//CCDD  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  cclliieennttèèllee,,  qquuii  eesstt  llee  

rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  aauupprrèèss  ddeess  cclliieennttss  ddoonntt  iill  aa  llaa  cchhaarrggee  eett  ssee  

ddééffiinniitt  àà  llaa  ffooiiss  ccoommmmee  uunn  ccoommmmeerrcciiaall,,  uunn  ccoonnsseeiilllleerr,,  uunn  ccoooorrddiinnaatteeuurr  eett  

uunn  ggeessttiioonnnnaaiirree..  

  

55..  LLee  CChhiieeff  FFiinnaanncciiaall  OOffffiicceerr//CCFFOO  oouu  DDiirreecctteeuurr  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  FFiinnaanncciieerr,,  

eennttoouurréé  dduu  ::  

  TTrreeaassuurryy  MMaannaaggeerr//TTMM  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  TTrrééssoorreerriiee  cchhaarrggéé  ddee  llaa  

ssuuppeerrvviissiioonn  eett  dduu  ssuuiivvii  qquuoottiiddiieenn  ddee  ll’’aarrggeenntt  ddiissppoonniibbllee  eenn  ccaaiissssee  oouu  eenn  

bbaannqquuee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dduu  pprréévviissiioonnnneell  ddee  ttrrééssoorreerriiee,,  

dduu  ssuuiivvii  eett  ddee  llaa  vveeiillllee  dduu  rreessppeecctt  ddeess  ggrraannddss  rraattiiooss  ffiinnaanncciieerrss  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  ;;  
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  CChhiieeff  ooff  AAccccoouunnttiinngg  oouu  RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ccoommppaattiibbiilliittéé,,  llee  DDiirreecctteeuurr  

ccoommppttaabbllee  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  tteennuuee  ccoouurraannttee  ddeess  ccoommpptteess..  IIll  ééttaabblliitt  

rréégguulliièèrreemmeenntt  eett  pprréésseennttee  ssoouuss  nnoorrmmaalliissééee  lleess  ddooccuummeennttss  ccoommppttaabblleess  

llééggaauuxx  ::  bbiillaann  aannnnuueell,,  ccoommppttee  ddee  rrééssuullttaattss,,  eett  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ppoonnccttuueelllleess  ddeemmaannddééeess  ppaarr  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ;;  

  TTaaxx  MMaannaaggeerr  //TTaaxx  MM  oouu  RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ffiissccaalliittéé,,  qquuii  eesstt  cchhaarrggéé  dduu  

ssuuiivvii  ddeess  ppaayyeemmeennttss  ddeess  ttaaxxeess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  aauupprrèèss  ddee  ll’’EEttaatt  

CCoonnggoollaaiiss  ;;  iill  ooppttiimmiissee  llaa  cchhaarrggee  ffiissccaallee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  eett  vveeiillllee  àà  ccee  qquuee  

ll’’eennttrreepprriissee  ssooiitt  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llee  ddrrooiitt  eett  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee  ffiissccaallee  

ppoouurr  lliimmiitteerr  lleess  rriissqquueess  ddee  rreeddrreesssseemmeenntt..  EEnnffiinn  iill  aassssiissttee  eett  ddééffeenndd  lleess  

iinnttéérrêêttss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eenn  ccaass  ddee  ccoonnttrrôôllee  ffiissccaallee  ;;  

  FFiinnaannccee  ccoonnttrroolllleerr  MMaannaaggeerr  //FFCC  oouu  DDiirreecctteeuurr  CCoonnttrrôôllee  ddeess  RReecceetttteess  ::  

  LLeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  ddééppeennsseess  ((ttaanntt  eenn  eennggaaggeemmeennttss  qquu’’eenn  ppaaiieemmeennttss))  

ssoonntt  vveerriiffiiééeess  qquuaanntt  àà  lleeuurr  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  rrèègglleess  eett  pprrooccéédduurreess  

aapppplliiccaabblleess  eenn  llaa  mmaattiièèrree,,  ppuuiiss  vvaalliiddééeess  ppaarr  llee  sseerrvviiccee  dduu  ccoonnttrrôôllee  

ffiinnaanncciieerr..    

  LLee  ccoonnttrrôôlleeuurr  ddééffiinniitt  lleess  rrèègglleess  ddee  bbaassee  rrééggiissssaanntt  lleess  pprrooccéédduurreess  

bbuuddggééttaaiirreess  eesssseennttiieelllleess,,  iill  ccoonnttrrôôllee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  eett  ll’’oorrddoonnnnaanncceemmeenntt  

ddee  ttoouutteess  lleess  ddééppeennsseess,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  ccoonnssttaattaattiioonn  eett  llee    rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  

ttoouutteess  lleess  rreecceetttteess  ;;  

  PPrrooccuurreemmeenntt  aanndd  ssuuppppllyy  MMaannaaggeerr  //PPSSMM  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  

AApppprroovviissiioonnnneemmeennttss  eett  ddeess  AAcchhaattss  ::  iill  ddééffiinniitt  llaa  ppoolliittiiqquuee  eenn  mmaattiièèrree  

dd’’aacchhaattss,,  sseelloonn  lleess  ddoommaaiinneess  ((pprroodduuiittss,,  sseerrvviicceess,,  pprreessttaattiioonnss,,  sseerrvviicceess  

ggéénnéérraauuxx)),,    eett  ssuuppeerrvviisseerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeennttss  ooppttiimmiissee  

lleess  pprroocceessssuuss  dd’’aacchhaatt  eett  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt..  IIll  mmeett  eenn  ppllaaccee  aavveecc  lleess  

ffoouurrnniisssseeuurrss  sséélleeccttiioonnnnééss  uunn  ppllaann  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt,,  ppuuiiss  ggèèrree  eett  

ooppttiimmiissee  lleess  fflluuxx  eett  lleess  ssttoocckkss  ddee  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess..  IIll  rréécceeppttiioonnnnee  eett  

vvéérriiffiiee  lleess  ccoommmmaannddeess,,  aapprrèèss  rréécceeppttiioonn  ;;  

  AAccccoouunntt  MMaannaaggeerr  GGrroouupp  IInnssuurraannccee//AAMMGGII  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  CClliieennttèèllee  

aassssuurraanncceess  ccoolllleeccttiivveess,,  qquuii  ddéévveellooppppee  ssoonn  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ppaarr  llaa  

pprroossppeeccttiioonn  ddiirreeccttee,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  eett  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ppaarrtteennaarriiaattss..  IIll  aa  eenn  cchhaarrggee  ll’’aannaallyyssee  ddeess  bbeessooiinnss  

ddeess  cclliieennttss  //  pprroossppeeccttss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  llééggaall  àà  

rreessppeecctteerr..  IIll  ppaarrttiicciippee  aauuxx  aaccttiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  ssuurr  ssoonn  mmaarrcchhéé,,  eett  

rreepprréésseennttee  ll’’eennttrreepprriissee  aauupprrèèss  ddeess  iinnssttaanncceess  eett  oorrggaanniissmmeess  

pprrooffeessssiioonnnneellss  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  ssoonn  mmaarrcchhéé..  IIll  eesstt  ll’’iinntteerrllooccuutteeuurr  
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pprriivviillééggiiéé  ddee  sseess  cclliieennttss  eett  rreenndd  ccoommppttee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  

((cclliieennttss,,  pprroossppeeccttss,,  ccoonnccuurrrreennccee,,  ……))  aauupprrèèss  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  eett  dduu  

rréésseeaauu..  

