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  احلمد                                      اجلمهورية التونسية
  جملس املنافسة   

   141376 القضية عدد
    2016أكتوبر  27 ريخ القرار

  قرار

  صدر جملس املنافسة القرار التايل بني :أ

يف شخص ممثلها القانوين،  Ooredoo Tunisie شركة "أوريدو تونيزي" :ةاملدعي
  تونس. – 1053 –االجتماعي حبدائق البحرية، ضفاف البحرية  مقرهاالكائن 

  ،من جهة
يف شخص ممثلها القانوين،  Orange Tunisie" تونس "أورنجشركة : املدعى عليها

ئبها األستاذ ، تونس -  1003 –ارة أورنج املركز العمراين الشمايل عماالجتماعي بمقرها  الكائن
ج العربية  –بلوك د  2000الكائن مكتبه مبركب قاالكسي سليم مالوش  الطابق السابع 

  تونس.  -السعودية 
  ،من جهة أخرى

شركة ضّد شركة "أوريدو تونيزي" بعد االطالع على عريضة الدعوى املقدمة من قبل 
لس بتاريخ "أورنج تونس"   واليت 141376حتت عدد  2014ديسمرب  23واملسجلة بكتابة ا
تقّل املمارسات الصادرة عن هذه األخرية واملتمثّلة يف تطبيق أسعار  النظر يفطلبت مبوجبها 

ت اجلّوال عربعلى  عن سعر التكلفة ألنرت  وتعترب مفتاح اجليل الثالث. عروضها للربط 
ممارسة تطبيق أسعار تصّرف املدعى عليها على النحو املذكور يوّرطها يف ارتكاب  املدعية أنّ 
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ملنافسة من مفرطة االخنفاض، وهي  اليت حتّجرها حتجريا مطلقا أحكام قبيل املمارسات املخلة 
عادة تنظيم قانونالمن  5الفصل  الفقرة األخرية من  .املنافسة واألسعار املتعلق 

لسوق املرجعية موضوع قضية احلال يف سوق التفصيل احّددت عريضة الدعوى و 
ت اجلّوال على مفتاح اجليل  ) وهي السوق اليت أحدثت مباشرة 3Gالثالث (لعروض األنرت

واعتبارا  "تونس "أورنج لفائدة 2009جويلية  31 بتاريخ بعد أن ّمت إسناد إجازة شاملة
للخدمات اليت ميكن تسويقها اعتمادا على تقنية اجليل الثالث. وتتكّون السوق املعتربة من 

ت اجلّوال على  عروض التفصيل توّفر للمشرتكني فيها إمكانية  مفتاح اجليل الثالث اليتلألنرت
حة النفاذ إىل التطبيقات واخلدمات ت على هذا املفتاح وإ األكثر انتشارا  الربط أو نقل البيا

ستخدام تقنية  ت  ت الصوتية عرب األنرت ت مثل خدمة ربط احملاد على شبكة األنرت
ت ( واملراسالت الفورية  ) وكذلك إجراء املكاملات اهلاتفيةVoIPالصوت عرب بروتوكول األنرت

ت بشكل جماين بواسطة تطبيقة "سكايب" ( ) وغريها Viberأو "فايرب" ( )Skypeعرب األنرت
  من التطبيقات األخرى فضال عن استغالل خدمات التليفزيون والفيديو.

لسوق املرجعية ثالث مشّغلني   وهم:عمومية لالتصاالت  شبكاتل وينشط 
شاملة إجازة  2009سنة يف  بوصفها املشّغل الذي أسندت إليه "تونس "أورنج -

 خالل سنة انفردوالذي  الثالثو الثاين  نيمن اجليل واهلاتف اجلّوال اهلاتف القارلتوفري خدمات 
سبقية االنتصاب  بصفة حصرية بتسويق خدمات اجليل الثالث 2010 ممّا مكنه من التمّتع 

 لسوق.