  

LLaa  llééggeennddee  ssuuiivvaannttee  eexxpplliicciittee  ll’’oorrggaanniiggrraammmmee  dd’’AAiirrtteell//RRDDCC  
  

  CCEEOO  ::  CChhiieeff    EExxeeccuuttiivvee    ooffffiicceerr  oouu  PPrrééssiiddeenntt  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ;;  

  CCOOOO  ::  CChhiieeff    OOppeerraattiinngg  OOffffiicceerr  oouu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ;;  

  EEAA  ::  EExxeeccuuttiivvee    AAssssiissttaanntt  oouu  SSeeccrrééttaaiirree  ddee  DDiirreeccttiioonn  ;;  

  IIAAMM  ::  IInntteerrnnaall  AAuuddiitt  MMaannaaggeerr  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  ll’’AAuuddiitt  IInntteerrnnee  ;;  

  CCAAMM  ::  CCoorrppoorraattee  AAffffaaiirrss  MMaannaaggeerr  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  AAffffaaiirreess  ;;  

  PPMM  ::  PPrroottooccooll    MMaannaaggeerr  oouu  RReessppoonnssaabbllee  ddee  PPrroottooccoollee  ;;  

  HHRRDD  ::  HHuummaann  RReessssoouurrcceess  DDiirreeccttoorr  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddeess    RReessssoouurrcceess  

HHuummaaiinneess  ;;  

  DDRRDDTT  ::  DDiirreeccttoorr  ooff  RReesseeaacchh,,  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg  SSttaaffff  oouu  

DDiirreecctteeuurr  ddee  RReecchheerrcchhee,,  DDeevveellooppppeemmeenntt  eett  FFoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  ;;  

  AASSMM  ::  AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ssoocciiaall  MMaannaaggeerr  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  

dduu  ssuuiivvii  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ssoocciiaauuxx  ;;  

  LLDD  ::  LLééggaall  DDiirreeccttoorr  oouu  DDiirreecctteeuurr  dduu  DDeevveellooppppeemmeenntt  jjuurriiddiiqquuee  ;;  

  LLMM  ::  LLééggaall  MMaannaaggeerr  oouu  DDiirreecctteeuurr  JJuurriiddiiqquuee  ;;  

  LLAA  ::  LLeeggaall    AAddvviisseerr  oouu  CCoonnsseeiilllleerr  JJuurriiddiiqquuee  ;;  

  CCTTOO  ::  CChhiieeff  TTeecchhnniiccaall  ooffffiicceerr  oouu  DDiirreecctteeuurr  dduu  DDeevveellooppppeemmeenntt  

TTeecchhnniiqquuee  ;;  

  TTDD  ::  TTeecchhnniiccaall  DDiirreeccttoorr  oouu  DDiirreecctteeuurr  TTeecchhnniiqquuee  

  CCDD  ::  OOppeerraattiioonnss  DDiirreeccttoorr  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ;;  

  PPDD  ::  PPrroojjeett  DDiirreeccttoorr  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  pprroojjeettss  ;;  

  IITTDD  ::  IITT  DDiirreeccttoorr  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  TTeecchhnnoollooggiieess  eett  SSeerrvviicceess  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ;;  

  CCMMOO  ::  CChhiieeff  MMaannaaggeerr  ooffffiicceerr  oouu  DDiirreecctteeuurr  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  

mmaarrkkeettiinngg  ;;  

  SSAADD  ::  SSaalleess  AArreeaa  DDiirreeccttoorr  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  RRééggiioonn  ddee  vveenntteess  ;;  

  SSKKDD  ::  SSaalleess  KKnnDDiirreeccttoorr  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  vveenntteess  ddee  KKiinnsshhaassaa    
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  MMDD  ::  MMaarrkkeettiinngg  DDiirreeccttoorr  oouu  DDiirreecctteeuurr  dduu  MMaarrkkeettiinngg  ;;  

  CCDD  ::  CCuussttoommeerrss  DDeetteeccttoorr  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  cclliieennttèèllee  ;;  

  CCFFOO  ::  CChhiieeff  FFiinnaanncciiaall  OOffffiicceerr  oouu  DDiirreecctteeuurr  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  FFiinnaanncciieerr  ;;  

  TTMM  ::  TTrreeaassuurrgg    MMaannaaggeerr  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  TTrrééssoorreerriiee  ;;  

  CCAA  ::  CChhiieeff  ooff  AAccccoouunnttiinngg  oouu  RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  CCoommppttaabbiilliittéé  ;;  

  TTaaxx  MM  ::  TTaaxx  MMaannaaggeerr  oouu  RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ffiissccaalliittéé  ;;  

  FFCCMM  ::  FFiinnaannccee  CCoonnttrroolllleerr  MMaannaaggeerr  oouu  DDiirreecctteeuurr  CCoonnttrrôôllee  ddeess  RReecceetttteess  ;;  

  PPSSMM  ::  PPrrooccuurreemmeenntt  &&  ssuuppppllyy  MMaannaaggeerr  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  

AApppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eett  ddeess  AAcchhaattss  ;;  

  AAMMGGII  ::  AAccccoouunntt  MMaannaaggeerr  GGrroouupp  IInnssuurraannccee  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  cclliieennttèèllee  

aassssuurraanncceess  ccoolllleeccttiivveess..    
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IIll  nnoouuss  rreevviieenntt  ddee  ssppéécciiffiieerr  iiccii  qquuee,,  ccoommmmee  nnoottrree  ssuujjeett  ttrraaiittee  dduu  pprriixx  

ddeess  pprroodduuiittss,,  lleeqquueell  eesstt  eenn  rreellaattiioonn  ddiirreeccttee  aavveecc  llee  sseerrvviiccee  ccoommmmeerrcciiaall  oouu  

ddee  mmaarrkkeettiinngg,,  nnoouuss  aavvoonnss  rrééssoolluu  mmiieeuuxx  ddee  pprréésseenntteerr  aauussssii  llaa  ddiirreeccttiioonn  

MMaarrkkeettiinngg  dd’’AAiirrtteell  CCoonnggoo,,  ppoouurr  mmiieeuuxx  aapppprrééhheennddeerr  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  

  

IIII..77..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  MMAARRKKEETTIINNGG  DD’’AAIIRRTTEELL..  

AA..  LLooccaalliissaattiioonn  eett  ddiissppoossiittiioonnss  pprraattiiqquueess..  

LLaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  MMaarrkkeettiinngg  eesstt  ssiittuuééee  ddaannss  ll’’eenncceeiinnttee  mmêêmmee  ddee  llaa  

ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee,,  llaaqquueellllee  eesstt  mmiieeuuxx  pprréésseennttééee  ccii--hhaauutt..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  cceettttee  

ddiirreeccttiioonn  eexxeerrccee  sseess  aaccttiivviittééss  ddaannss  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  mmêêmmeess  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  

ggéénnéérraallee..  

LLaa  DDiirreeccttiioonn  MMaarrkkeettiinngg  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  AAiirrtteell//RRDDCC,,  eesstt  eennttoouurrééee  ddee  llaa  

ddiirreeccttiioonn  ddeess  vveenntteess,,  aayyaanntt  ppoouurr  mmiissssiioonn  dd’’eexxééccuutteerr  llee  ppllaann  ccoommmmeerrcciiaall  àà  

ttrraavveerrss  llaa  ggeessttiioonn  eett  ll’’aanniimmaattiioonn  ddeess  ééqquuiippeess  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  ddeess  

ddiissttrriibbuutteeuurrss  qquuii  ddééffiinniisssseenntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ccoommmmeerrcciiaauuxx,,  rrééaalliisseenntt  lleess  

ooppéérraattiioonnss  dd’’aanniimmaattiioonn,,  ffoorrmmaattiioonn,,  mmoottiivvaattiioonn  eett  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  

oobbjjeeccttiiffss..  