عتبارها املشّغل التارخيي يف تونس واليت أصبحت - تسّوق  "اتصاالت تونس" 
 .2011منذ سنة  خدمات اجليل الثالث
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عتب - إجازة إلقامة واستغالل ارها أّول مشّغل خاص أسندت إليه "أوريدو تونس" 
إّال يف  خدمات اجليل الثالثاجلّوال واليت مل تتمكن من تسويق للهاتف الرقمي شبكة عمومية 

 .2012شهر ماي 

بلغ عدد ،  2014وحسب تقرير مرصد اهليئة الوطنية لالتصاالت لشهر سبتمرب 
لنصيب  "تونس "أورنجمشرتكا يف حني استأثرت  1.073.605 مشرتكي مفتاح اجليل الثالث
مركز هيمنة يف السوق  حتتلوهو ما جعلها  امشرتك 528.213األكرب لعدد احلرفاء والبالغ 
، متفّوقة بذلك على "اتصاالت تونس" حبصة سوق تبلغ 49,2% املرجعية حبصة سوق تساوي

  .19,1%"أوريدو تونيزي" حبصة سوق تبلغ علىو  %31,8
املدعى عليها امتالك احلصة السوقية األكرب لوال الشركة وتعترب املدعية أنه مل يكن بوسع 

خلصوص انفرادها بتسويق خدمات اجليل الثالث طوال س نة كاملة تضافر بعض العوامل منها 
 بصفة حصرية دون منافسة استنادا إىل امتياز أسندته إليها الدولة التونسية مبقتضى األمر عدد

ملصادقة على اتفاقية إسناد إجازة  2009جويلية  31 املؤرخ يف 2009 لسنة 2270 املتعلق 
إلقامة واستغالل شبكة عمومية لالتصاالت لتوفري خدمات االتصاالت القارة وخدمات 

تصاالت اجلّوالة من اجليل الثاين والثالث، وهي وضعية مّكنتها حتميا من تغطية جزء من اال
فضلية مقارنة  ىالتكاليف الثابتة لتقدمي اخلدمات املذكورة. وعلى هذا األساس أصبحت حتض

هودها الذايت بل نتيجة استغالل وضعية الريعي (  Situation deببقية املتدخلني ليس نتيجة 

rente pendant une année فرض شروطها على مستوى ى لع)، ممّا أكسبها القدرة الكافية
لتايل التحكّ  م يف السوق. وقد استغلت املدعى عليها وضعية اهليمنة اليت حتديد أسعار البيع و

وذلك بوضع العراقيل واحلواجز ملنع كل منتصب جديد من منافستها يف تسويق  فيهاتوجد 
من اجليل الثالث كما سعت إىل احلصول على حصص جديدة من سوق  خدمات اهلاتف

سعار مفرطة  الستناد على ممارسات خملة بقواعد املنافسة تتمّثل يف البيع  االتصاالت 
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ا الفقرة األخرية من الفصل  عادة تنظيم قانونالمن  5االخنفاض واليت حّجر املنافسة  املتعلق 
ت اجلّوال عرب عروض الربط واألسعار. ويربز ذلك من خالل مفتاح اجليل الثالث اليت  ألنرت

تتشّكل كل حزمة منها من مفتاح اجليل ) Pack 3G( تولت إطالقها وتروجيها يف شكل "حزم"
) أو prépayé) إما مسبق الدفع (Forfait Goالثالث (جهاز) ورصيد من اجليغا أوكيت (

  )، وهي:post payéمؤّجل الدفع (
س"(أ) عرض مف    pack Clé 3G Pass تاح اجليل الثالث "

   offre Clé 3G Simply(ب) عرض مفتاح اجليل الثالث "سامبلي" 
   forfait Clé 3G Intense(ت) عرض مفتاح اجليل الثالث "اينتونس" 
  .forfait Clé 3G Premium(ث) عرض مفتاح اجليل الثالث "برمييوم" 

ّن حجم الربط الذي فإخالل خمتلف العروض املذكورة  أنه منملدعية ا اعتربتولقد 
جيغا  15إىل  5من  يرتاوح األرصدة اليت حتتوي عليها تلك العروضيف  "تونس "أورنجتقرتحه 

 volume de connexion( حمدود غري يكون حجم الربطو أوكيت لالستهالك خالل النهار. 

illimité(  25حىت سقف ) جيغا أوكيت يف الشهرdans la limite de 25 Go/mois( 
. وعلى هذا األساس خالل الفرتة ما بني الساعة احلادية عشرة ليال والثامنة صباحا

 24استخلصت املدعية أّن حجم الربط اإلمجايل املمنوح خالل الشهر والذي يستهلك طوال ،
حسب الرصيد املقرتح ضمن  جيغا أوكيت 40و جيغا أوكيت  30 ساعة يف اليوم يرتاوح ما بني

  خمتلف العروض.
 وعلى ضوء املعطيات سالفة البيان وعلى افرتاض أّن احلريف استنفذ كامل الرصيد
 املخّصص للربط املمنوح لفائدته، خلصت املدعية إىل أّن سعر بيع وحدة من اجليغا أوكيت

  يتحّدد كالتايل:
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  العروض
حجم الربط 

  )Go( منوحامل

 سعر الرصيد
حتساب ) 

  )األداء

 سعر الرصيد
صايف من (

  )األداء

سعر بيع وحدة 
Go ) صايف من

  ) األداء
  العروض مسبقة الدفع

  "س"
 0,692 دينار 24,210 دينار 30,000 دينار 25+10=35

 0,576 دينار 20,175 دينار 25,000 دينار 25+10=35

 0,745 دينار 24,210 دينار 30,000 دينار 7,5+25=32,5  "سامبلي"

  العروض مؤّجلة الدفع
 0,576 دينار 20,175 دينار 25,000 دينار 10+25=35  "اينتونس"

 0,706 دينار 28,245 دينار 35,000 دينار 15+25=40  "برمييوم"

    
جلدول  وحدة من اجليغا أوكيت مثلما ّمت حتديدهاوقد الحظت املدعية أّن أسعار بيع 

اليت تولت إطالقها يف السوق تّتسم لنسبة ملختلف العروض أعاله من طرف املدعى عليها 
ر لديها  أن ال تشتمل تلك األسعار على مجيع  امكانيةالخنفاض الشديد، وهو األمر الذي أ

 ه. وتطّلب التثّبت يف مدى قيام هذن سعر التكلفةعناصر الكلفة وتكون بذلك أقّل م
(كلفة  سعر التكلفةب عملية مقارنة تلك األسعار من املدعية إجراء امن عدمه نيةاالمكا

 .األداء على القيمة املضافةدون احتساب  والذي قّدرته بدينارين اإلنتاج + األعباء التجارية)
خلصوص عن وجود فارق سليب   كالتايل:  وقد كشفت هذه العملية 

 منتوج مفتاح
  ثلااجليل الث

الدنيا الكلفة 
وحدة  إلنتاج

Go  

وحدة  سعر بيع
Go  صايف من)

  األداء)

عن  اخلسارة
  Goوحدة 

عن  اخلسارة 
  كامل الرصيد
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  العروض مسبقة الدفع

  "س"
 -45.780 دينار -1.308 دينار 0,692 دينار 2,000 دينار

 -49.840 دينار -1.424 دينار 0,576 دينار 2,000 دينار

 -40.780 دينار -1.255 دينار 0,745 دينار 2,000 دينار  "سامبلي"

  املفوترةالعروض 
 -49.840 دينار -1.424دينار 0,576 دينار 2,000 دينار  "اينتونس"

 -51.760 دينار -1.294 دينار 0,706 دينار 2,000 دينار  "برمييوم"

  
ويتمّثل الفارق السليب بني سعر البيع وسعر التكلفة الذي يطرحه اجلدول أعاله حسب 

عن كل عرض مرّوج من طرفها. ويكون مقدار املدعى عليها املدعية يف اخلسارة اليت تتحّملها 
اخلسارة مرتفعا كلما ارتفع حجم الرصيد املمنوح لفائدة املشرتك يف العرض. علما وأّن مبلغ 

مفتاح  على مبيعات يتضّمن اخلسارة احملتملة اليت ميكن أن تتحّملها "أورنج تونس"اخلسارة ال 
  اجليل الثالث اليت يتكّون منها كل عرض.

سعار أّن املدعى عليها تتعّمد البيع استخلصت املدعية ، النتيجة  هذه وعلى ضوء
، وهو ما 40% ما يناهزبنسب كبرية تصل إىل  تقّل عن سعر التكلفة شديدة االخنفاض

سعار مفرطة االخنفاض اليت حيّجرها الفصل اخلامس ي شّكل حسب وجهة نظرها ممارسة البيع 
عادة تنظيم أّن  املدعية . كما الحظتحتجريا مطلقا املنافسة واألسعار من القانون املتعلق 

 يفضمان متوقعها يف مركز مهيمن  تصّرف املدعى عليها على هذا النحو يكشف عن رغبتها يف
السوق املرجعية مستغلة يف ذلك أسبقيتها يف االنتصاب يف تلك السوق واحلماية اليت منحتها 