IIll  ss’’aaggiitt  dduu  SSaalleess  AArreeaa  DDiirreeccttoorr//SSAADD  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  RRééggiioonn  ddee  

VVeenntteess  eett  dduu  SSaalleess  KKiinnsshhaassaa  DDiirreeccttoorr//SSKKDD  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  vveenntteess  ddee  

KKiinnsshhaassaa..  CCee  ddeerrnniieerr  eesstt  sseeccoonnddéé  ppaarr  llee  mmaarrkkeettiinngg  DDiirreeccttoorr//MMDD  oouu  DDiirreecctteeuurr  

dduu  MMaarrkkeettiinngg,,  qquuii  ddééffiinniitt  llaa  ppoolliittiiqquuee  gglloobbaallee  dd’’ooffffrree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  ccoonnttrrôôllee  

ssaa  rrééaalliissaattiioonn  ppoouurr  lleess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ccoonncceerrnnééss..  IIll  aassssuurree  ééggaalleemmeenntt  uunnee  

mmiissssiioonn  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ddeess  ééqquuiippeess  mmaarrkkeettiinngg  ooppéérraattiioonnnneelllleess..  IIll  aa  aauussssii  

ppoouurr  llee  ccoollllaabboorraatteeuurr  llee  CCuussttoommeerrss  DDiirreeccttoorr//CCDD  oouu  DDiirreecctteeuurr  ddee  llaa  CClliieennttèèllee,,  

qquuii  eesstt  llee  rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  aauupprrèèss  ddeess  cclliieennttss  ddoonntt  iill  aa  llaa  cchhaarrggee  eett  

ssee  ddééffiinniitt  àà  llaa  ffooiiss  ccoommmmee  uunn  ccoommmmeerrcciiaall,,  uunn  ccoonnsseeiilllleerr,,  uunn  ccoooorrddiinnaatteeuurr,,  uunn  

mmaannaaggeerr  eett  uunn  ggeessttiioonnnnaaiirree..  

  

DDoonncc  eenn  bbrreeff,,  cceettttee  ddiirreeccttiioonn  ss’’ooccccuuppee  ddeess  aaccttiivviittééss  mmaarrkkeettiinngg  

ddee  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell,,  ccee  qquuii  rreevviieenntt  àà  ddiirree  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  eett  ddeess  sseerrvviicceess  ddeess  

vveenntteess..  
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BB..  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ffoonnccttiioonnnneellllee..  

DDaannss  ssaa  ssttrruuccttuurree  llaa  pplluuss  rrééppaanndduuee,,  pplluussiieeuurrss  ssppéécciiaalliisstteess  

ffoonnccttiioonnnneellss  ttrraavvaaiilllleenntt  ssoouuss  ll’’aauuttoorriittéé  dd’’uunn  DDiirreecctteeuurr  dduu  MMaarrkkeettiinngg  cchhaarrggéé  ddee  

ccoooorrddoonnnneerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  

  

CC..  OOrrggaanniiggrraammmmee  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  MMaarrkkeettiinngg  dd’’AAiirrtteell//RRDDCC  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSoouurrccee  ::  DDiirreeccttiioonn  MMaarrkkeettiinngg  dd’’AAiirrtteell  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  ::  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LLAA  VVAARRIIAATTIIOONN  DDEESS  PPRRIIXX  DDEESS  CCAARRTTEESS  

PPRREEPPAAYYEEEESS  DDUU  RREESSEEAAUU  AAIIRRTTEELL  SSUURR  LLEE  MMAARRCCHHEE  

  

DDaannss  ccee  cchhaappiittrree  qquuii  aabboorrddeerraa  llee  vviiff  ddee  nnoottrree  ssuujjeett,,  iill  sseerraa  qquueessttiioonn  

ddee  tteenntteerr  ddee  ddéémmoonnttrreerr  ccoommmmeenntt  lleess  pprriixx  ddeess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess  dduu  rréésseeaauu  

AAiirrtteell  vvaarriieenntt--iillss..  EEtt  ppoouurr  ccee  ffaaiirree,,  nnoouuss  aannaallyysseerroonnss  ttoouuss  lleess  aassppeeccttss  

ssuusscceeppttiibblleess  ddee  nnoouuss  aammeenneerr  àà  rreessssoorrttiirr  lleess  ddiifffféérreenntteess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  

iinntteerrvveennuueess  ttaanntt  ssuurr  llee  pprriixx  rrééeell  ddee  cceess  pprroodduuiittss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  dduurraanntt  llaa  

ppéérriiooddee  ssoouuss  ééttuuddee,,  qquuee  lleess  ddiifffféérreennttss  aavvaannttaaggeess  oouu  sseerrvviicceess  ddoonntt  bbéénnééffiicciieenntt  

lleess  aabboonnnnééss  ddee  ccee  rréésseeaauu..  
  

IIIIII..11..  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDEESS  PPRRIIXX  DDEESS  CCAARRTTEESS  DDUURRAANNTT  LLAA  PPEERRIIOODDEE  SSOOUUSS  

EETTUUDDEE..  
  

PPoouurr  rraappppeell,,  nnoottrree  ppéérriiooddee  dd’’ééttuuddee  ss’’éétteenndd  ddee  22001100  àà  22001144,,  cc’’eesstt  

ddaannss  cceett  iinntteerrvvaallllee  ddee  tteemmppss  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  bboorrnneerroonnss  ppoouurr  nnee  ppaass  êêttrree  

éévvaassiiff..  
  

TTaabblleeaauu  nn°°11  ::  LLeess  pprriixx  ddeess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess  dduu  rréésseeaauu  AAiirrtteell//RRDDCC  

  

AAnnnnééeess    22001100  22001111  22001122  22001133  22001144  

CCaarrtteess    

2200  UUnniittééss  220000  FFCC  220000  FFCC  220000  FFCC  220000  FFCC  220000  FFCC  

5500  UUnniittééss  550000  FFCC  550000  FFCC  550000  FFCC  550000  FFCC  550000  FFCC  

110000  UUnniittééss  11000000  FFCC  11000000  FFCC  11000000  FFCC  11000000  FFCC  11000000  FFCC  

550000  UUnniittééss  55000000  FFCC  55000000  FFCC  55000000  FFCC  55000000  FFCC  55000000  FFCC  

11000000  UUnniittééss  1100000000  FFCC  1100000000  FFCC  1100000000  FFCC  1100000000  FFCC  1100000000  FFCC  

22000000  UUnniittééss  2200000000  FFCC  2200000000  FFCC  2200000000  FFCC  2200000000  FFCC  2200000000  FFCC  

55000000  UUnniittééss  5500000000  FFCC  5500000000  FFCC  5500000000  FFCC  5500000000  FFCC  5500000000  FFCC  

  

SSoouurrccee  ::  DDiirreecctteeuurr  CCoommmmeerrcciiaallee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirreetteell//RRDDCC..  

CCoommmmeennttaaiirree  ::  
  

IIll  rreessssoorrtt  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  nn°°11,,  qquuee  lleess  pprriixx  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccaarrtteess  

pprrééppaayyééeess  vveenndduuss  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell  dduurraanntt  nnoottrree  ééttuuddee    oouu  ppéérriiooddee  ssoouuss  

ééttuuddee  nn’’oonntt  ppaass  ssuubbii  llaa  vvaarriiaattiioonn  lleess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess,,  ddee  2200,,  5500,,  110000,,  550000,,  

11000000,,  22000000  eett  55000000  UUnniittééss  ssoonntt  vveenndduuss  rreessppeeccttiivveemmeenntt  àà  220000,,  550000,,  11000000,,  

55000000,,  1100..000000,,  2200..000000  eett  5500..000000  FFCC  
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CCee  qquuii  nnoouuss  ppoouussssee  àà  ddiirree  qquu’’eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddee  ccee  qquuii  eesstt  

éévvooqquuéé  ccii--hhaauutt,,  iill  nn’’yy  aa  vviissiibblleemmeenntt  aauuccuunnee  vvaarriiaattiioonn  ddeess  pprriixx  ddee  cceess  ccaarrtteess  

pprrééppaayyééeess..  

  

TTaabblleeaauu  nn°°22  ::  EEvvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ttaarriiffiiccaattiioonn  ddeess  aappppeellss  cchheezz  AAiirrtteell//RRDDCC  

  

LLee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  mmoonnttrreerraa  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  ccooûûttss  ssuuppppoorrttééss  

ppaarr  lleess  cclliieennttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell  dduurraanntt  lleeuurrss  aappppeellss..  

  

AAnnnnééeess  22001100  22001111  22001122  22001133  22001144  

  

AAppppeell  11mmiinn  99,,55  uunniittééss  

oouu  ssiinnss  

1100  uunniittééss  

oouu  ssiinnss  

1100,,55  uunniittééss  

oouu  ssiinnss  

1122,,55  uunniittééss  

oouu  ssiinnss  

1133  uunniittééss  

oouu  ssiinnss  

AAccttiivvaattiioonn  

2200UU    

IInntteerrnneett  5500UU  

                        110000UU  

                      550000UU  

                      11000000UU  

                      22000000UU  

                      55000000UU  

8800MMééggaabbaattee    

11GGiiggaa  

55GGiiggaa  

1100GGiiggaa  

2200GGiiggaa  

3300GGiiggaa  

5500GGiiggaa  

  

5500MMBB  

11GGiiggaa  

55GGiiggaa  

1100GGiiggaa  

1155GGiiggaa  

2200GGiiggaa  

3355GGiiggaa  

3355  MMBB  

8800  MMBB  

11  GGiiggaa  

55  GGiiggaa  

1100  GGiiggaa  

1155  GGiiggaa  

3300  GGiiggaa  

2255  MMBB  

5500  MMBB  

5500  MMBB  

11  GGiiggaa  

55  GGiiggaa  

1100  GGiiggaa  

2255  GGiiggaa  

22OO  MMBB  

2255  MMBB  

5500  MMBB  

8800  MMBB  

11  GGiiggaa  

55  GGiiggaa  

2200  GGiiggaa  

AAccttiivvaatt°°    2200  UU  

5500UU                                

110000UU  

                                550000  

UU  

11000000  UU  

  22000000  UU  

  55000000  UU  

  

550000SSMMSS  

11000000SSMMSS  

22000000SSMMSS  

33000000SSMMSS  

55000000SSMMSS  

88000000SSMMSS  

1100000000SSMMSS  

330000SSMMSS  

22000000SSMMSS  

22000000SSMMSS  

55000000SSMMSS  

66000000SSMMSS  

88000000SSMMSS  

220000SSMMSS  

550000SSMMSS  

11000000SSMMSS  

33000000SSMMSS  

55000000SSMMSS  

88000000SSMMSS  

110000SSMMSS  

220000SSMMSS  

11000000SSMMSS  

22000000SSMMSS  

33000000SSMMSS  

66000000SSMMSS  

5500SSMMSS  

110000SSMMSS  

550000SSMMSS  

880000SSMMSS  

11000000SSMMSS  

22000000SSMMSS  

55000000SSMMSS  

  

SSoouurrccee  ::  DDiirreeccttiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell--CCOONNGGOO  
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CCoommmmeennttaaiirree  ::  

  

IIll  rreessssoorrtt  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  nn°°22,,  qquuee  lleess  ttaarriiffiiccaattiioonnss  vvaarriieenntt  dd’’uunnee  

aannnnééee  àà  uunnee  aauuttrree  ppoouurr  lleess  ddiifffféérreenntteess  aaccttiivvaattiioonnss  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  cceellllee  ddeess  

aappppeellss,,  cceellllee  ddeess  aaccttiivvaattiioonnss  ddee  ll’’iinntteerrnneett  eett  ddee  ll’’aaccttiivvaattiioonn  ddeess  SSMMSS..  

  

DDoonncc,,  cceettttee  vvaarriiaattiioonn  ccrriittiiqquuee  qquuee  nnoouuss  aannaallyyssoonnss  ddaannss  ccee  

ttrraavvaaiill  ssee  ttrroouuvvee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ttaarriiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aaiirrtteell  ddaannss  lleeuurrss  

ccooûûttss  ddeess  aappppeellss  ddee  ll’’aaccttiivvaattiioonn  ddee  ll’’iinntteerrnneett  eett  ddeess  SSMMSS,,  qquuii  vvaarriieenntt  dd’’uunnee  

aannnnééee  àà  ll’’aauuttrree..    

CCeettttee  ffaaççoonn  dd’’aaggrrééeerr  eesstt  jjuuggééee  cchheezz  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ccoommmmee  

ééttaanntt  llaa  vvaarriiaattiioonn  dd’’uunnee  ffaaççoonn  iinnddiirreeccttee  ddeess  pprriixx  ddee  sseess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess  qquuii  

ssee  ppaasssseenntt  aauu  nniivveeaauu  iinntteerrnnee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  

IIll  yyaa  lliieeuu  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  ll’’ééttuuddee  oouu  aannaallyyssee  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  

pprriixx  ddeess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell//RRDDCC  ssee  ppaassssee  ddaannss  llaa  

ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  ffiinnaanncceess  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  

ddaannss  llaa  sseeccttiioonn  AACCCCOOUUNNTTSS    RREECCEEIIVVEEBBLLEE..  

**  AAccttiivvaattiioonn  ddeess  aappppeellss  cchheezz  AAiirrtteell  

IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  lleess  uunniittééss  ccii  ––  aapprrèèss  ccoorrrreessppoonnddeenntt  

aauuxx  mmiinnuutteess  ssuuiivvaanntteess  ::  

2200  uunniittééss  ==  1100  mmiinnuutteess  

5500  uunniittééss  ==  3300  mmiinnuutteess  

110000  uunniittééss  ==  6600  mmiinnuutteess  ==  11  hheeuurree  

220000  uunniittééss  ==  112200  mmiinnuutteess  ==  22  hheeuurreess  

330000  uunniittééss  ==  118800  mmiinnuutteess  ==  33  hheeuurreess  

  

aa..  LLaa  pprrooccéédduurree  ddee  ll’’aaccttiivvaattiioonn  

  

  **117711**003300##  aauuttrree  rréésseeaauu  ==  33  mmiinnuutteess  ==  11,,22uu  

  **117711**005500##  aauuttrree  rréésseeaauu  ==  55  mmiinnuutteess  ==  44uu  

  **117711**110000##  aauuttrree  rréésseeaauu  ==  1122  mmiinnuutteess  ==  1100uu  

  **117711**5500##  aappppeell  iinntteerr  rréésseeaauu  ==  99  mmiinnuutteess    

  **117711**5500##  aappppeell  vveerrss  aaiirrtteell  ==  33  mmiinnuutteess  ==  11,,55  mmiinnuutteess  
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bb..  AAuuttrreess  AAccttiivvaattiioonnss  ssppéécciiaalleess  ((ppllaatteeffoorrmmee))..  

IIll  ssuuffffiitt  ddee  ccoommppoosseerr  **117711##,,  aaccccééddeezz  àà  llaa  ppllaatteeffoorrmmee  eett  

cchhooiissiisssseezz  llee  ffoorrffaaiitt  qquuii  vvoouuss  ccoonnvviieenntt  ::  

**  FFoorrffaaiittss  aappppeellss  vveerrss  ttoouuss  lleess  rréésseeaauuxx  

  

CCooûûtt  AAvvaannttaaggeess    aaccttiivvaattiioonn  

3300  UU  33  mmiinnuutteess  ++  22hh  ggrraattuuiitteess  **117711##  

5500  UU  55,,66  mmiinnuutteess  ++  22hh  ggrraattuuiitteess  **117711##  

110000  UU  1122  mmiinnuutteess  ++  22hh  ggrraattuuiitteess  **117711##  

  

VVaallaabbllee  ddee  2233hh  àà  66hh  

  

**FFoorrffaaiittss  aappppeell  eennttrree  aaiirrtteell  --  aaiirrtteell  

  

CCooûûtt    AAvvaannttaaggeess  AAccttiivvaattiioonn    

1100  UU  11,,55  mmiinnuuttee  ++  11hh  ggrraattuuiitteess  **117711##  

2200  UU  33  mmiinnuutteess  ++  11hh  ggrraattuuiitteess  **117711##  

5500  UU  99  mmiinnuutteess  ++  11hh  ggrraattuuiitteess  **117711##  

110000  UU  1199,,55  mmiinnuutteess  ++  11hh  ggrraattuuiitteess  **117711##  

SSoouurrccee  ::  DDiirreeccttiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  dd’’AAiirrtteell  

  

IIIIII..22..  LLEE  NNOOMMBBRREE  DDEESS  CCLLIIEENNTTSS  EENN  AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  OOUU  EENN  

DDIIMMIINNUUTTIIOONN    
  

LL’’oobbjjeeccttiiff  mmaajjeeuurr  dd’’AAiirrtteell  CCoonnggoo  ((RRDDCC))  SSAARRLL  eesstt  ddee  mmaaiinntteenniirr  llee  

lleeaaddeerrsshhiipp  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddee  llaa  TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn  ooffffrraanntt  lleess  mmeeiilllleeuurrss  

sseerrvviicceess  aauuxx  pprriixx  ffoorrtteemmeenntt  ccoommppééttiittiiffss  jjuussqquu’’aauu  pplluuss  ddéémmuunniiss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  CCoonnggoollaaiissee..  