سعار منخفضة ملدة عام كامل  هلا الدولة لتوفري خدمات تعتمد على تقنيات اجليل الثالث 
ّدد به توازن سوق االتصاالت ونزاهة املنافسة فيه.  اخنفاضا 
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ّن املمارسات املعروضة على املدعية تطلب  ،وهلذه األسباب  لس التصريح  من ا
سعار  أنظاره واملتمثّلة يف تعّمد املدعى عليها توفري عروض جتارية خلدمات مفتاح اجليل الثالث 

ملنافسة هي مفرطة االخنفاض  اليت تستوجب تسليط العقاب من قبيل املمارسات املخلة 
  .املناسب على مرتكبتها

ل بكتابة سجّ امل املدعى عليها سليم مالوش نيابة عناألستاذ  وبعد االطالع على رد
لس بعدم اختصاص جملس املنافسة للبت يف النزاع  فيهمتّسك والذي  2015 ماي 15 بتاريخ ا

ملنافسة املنسوبة إليها ال تثبت قانو إّال إذا ّمت الوقوف  عتبار أّن املمارسات املخلة  الراهن 
ة أنه ال ثبات إفراطها يف هذه الوضعية ضرور لوضعية هيمنة يف السوق املرجعية وإعلى احتالهلا 

عية مل تفلح يف دعن أّن امل عالوة 3Gت اجلّوال نرتجود مطلقا لسوق التفصيل لعروض األو 
وهو ما يّتجه معه  ،وضعية اهليمنة يف جانب املدعى عليها يف إثباتإثبات تلك السوق و 

  .كال لعدم االختصاص احلكميالقضاء برفض الدعوى ش
دعوى احلال هي من االختصاص املطلق حملاكم احلق  أن بني األستاذ سليم مالوش أيضا

ملسؤولية اليت مبناها اخلطأ وحصول  ألساس ويتعلق موضوعها  عتبارها دعوى مدنية  العام 
 83مناط الفصل  الضرر مع قيام العالقة املباشرة بني اخلطأ والضرر الناشئ عنه وهي الدعوى

من جملة االلتزامات والعقود، وهو ما يتجه معه القضاء برفض الدعوى حكميا النعقاد هذا 
  االختصاص لفائدة احملاكم املدنية.

ئب املدعى عليها إىل أّن مجيع العروض موضوع النزاع قد حضيت  يف ردّ أيضا جاء  و
ا  مبوافقة اهليئة الوطنية لالتصاالت مبا يؤّكد مطابقتها لألحكام التشريعية والرتتيبية اجلاري 

إىل اعتبار أّن حصول العروض األستاذ سليم مالوش العمل. وعلى هذا األساس خلص 
لهيئة الوطنية لالتصاالت قبل تسويقها من شأنه أن يؤّسس التجارية على املوافقة املسبقة ل
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 ،قانو االختصاص احلكمي هلذه األخرية ويزيح اختصاص جملس املنافسة للنظر يف الدعوى
  وهو ما يّتجه معه القضاء برفض هذه الدعوى شكال خلرق قواعد االختصاص احلكمي.

ت ورّدا على مزاعم املدعية خبصوص سوق  ، ومن حيث األصل التفصيل لعروض األنرت
ئب املدعى عليها أنه ال وجود مطلقا هلذه السوق وهي سوق فرعية لسوق  3Gاجلّوال  الحظ 

ت اليت مل يتم إىل حد هذا التاريخ حتديدها كسوق مرجعية  أكرب وأمشل واملتمثلة يف سوق األنرت
اعتربت أّن مفتاح اجليل  ضرورة أّن اهليئة الوطنية لالتصاالت ملا تدخلت لتعديل التعريفات

ت اجلّوالة (  Dataالثالث هو آلية من ضمن اآلليات األخرى للولوج إىل سوق األنرت

mobile.(  
ئب املدعى عليها أن تعاب  ا مشّغال متحصال على على كما أنكر  هذه األخرية كو

 2009 الث منذ سنةمن اجليلني الثاين والث إجازة شاملة الستغالل شبكيت اهلاتف القار واجلّوال
ا متياز االنفراد بتسويق خدمات اجليل الثالث مبا مكنها من  وكو انتفعت منذ تلك الفرتة 