DDoonncc,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  llee  11eerr  AAooûûtt  22000088,,  lleess  aabboonnnnééss  

lleess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  llee  ppeerrssoonnnneell  dd’’AAiirrtteell  oonntt  ccéélléébbrréé  uunn  mmoommeenntt  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  

llaa  vviiee  ddee  cceettttee  ssoocciiééttéé..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree,,  ooppéérraatteeuurr  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  

mmoobbiilleess  ddee  rrééfféérreennccee  aa  aauujjoouurrdd’’hhuuii  pplluuss  ddee  5500  mmiilllliioonnss  ddee  cclliieennttss  pplluuss  
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pprréécciisséémmeenntt  2200  mmiilllliioonnss  ddaannss  2222  ppaayyss  aauu  MMooyyeenn  ––  oorriieenntt  eett  eenn  AAffrriiqquuee,,  eett  pplluuss  

ddee  66  mmiilllliioonnss  ddee  cclliieennttss  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee..    

CCee  qquuii  nnoouuss  ppoouussssee  àà  ddiirree  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddeess  cclliieennttss  ddee  llaa  

SSoocciiééttéé  AAiirrtteell  eesstt  eenn  aauuggmmeennttaattiioonn..  
  

IIIIII..33..  LLEESS  FFAACCTTEEUURRSS  IINNFFLLUUEENNÇÇAANNTT  LL’’AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  OOUU  LLAA  

DDIIMMIINNUUTTIIOONN  DDEESS  AABBOONNNNEESS  

  

TToouutteess  cchhoosseess  rreessttaanntteess  ééggaalleess  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  oouu  

ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  aabboonnnnééeess  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  AAiirrtteell  nnee  ppeeuutt  ssee  ffaaiirree  ssaannss  ppoouurr  

aauuttaanntt  êêttrree  iinnfflluueennccééee  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss  ffaacctteeuurrss  lliiééss  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  

PPaarrmmii  cceess  ffaacctteeuurrss,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  rreetteenniirr  ::  

--  LLaa  qquuaalliittéé  dduu  sseerrvviiccee  rreenndduu  ppaarr  llaa  SSoocciiééttéé  ((llee  rréésseeaauu))  ;;  

--  LLaa  ppuubblliicciittéé  ;;  

--  LLaa  ttaarriiffiiccaattiioonn  ddeess  aaccttiivvaattiioonnss,,  iinntteerrnneett,,  SSMMSS  ;;  

--  LLeess  ddiifffféérreennttss  aavvaannttaaggeess  aaccccoorrddééss  ppaarr  llaa  SSoocciiééttéé  ;;  

--  EEttcc  ……  

AApprrèèss  aavvooiirr  ffaaiitt  lleess  eennqquuêêtteess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  aauu  nniivveeaauu  ddeess  

ddiifffféérreenntteess  ccaabbiinneess  iiccii  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  nnoouuss  aavvoonnss  ttrroouuvvéé  oouu  rrééccoollttéé  

ccoommmmee  ddoonnnnééeess  cceess  ccaarrtteess  ddee  5500  uunniittééss,,  2200  uunniittééss  eett  110000  uunniittééss  qquuii  ssoonntt  lleess  

ccaarrtteess  lleess  pplluuss  vveenndduueess  mmeennssuueelllleemmeenntt  ppaarr  AAiirrtteell..  
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IIIIII..55..  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LLAA  VVAARRIIAATTIIOONN  DDUU  PPRRIIXX  DDEESS  CCAARRTTEESS  CCHHEEZZ  AAIIRRTTEELL..  

PPoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  ddéétteerrmmiinneerr  llaa  nnaattuurree  oouu  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  pprriixx  ddeess  

ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess,,  nnoouuss  ppaarrttiirroonnss  dd’’uunnee  ddéémmoonnssttrraattiioonn  ssiimmppllee..  

TTaabblleeaauu  nn°°  44  ::  DDuurrééee  dd’’aappppeell  ((iinntteerr  ––  rréésseeaauu))  ppaarr  ccaarrttee..  AAnnnnééee  22001100  

  

DDééssiiggnnaattiioonn  

  

PPrriixx  uunniittaaiirree  

UUnniittééss  

ccoonnssoommmmééeess  ppaarr  

mmiinnuuttee  

  

DDuurrééee  dd’’aappppeell  

2200  UUnniittééss  220000  FFCC  1155  UU  11,,3333’’  

5500  UUnniittééss  550000  FFCC  1155  UU  33,,3333’’  

110000  UUnniittééss  11000000  FFCC  1155  UU  66,,6666’’  

330000  UUnniittééss  33000000  FFCC  1155  UU  2200,,0000’’  

550000  UUnniittééss  55000000  FFCC  1155  UU  3333,,3333’’  

11000000  UUnniittééss  1100..000000  FFCC  1155  UU  6666,,6666’’  

22000000  UUnniittééss  2200..000000  FFCC  1155  UU  113333,,3333’’  

55000000  UUnniittééss  5500..000000  FFCC  1155  UU  333333,,3333’’  

SSoouurrccee  ::  EEllaabboorréé  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  ssuurr  tteerrrraaiinn..  

  

CCoommmmeennttaaiirree  ::  

AAuu  rreeggaarrdd  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  nn°°44,,  iill  rreessssoorrtt  qquuee  llee  ccooûûtt  eennggaaggéé  ppaarr  uunniittéé  

eesstt  ddee  1155  uunniittééss  eenn  22001100..  CCee  qquuii  ttrraadduuiitt  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  dduurrééee  dd’’aappppeell  iinntteerr--

rréésseeaauu..  

TTaabblleeaauu  nn°°55::  DDuurrééee  dd’’aappppeell  ((iinntteerrccoonnnneexxiioonn))  ppaarr  ccaarrtteess..  AAnnnnééee  22001100  

  

  

DDééssiiggnnaattiioonn  

  

PPrriixx  uunniittaaiirree  

UUnniittééss  

ccoonnssoommmmééeess  

ppaarr  mmiinnuuttee  

  

DDuurrééee  dd’’aappppeell  

2200  UUnniittééss  220000  FFCC  1166  UU  11,,2255’’  

5500  UUnniittééss  550000  FFCC  1166  UU  33,,1122’’  

110000  UUnniittééss  11000000  FFCC  1166  UU  66,,2255’’  

330000  UUnniittééss  33000000  FFCC  1166  UU  1188,,7755’’  

550000  UUnniittééss  55000000  FFCC  1166  UU  3311,,2255’’  

11000000  UUnniittééss  1100..000000  FFCC  1166  UU  6622,,55’’  

22000000  UUnniittééss  2200..000000  FFCC  1166  UU  112255’’  

55000000  UUnniittééss  5500..000000  FFCC  1166  UU  331122,,55’’  
  

SSoouurrccee  ::  EEllaabboorréé  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess..  
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CCoommmmeennttaaiirree  

CCee  ttaabblleeaauu  ttrraadduuiitt  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  dduurrééee  dd’’aappppeell  iinntteerrccoonnnneexxiioonn  

dd’’aappppeell  aaiirrtteell  ppaarr  uunniittéé  ccoonnssoommmmééeess  ppaarr  uunniittéé..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  iill  yy  aa  lliieeuu  

ddee  ddiirree  qquuee  lleess  uunniittééss  ccoonnssoommmmééeess  ppoouurr  iinntteerrccoonnnneexxiioonn  ccoouutteenntt  cchheerr  qquuee  

cceelllleess  ddee  ll’’iinntteerr  ––  rréésseeaauu..  