لسوق واحلال أّن هذا االمتياز قد منح هلا مبقتضى اإلجازة املمنوحة  سبقية االنتصاب  التمّتع 
ذا االمتياز ملدة ثالث سنوات له ما يربّ  لمن الدولة التونسية فضال عن أّن االنفراد  نظر إىل ره 

احتكار املشّغل إىل أسبقية املشّغلني السابقني بسوق االتصاالت للهاتف القار واجلّوال و 
  هيمنة املدعية على سوق اهلاتف اجلّوال.إىل التارخيي لسوق اهلاتف القار و 

ئب املدعى عليها أّن النصيب األكرب لعدد احلرفاء الراجع هلذه األخرية بنسبة  والحظ 
ت حقيقة األمر تطورا طبيعيا لسوق  يرتجم يف %49.2 اجلّوالة بعد أن كانت منفردة به األنرت

لتتوزّع هذه السوق خالل السنتني املواليتني على  2010سنة يف  100%لكامل وبنسبة 
ملنافسة احلرة  ،قسمني تقريبا وهو ما يؤّكد أّن السوق املعنية وخالفا ملزاعم املدعية تتمّيز 

عتبار وضعية اهليمنة اليت توجد عليها يف سوق ب وذلكوالنزيهة.  غض النظر عن أّن املدعية و
ت جّوالة   ).Data mobile( اهلاتف اجلّوال ماضية يف حتويله إىل سوق انرت
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لتض ئب املدعى عليها أّن إدعاءات ودفوعات املدعية تّتسم  ارب والتناقض واعترب 
ا تعيب على املدعى عليها خلسارة ويف نفس الوقت  ذلك أ حية ضلوعها يف البيع  من 

تطبيق أسعار تضمن هلا هامشا من الربح مبا جعلها يف وضعية خّولت هلا التحّكم يف السوق 
ا مل ختّفض مطلقا يف أسعار اخلدمة منذ شروعها يف النشاط الفعلي يف سوق  واحلال أ

  االتصاالت.
ئب املدعى عليها أّن السنة او   حلصة  فيها لوحيدة اليت انفردت الحظ  هذه األخرية 

مثال وملا توصلت املدعى عليها إىل  2011كانت التغطية خالهلا حمدودة. ففي شهر جويلية 
وهي نفس النتيجة  ،تقريبا 50%مفتاحا من اجليل الثالث بلغت التغطية نسبة  147123بيع 
ئب املدعى عليها. 2012 سنةيف " شركة "اتصاالت تونس حققتهااليت  وخالفا  أنه والحظ 

ملزاعم املدعية فإّن هذه األخرية انتفعت وشركة "اتصاالت تونس" من أسبقيتها يف بيع مفتاح 
ذه التقنية اجلديدة اليت ّمت االستثمار فيها من  اجليل الثالث ومن احلملة الرتوجيية للتعريف 

  طرفها.
ل ئبوهلذه األسباب طلب  بصفة مبدئية برفض الدعوى لعدم  قضاءاملدعى عليها 

  االختصاص احلكمي وبصفة احتياطية بعدم مساع الدعوى وحفظ احلق فيما زاد على ذلك.
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 أدىل به األستاذ سليم مالوش نيابة عنوبعد االطالع على التقرير التكميلي الذي 

لس  سّجل بكتابةاملو  عليهااملدعى  دول بنسخة من ج واملرفق .2016أفريل  22 بتاريخا
  . الثالث لشركة "أورنج تونس"اجليل ردودية عروض مفتاح مب يتعلق

ئب املدعى عليها  مبا تناوله يف تقريره األّول ضمن هذا التقرير التكميلي وذّكر 
لس خبصوص الوطنية لالتصاالت على العروض التجارية املتظّلم موافقة اهليئة  احملال على ا

ا أن تؤّسس قانو االختصاص  منها وذلك قبل تروجيها مشريا إىل أّن هذه املوافقة من شأ
   احلكمي للهيئة الوطنية لالتصاالت وتزيح اختصاص جملس املنافسة للنظر يف الدعوى.