TTaabblleeaauu  nn°°66  ::  DDuurrééee  dd’’aappppeell  ((iinntteerr--rréésseeaauu))  ppaarr  ccaarrttee..  AAnnnnééee  22001111  

  

DDééssiiggnnaattiioonn  

  

PPrriixx  uunniittaaiirree  

UUnniittééss  

ccoonnssoommmmééeess  

ppaarr  mmiinnuuttee  

  

DDuurrééee  dd’’aappppeell  

2200  UUnniittééss  220000  FFCC  1133,,55  UU  11,,4488’’  

5500  UUnniittééss  550000  FFCC  1133,,55  UU  33,,7700’’  

110000  UUnniittééss  11000000  FFCC  1133,,55  UU  77,,4411’’  

330000  UUnniittééss  33000000  FFCC  1133,,55  UU  2222,,2222’’  

550000  UUnniittééss  55000000  FFCC  1133,,55  UU  3377,,0044’’  

11000000  UUnniittééss  1100..000000  FFCC  1133,,55  UU  7744,,0077’’  

22000000  UUnniittééss  2200..000000  FFCC  1133,,55  UU  114488,,1155’’  

55000000  UUnniittééss  5500..000000  FFCC  1133,,55  UU  337700,,3377’’  

SSoouurrccee  ::  EEllaabboorréé  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  lloorrss  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess..  

  

CCoommmmeennttaaiirree  ::  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee,,  llaa  dduurrééee  dd’’aappppeell  iinntteerr--

rréésseeaauu  ddee  ll’’aannnnééee  22001111  eesstt  bbaaiissssééee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceellllee  ddee  ll’’aannnnééee  22001100..  CCee  

qquuii  ttrraadduuiitt  llaa  rreecchheerrcchhee  dduu  nniivveeaauu  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddee  llaa  

ssoocciiééttéé  AAiirrtteell..  
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TTaabblleeaauu  nn°°77  ::  DDuurrééee  dd’’aappppeell  ((iinntteerrccoonnnneexxiioonn))  ppaarr  ccaarrttee..  AAnnnnééee  22001111  

  

DDééssiiggnnaattiioonn  

  

PPrriixx  uunniittaaiirree  

UUnniittééss  

ccoonnssoommmmééeess  

ppaarr  mmiinnuuttee  

  

DDuurrééee  dd’’aappppeell  

2200  UUnniittééss  220000  FFCC  1155  UU  11,,3333’’  

5500  UUnniittééss  550000  FFCC  1155  UU  33,,3333’’  

110000  UUnniittééss  11000000  FFCC  1155  UU  66,,6666’’  

330000  UUnniittééss  33000000  FFCC  1155  UU  2200,,0000’’  

550000  UUnniittééss  55000000  FFCC  1155  UU  3333,,3333’’  

11000000  UUnniittééss  1100..000000  FFCC  1155  UU  6666,,6666’’  

22000000  UUnniittééss  2200..000000  FFCC  1155  UU  113333,,3333’’  

55000000  UUnniittééss  5500..000000  FFCC  1155  UU  333333,,3333’’  

SSoouurrccee  ::  EEllaabboorréé  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn..  

CCoommmmeennttaaiirree  

IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  llaa  dduurrééee  dd’’aappppeell  iinntteerrccoonnnneexxiioonn  cceellllee--ccii  eesstt  

ppaasssséé  ddee  1166UU  àà  1155UU,,  ssooiitt  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  dd’’uunnee  uunniittéé..  CCee  qquuii  ttrraadduuiitt  llee  nniivveeaauu  

ddee  sseerrvviiccee  qquuee  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell  rreenndd  àà    sseess  cclliieennttss..  

TTaabblleeaauu  nn°°88::  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  dduurrééee  dd’’aappppeell  ((iinntteerr--rréésseeaauu))  ppaarr  ccaarrttee  eenn  

22001122  

  

DDééssiiggnnaattiioonn  

  

PPrriixx  uunniittaaiirree  

UUnniittééss  

ccoonnssoommmmééeess  

ppaarr  mmiinnuuttee  

  

DDuurrééee  dd’’aappppeell  

2200  UUnniittééss  220000  FFCC  1122,,55  UU  11,,66’’  

5500  UUnniittééss  550000  FFCC  1122,,55  UU  44,,00’’  

110000  UUnniittééss  11000000  FFCC  1122,,55  UU  88,,00’’  

330000  UUnniittééss  33000000  FFCC  1122,,55  UU  2244,,00’’  

550000  UUnniittééss  55000000  FFCC  1122,,55  UU  4400,,00’’  

11000000  UUnniittééss  1100..000000  FFCC  1122,,55  UU  8800,,00’’  

22000000  UUnniittééss  2200..000000  FFCC  1122,,55  UU  116600,,00’’  

55000000  UUnniittééss  5500..000000  FFCC  1122,,55  UU  440000,,00’’  

SSoouurrccee  ::  EEllaabboorréé  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn..  
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CCoommmmeennttaaiirree  

CCoommmmee  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  ccee  ttaabblleeaauu  nn°°88  ttrraadduuiitt  ééggaalleemmeenntt  llaa  

ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  dduurrééee  dd’’aappppeell  ((iinntteerr--rréésseeaauu))  eenn  22001122..  SSooiitt  uunnee  bbaaiissssee  ddee  

1133,,55  UUnniittééss  àà  1122,,55  UUnniittééss,,  ddiimmiinnuuttiioonn  dd’’uunnee  11UU..  CCeettttee  ddiimmiinnuuttiioonn  ttrraadduuiitt  llaa  

qquuaalliittéé  dduu  sseerrvviiccee  qquuee  llaa  ssoocciiééttéé  aaiirrtteell  àà  sseess  cclliieennttss..  

TTaabblleeaauu  nn°°99  ::  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  dduurrééee  dd’’aappppeell  ((iinntteerrccoonnnneexxiioonn))    ccaarrttee//  

22001122  
DDééssiiggnnaattiioonn  PPrriixx  uunniittaaiirree  UUnniittééss  ccoonnssoommmmééeess  ppaarr  mmiinnuuttee  DDuurrééee  dd’’aappppeell  

2200  UUnniittééss  220000  FFCC  1133,,55  UU  11,,4488’’  

5500  UUnniittééss  550000  FFCC  1133,,55  UU  33,,7700’’  

110000  UUnniittééss  11000000  FFCC  1133,,55  UU  77,,4411’’  

330000  UUnniittééss  33000000  FFCC  1133,,55  UU  2222,,2222’’  

550000  UUnniittééss  55000000  FFCC  1133,,55  UU  3377,,0044’’  

11000000  UUnniittééss  1100..000000  FFCC  1133,,55  UU  7744,,0077’’  

22000000  UUnniittééss  2200..000000  FFCC  1133,,55  UU  114488,,1155’’  

55000000  UUnniittééss  5500..000000  FFCC  1133,,55  UU  337700,,3377’’  
  

SSoouurrccee  ::  EEllaabboorréé  ppaarr  nnoouuss    ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess..  

CCoommmmeennttaaiirree  ::  IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  ssiiggnnaalleerr  àà  ttrraavveerrss  ccee  ttaabblleeaauu  nn°°99,,  qquuee  llaa  ssoocciiééttéé  

AAiirrtteell  aaggiitt  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ssttrraattééggiiqquuee  eenn  ppaassssaanntt  àà  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  dduurrééee  

dd’’aappppeell  dd’’uunnee  aannnnééee  àà  uunnee  aauuttrree..  CCoommmmee  ddaannss  cceettttee  aannnnééee  ççaa  ééttéé  llee  ccaass,,  ddee  

1155  UUnniittééss  àà  1133,,55  UUnniittééss,,  ssooiitt  uunnee  bbaaiissssee  ddee  11,,55  UUnniittééss..  CCee  qquuii  rreevviieenntt  àà  ddiirree,,  

qquuee  llaa  ssoocciiééttéé  vveeuutt  ttoouujjoouurrss  ssaattiissffaaiirree  sseess  cclliieennttss  aauu  ddeellàà  ddeess  aatttteenntteess  ddee  sseess  

ccoonnccuurrrreennttss..  
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TTaabblleeaauu  nn°°1100  ::  DDuurrééee  dd’’aappppeell  ((iinntteerr--rréésseeaauu))  ppaarr  ccaarrtteess  aannnnééee  22001133  

  

  

DDééssiiggnnaattiioonn  

  

PPrriixx  uunniittaaiirree  

UUnniittééss  

ccoonnssoommmmééeess  

ppaarr  mmiinnuuttee  

  

DDuurrééee  dd’’aappppeell  

2200  UUnniittééss  220000  FFCC  1100  UU  22,,0000’’  

5500  UUnniittééss  550000  FFCC  1100  UU  55,,0000’’  

110000  UUnniittééss  11000000  FFCC  1100  UU  1100,,0000’’  

330000  UUnniittééss  33000000  FFCC  1100  UU  3300,,0000’’  

550000  UUnniittééss  55000000  FFCC  1100  UU  5500,,0000’’  

11000000  UUnniittééss  1100..000000  FFCC  1100  UU  110000,,0000’’  

22000000  UUnniittééss  2200..000000  FFCC  1100  UU  220000,,0000’’  

55000000  UUnniittééss  5500..000000  FFCC  1100  UU  550000,,0000’’  
  

SSoouurrccee  ::  EEllaabboorréé  ppaarr  nnoouuss  àà  ppaarrttiirr  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess..  