ئب املدعى عليها أنه و  الختصاص احلكمي لفائدة عالوة عن عدم انعقاد االحظ 
بتة يف  لس للنظر يف الدعوى الراهنة فإّن املمارسات املنسوبة للشركة املدعى عليها غري  ا

  جانبها لالعتبارات التالية:
ملنافسة وتشّكل عملية إ - ّن العروض التجارية املتظّلم منها خملة  ّن اإلّدعاء 

لكثري من التجّرد والتجّين  سعار مفرطة االخنفاض خمالف للحقيقة ويّتسم  أّن ذلك بيع 
ا ال تستند إىل أي معطى موضوعي وتعترب جمّرد ختمينات ال متّت إىل  التكاليف املتمّسك 

 لة.حقيقة الواقع بص

لنسبة  - ت الكلفة  متياز فإّن مكّو مبا أّن قطاع االتصاالت هو قطاع تقين 
ت كلفة املنتوجات واخلدمات العادية.  أوكل  ولذلكخلدمات االتصاالت ختتلف عن مكّو

من جملة االتصاالت إىل اهليئة الوطنية لالتصاالت مهمة تصنيف  63املشرّع ضمن الفصل 
وقد تدخلت هذه اهليئة مبقتضى مجلة من القرارات الرتتيبية تكاليف خدمات االتصاالت 

أقّرت اإلجراءات و لتصنيف التكاليف احملمولة على املشّغلني وضبط طرق حتديد التعريفات 
لتفصيل املوّجهة للعموم آخرها القرار عدد  املتبعة يف جمال املصادقة على عروض اخلدمات 

 .2014جوان  11 املؤرخ يف 54
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لرتاتيب املنّظمة لرتويج العروض التجارية لقد تقّيد - ت الشركة املدعى عليها 
حبيث تولت عرض مشاريع العروض التجارية املتظّلم منها على اهليئة الوطنية لالتصاالت 
بتة على  وتولت املصاحل املختصة يف اهليئة دراستها مبا يف ذلك التعريفات ووقفت بصفة 

ا تغّطي كلفة توفري اخلدمة م ملوافقة على تروجيها منذ أ  4ع حتقيق هامش الربح فحضيت 

متياز االنفراد 2010ماي  ، وهو التاريخ الذي كانت الشركة املدعى عليها تتمتع خالله 
ت عرب مفتاح  سبقية االنتصاب بسوق النفاذ إىل األنرت بتسويق خدمات اجليل الثالث و

وذلك ملدة  2009ا من الدولة التونسية  سنة اجليل الثالث طبقا لإلجازة املمنوحة لفائد
 ثالث سنوات.

ئب املدعى عليها و  على هذا األساس فإنه من غري املمكن بل من أنه اعترب 
سعار  ملنافسة النزيهة والبيع  املستحيل أن تقدم املدعى عليها على ارتكاب ممارسة خملة 

ا كانت منفردة  بتسويق خدمات اجليل الثالث وال وجود ألي مفرطة االخنفاض واحلال أ
سعار مفرطة االخنفاض  ا أن تبيع  مكا ذه السوق. كما أنه ليس  منافس آخر هلا 
حا  لنسبة خلدمات تنفرد لوحدها بتسويقها واحلال أّن من مصلحتها الثابتة أن حتّقق أر

عتبار وأنه تعّذر واستحال عليها  لنظر لوضعية سوق من خالل بيع هذه اخلدمات 
حتكار املشّغل التارخيي لسوق  ريخ حصوهلا على اإلجازة اليت متّيزت  االتصاالت يف 
ذه السوق  ح  يمنة الشركة املدعية اآلن على سوق اهلاتف اجلّوال حتقيق أر اهلاتف القار و

ورين نتج وهي مازالت إىل حّد هذا التاريخ تعاين منافسة شرسة جدا من املشّغلني املذك
عنها تراكم خسائرها السنة تلو األخرى ومل تتمّكن إىل حّد هذا التاريخ من جتاوز هذه 

ح يف سوقي اهلاتف اجلّوال واهلاتف القار.   الوضعية وحتقيق أر
ئب املدعى عليها أّن جدول التكاليف املقّدم من الشركة املدعية للتدليل على  وبني 
سعار مفرطة االخنفاض يف جانبإدعائها القائل بثبوت ممارسة ا الشركة املدعى عليها  لبيع 

ساقتها الشركة  اونسب اأرقام قد تضمنو  ، ال يستند إىل أي معطى موضوعي أو واقعي
املذكورة من عندها يف حماولة منها لتكوين احلّجة املفتعلة والكاذبة على ثبوت املمارسة 
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تها الشركة املدعى عليها لتسويق خدمات النفاذ املتظّلم منها واحلال أّن التكاليف اليت حتمل
ت عرب تقنية اجليل الثالث واليت أخضعتها إىل رقابة اهليئة الوطنية لالتصاالت  إىل األنرت