CCoommmmeennttaaiirree  

AAuu  rreeggaarrdd  ddee  ccee  ttaabblleeaauu,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquuee  lleess  uunniittééss  

ccoonnssoommmmééeess  ppaarr  uunniittéé,,  bbaaiissssee  dd’’uunnee  aannnnééee  àà  uunnee  aauuttrree..  CCee  qquuii  nnoouuss  ppoouussssee  

àà  ddiirree  qquuee  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell  aaccccoorrddee  bbeeaauuccoouupp  dd’’aavvaannttaaggee  àà  sseess  cclliieennttss,,  eenn  

vvuuee  ddee  lleess  iinncciitteerr  eett  ddee  lleess  ffiiddéélliisseerr..  

TTaabblleeaauu  nn°°1111  ::  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  dduurrééee  dd’’aappppeell  ((iinntteerrccoonnnneexxiioonn))    ccaarrttee  

22001133  

  

DDééssiiggnnaattiioonn  

  

PPrriixx  uunniittaaiirree  

UUnniittééss  

ccoonnssoommmmééeess  

ppaarr  mmiinnuuttee  

  

DDuurrééee  dd’’aappppeell  

2200  UUnniittééss  220000  FFCC  1133,,55  UU  11,,4488’’  

5500  UUnniittééss  550000  FFCC  1133,,55  UU  33,,7700’’  

110000  UUnniittééss  11000000  FFCC  1133,,55  UU  77,,4411’’  

330000  UUnniittééss  33000000  FFCC  1133,,55  UU  2222,,2222’’  

550000  UUnniittééss  55000000  FFCC  1133,,55  UU  3377,,0044’’  

11000000  UUnniittééss  1100..000000  FFCC  1133,,55  UU  7744,,0077’’  

22000000  UUnniittééss  2200..000000  FFCC  1133,,55  UU  114488,,1155’’  

55000000  UUnniittééss  5500..000000  FFCC  1133,,55  UU  337700,,3377’’  

SSoouurrccee  ::  EEllaabboorréé  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess..  
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CCoommmmeennttaaiirree  ::  CCee  ttaabblleeaauu  nn°°1111  ::  nnoouuss  iinnffoorrmmee  qquuee  lleess  uunniittééss  ccoonnssoommmmééeess  

ppaarr  mmiinnuutteess  oonntt  ddiimmiinnuuéé  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceelllleess  ddeess  aannnnééeess  aannttéérriieeuurreess..  CCee  qquuii  

eesstt  bboonnnnee  ssiittuuaattiioonn,,  ccaarr  ddaannss  ccee  ccaass,,  llee  cclliieenntt  eesstt  eenntthhoouussiiaassmmeerr  eett  iinncciitteerr  àà  llaa  

ccoonnssoommmmaattiioonn..  

TTaabblleeaauu  nn°°1122  ::  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  dduurrééee  dd’’aappppeell  ((iinntteerr--rréésseeaauu))  ppaarr  ccaarrttee//22001144  

  

  

DDééssiiggnnaattiioonn  

  

PPrriixx  uunniittaaiirree  

UUnniittééss  

ccoonnssoommmmééeess  

ppaarr  mmiinnuuttee  

  

DDuurrééee  dd’’aappppeell  

2200  UUnniittééss  220000  FFCC  88,,55  UU  22,,3355’’  

5500  UUnniittééss  550000  FFCC  88,,55  UU  55,,8888’’  

110000  UUnniittééss  11000000  FFCC  88,,55  UU  1111,,7766’’  

330000  UUnniittééss  33000000  FFCC  88,,55  UU  3355,,2299’’  

550000  UUnniittééss  55000000  FFCC  88,,55  UU  5588,,8822’’  

11000000  UUnniittééss  1100..000000  FFCC  88,,55  UU  111177,,6655’’  

22000000  UUnniittééss  2200..000000  FFCC  88,,55  UU  223355,,3300’’  

55000000  UUnniittééss  5500..000000  FFCC  88,,55  UU  558888,,2244’’  

SSoouurrccee  ::  EEllaabboorréé  ppaarr  nnoouuss    ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess..  

CCoommmmeennttaaiirree  ::  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  lleess  uunniittééss  ccoonnssoommmmééeess  ppaarr  mmiinnuuttee  

dd’’aappppeell  ddee  ll’’aannnnééee  22001144..  CCeess  ddeerrnniièèrreess  oonntt  ccoonnnnuueess  rrééeelllleemmeenntt  llaa  bbaaiissssee..  

CCeettttee  bbaaiissssee  ppeeuutt  ssee  jjuussttiiffiieerr  àà  ccaauussee  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  mmaarrcchhéé  ggaaggnnéé  ppaarr  llaa  

ssoocciiééttéé  eett  ddee  ssaa  rreennttaabbiilliittéé  rrééaalliissééee  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..  

TTaabblleeaauu  nn°°1133  ::  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  dduurrééee  dd’’aappppeell  ((iinntteerrccoonnnneexxiioonn))  ppaarr  

ccaarrttee//22001144  

  

DDééssiiggnnaattiioonn  
  

PPrriixx  uunniittaaiirree  
UUnniittééss  

ccoonnssoommmmééeess  

ppaarr  mmiinnuuttee  

  

DDuurrééee  dd’’aappppeell  

2200  UUnniittééss  220000  FFCC  1122,,55  UU  11,,66’’  

5500  UUnniittééss  550000  FFCC  1122,,55  UU  44,,00’’  

110000  UUnniittééss  11000000  FFCC  1122,,55  UU  88,,00’’  

330000  UUnniittééss  33000000  FFCC  1122,,55  UU  2244,,00’’  

550000  UUnniittééss  55000000  FFCC  1122,,55  UU  4400,,00’’  

11000000  UUnniittééss  1100..000000  FFCC  1122,,55  UU  8800,,00’’  

22000000  UUnniittééss  2200..000000  FFCC  1122,,55  UU  116600,,00’’  

55000000  UUnniittééss  5500..000000  FFCC  1122,,55  UU  440000,,00’’  
SSoouurrccee  ::  EEllaabboorréé  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess..  
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CCoommmmeennttaaiirree  

CCee  ttaabblleeaauu  nn°°1133,,  ttrraadduuiitt  llaa  bbaaiissssee  ddeess  uunniittééss  ccoonnssoommmmééeess  ppaarr  mmiinnuutteess  ddeess  

ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddeess  cclliieennttss  eett  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  dduurrééee  dd’’aappppeell  

((iinntteerrccoonnnneexxiioonn))  àà  ll’’aannnnééee  22001144..  CCeettttee  ffaaççoonn  dd’’aaggiirr,,  ppaarr  AAiirrtteell  eesstt  uunnee  

ssttrraattééggiiee  lluuii  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ggaaggnneerr  llaa  ppaarrtt  dduu  mmaarrcchhéé  eett  ddee  ffiiddéélliisseerr  lleeuurrss  

cclliieennttss..  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  

NNoouuss  vvooiiccii  aauu  tteerrmmee  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill  ddee  ffiinn  ccyyccllee  ppoorrttaanntt  ssuurr  ll’’aannaallyyssee  

ccrriittiiqquuee  ddee  llaa  vvaarriiaattiioonn  ddeess  pprriixx  ddeess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  KKiinnooiiss..  

CCaass  dd’’AAiirrtteell  ddee  22001100  àà  22001144..  

EEnn  ééllaabboorraanntt  ccee  ttrraavvaaiill,,  nnoottrree  ssoouuccii  mmaajjeeuurr  ééttaaiitt  cceelluuii  ddee  ssaavvooiirr  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  

  QQuueellllee  eesstt  llaa  tteennddaannccee  ddeess  pprriixx  ddeess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess  dduu  rréésseeaauu  AAiirrtteell  

ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ??  

  QQuueellss  ssoonntt  lleess  ffaacctteeuurrss  qquuii  ccoonnccoouurreenntt  àà  cceettttee  tteennddaannccee  ??  

  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  dd’’aavveenniirr  ??  

PPoouurr  aarrrriivveerr  àà  ffaaiirree  cceettttee  aannaallyyssee  ccrriittiiqquuee  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill,,  nnoouuss  

aavvoonnss  rraasssseemmbblléé  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  ttrraavveerrss  lleess  mméétthhooddeess  eett  tteecchhnniiqquueess  

ssuuiivvaanntteess  ::  

  MMéétthhooddee  aannaallyyttiiqquuee  ::  cceettttee  ddeerrnniièèrree  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ffaaiirree  vvooiirr  

ll’’aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  ssuurr  tteerrrraaiinn  eenn  vvuuee  dd’’eenn  ddéédduuiirree  lleess  

ssuubbssttaanncceess..  

  MMéétthhooddee  hhiissttoorriiqquuee  ::  cceellllee--ccii  nnoouuss  aa  sseerrvvii  ddee  pprréésseenntteerr  hhiissttoorriiqquueemmeenntt  

llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell..  

  

QQuuaanntt  aauuxx  tteecchhnniiqquueess,,  nnoouuss  aavvoonnss  uusséé  cceelllleess--ccii  ::  

  TTeecchhnniiqquuee    dd’’iinntteerrvviieeww  ::  cceellllee--ccii  nnoouuss  aa  aaiiddéé  dd’’eennttrreerr  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  lleess  

ddiifffféérreennttss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell  aaiinnssii  qquuee  bbiieenn  dd’’aauuttrreess  

uuttiilliissaatteeuurrss  ddee  ccee  rréésseeaauu..  

  TTeecchhnniiqquuee  ddooccuummeennttaaiirree  ::  AA  ttrraavveerrss  cceettttee  ddeerrnniièèrree  nnoouuss  aa  sseerrvvii  ddee  

ppaarrccoouurriirr  lleess  ddiivveerrss  ddooccuummeennttss  oouuvvrraaggeess  eett  aauuttrreess  tteexxtteess  aayyaanntt  ddeess  

lliieennss  aavveecc  nnoottrree  ssuujjeett  dd’’ééttuuddee..  

PPoouurr  yy  ppaarrvveenniirr  nnoouuss  aavvoonnss  ssuubbddiivviisséé  nnoottrree  ttrraavvaaiill  eenn  ttrrooiiss  cchhaappiittrreess  

ccii--aapprrèèss  ::  

--  LLee  pprreemmiieerr  cchhaappiittrree  aabboorrddéé  lleess  ggéénnéérraalliittééss  ssuurr  lleess  ccoonncceeppttss  ddee  bbaassee  ;;  

--  LLee  ddeeuuxxiièèmmee  cchhaappiittrree  aa  ééttéé  ppoorrttéé  ssuurr  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  

AAiirrtteell//RRDDCC  ;;  

--  EEtt  llee  ttrrooiissiièèmmee  cchhaappiittrree  aa  ééttéé  ccoonnssaaccrréé  ssuurr  ll’’aannaallyyssee  ddeess  éélléémmeennttss  

dd’’eennqquuêêttee  ssuurr  llaa  vvaarriiaattiioonn  ddeess  pprriixx  ddeess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess  dd’’AAiirrtteell  ssuurr  llee  

mmaarrcchhéé  KKiinnooiiss..  
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AApprrèèss  ll’’ééttuuddee  eett  aannaallyyssee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttaattéé  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  

  VViissiibblleemmeenntt  lleess  pprriixx  ddeess  ccaarrtteess  pprrééppaayyééeess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell//RRDDCC  nn’’oonntt  

ppaass  cchhaannggéé,,  ccaarr  cc’’eesstt  aauuttoouurr  ddee  11000000  FFCC,,  22000000  FFCC  eett  55000000  FFCC,,  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  lleess  ccaarrtteess  ddee  110000,,  220000  eett  550000  uunniittééss  ssoonntt  vveenndduueess  

dduurraanntt  ttoouuttee  llaa  ppéérriiooddee  ssoouuss  ééttuuddee..  

  

  CCeeppeennddaanntt,,  llaa  dduurrééee  dd’’aappppeell  ppoouurr  llee  mmêêmmee  nnoommbbrree  dd’’uunniittééss  

ccoonnssoommmmééeess,,  eett  lleess  mmêêmmeess  ccooûûttss  aa  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  cchhaannggéé  àà  llaa  

bbaaiissssee  ddee  22001100  àà  22001144  ccoommmmee  llee  ddéémmoonnttrreenntt  lleess  ddiifffféérreennttss  ccaass  ddee  

ffiigguurree  ccii--hhaauutt  mmeennttiioonnnnéé..  AA  cceellaa  ss’’aajjoouutteenntt  lleess  mmuullttiipplleess  sseerrvviicceess  ddoonntt  

bbéénnééffiicciieenntt  lleess  aabboonnnnééss..  

  

  CCeettttee  bbaaiissssee  ddee  pprriixx  eesstt    ooccccaassiioonnnnééee  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  ccoonnccuurrrreennccee,,  

ccoonnssiiddéérraanntt  llee  nnoommbbrree  dd’’aauuttrreess  ooppéérraatteeuurrss  éévvoolluuaanntt  ddaannss  llee  mmêêmmee  

sseecctteeuurr  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn..  TToouuss  ééttaanntt  eenn  ccoommppééttiittiioonn,,  iillss  ssoonntt  ddoonncc  

oobblliiggééss  ddee  ffaaiirree  pplluuss  dd’’ooffffrreess  ppoouurr  ccoonnqquuéérriirr  llaa  cclliieennttèèllee,,  ffaauuttee  ddee  qquuooii,,  

cceellllee--ccii  ssee  ttoouurrnneerraaiitt  vveerrss  dd’’aauuttrreess  qquuii  ooffffrreenntt  pplluuss..  

  

DDee  ttoouutt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  ssoocciiééttéé  AAiirrtteell  dd’’aamméélliioorreerr  

sseess  rreellaattiioonnss  aavveecc  sseess  cclliieennttss,,  nnoouuss  aavvoonnss  lleess  ssuuggggeessttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  DDee  rréédduuiirree  uunn  ppeeuu  lleeuurrss  ttaarriiffiiccaattiioonnss  aaiinnssii  ppoouurr  iinncciitteerr  lleeuurr  cclliieennttèèllee  ;;  

  DD’’aaccccoorrddeerr  pplluuss  lleess  aavvaannttaaggeess  àà  sseess  cclliieennttss  eenn  aaggiissssaanntt  ppaarr  llaa  rréédduuccttiioonn  

ddee  llaa  ttaarriiffiiccaattiioonn  ddeess  aappppeellss,,  aaccttiivvaattiioonn  ddeess  SSMMSS,,  iinntteerrnneett  eett  ddeess  

rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ;;  

  DD’’aamméélliioorreerr  eennccoorree  dd’’aavvaannttaaggee  llaa  qquuaalliittéé  dduu  rréésseeaauu  ((llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn))  

aaiinnssii  ppoouurr  ffiiddéélliisseerr  lleeuurrss  cclliieennttss..  
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