ما عن التكاليف اليت قدمتها الشركة املدعية  وجود عملية بيع ت إلثباختتلف اختالفا 
الطريقة اليت املدعية ومل تبّني ، بصلة  سعار مفرطة االخنفاض واليت ال متّت إىل الواقع

ا  ا يف احتساب هذه التكاليف واليت يف صورة صحتها تكون حّجة ضدها على أ اعتمد
سعار مفرطة االخنفاض وال تغّطي  تسّوق عروضها التجارية املتصلة بتقنية اجليل الثالث 

العروض  و Pack clé 19 DTالتكلفة اليت تتحملها وذلك على غرار العرض التجاري 
التجارية ذات الصلة األخرى اليت سّوقتها يف خرق واضح للرتاتيب املنّظمة لرتويج العروض 

لرتوجيها وما التجارية وذلك دون عرض مشاريعها على اهليئة واحلصول على املوافقة املسبقة 
ينة قوية كون هذه الشركة إىل عدم عرض هذه العروض على اهليئة الوطنية لالتصاالت إّال قر ر 

ا العمل يف مادة ترويج العروض التجارية وتطبيق  وقاطعة على خمالفتها للرتاتيب اجلاري 
ا وهو املنحى الذي أكدته اهليئة يف مجلة من القرارات  ،تعريفات مفرطة االخنفاض يف شأ

والذي  70يف القضية عدد  2014فيفري  13الصادرة ضدها مثل القرار الصادر بتاريخ 
اء املمارسات الالمشروعة املتعلقة برتويج عروض جتارية دون علم  وّجهت إليها فيه أمرا 

  يف مادة التدابري الوقتية: التالية اهليئة وكذلك القرارات
يقاف تسويق  2014نوفمرب  6الصادر بتاريخ  101القرار عدد   - لزامها  والقاضي 

املشرتكني فيهما  والذين ميكنان Pack 3G postpayéو  Pack 3G plafonnéالعرضني 
ت من نوع  لعرض اجلزايف  E 3256من التمتع مبفتاح اجليل الثالث لألنرت  forfaitمقرت 

évolution  دينارا. 20ميغابيت بسعر يبلغ  10بسعة  
يقاف تسويق  2014ديسمرب  23الصادر بتاريخ  113القرار عدد  - لزامها  والقاضي 

  .Pack 49 DT clé 3G E3531العرض التجاري 
يقاف العرضني  2015ماي  14الصادر بتاريخ  143القرار عدد  - لزامها  والقاضي 

وبسعر  Go 5حبجم   forfait internet و Pack 65 DT clé 3G E3531التجاريني 
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ت من الساعة  دينارا والذي 23 ميّكن املشرتك من اإلحبار الالحمدود على شبكة األنرت
  العاشرة ليال إىل غاية الثامنة صباحا.

ئب املدعى عليها أن الشركة املدعيةمل تذعن إىل هذه القرارات  إىل حّد هذا والحظ 
للقرارات القضائية الصادرة عنها مبا التاريخ وواصلت ترويج العروض التجارية يف حتّد صارخ 

يعّرب عن سياسة واضحة لديها وذلك يف إطار إسرتاتيجية متكاملة تنتهجها بغاية عرقلة 
  الشركة املدعى عليها وإزاحتها من السوق.
ئب املدعى عليها أنه و  متياز تسويق والحظ  لئن انفردت الشركة املدعى عليها 

ت عرب  تقنية اجليل الثالث حبكم اإلجازة املمنوحة هلا فهي ال خدمات النفاذ إىل األنرت
ت عرب الشبكات اجلّوالة لالتصاالت  ،تعترب يف وضعية هيمنة على سوق النفاذ إىل األنرت

وهو ما يربزه اجلدوالن املوجودان على اللوحة القيادية للهيئة الوطنية لالتصاالت واملتعلقان 
ت اجلّوال عرب تقنية بتطور حصص الشركتني املتنازعتني  لنسبة خلدمات النفاذ إىل األنرت

اجليل الثالث أو عرب اهلاتف اجلّوال واللذان يعكسان حقيقة الواقع ويؤكدان الديناميكية اليت 
ه مبا أّدى إىل انقسام السوق إىل  عرفتها السوقان املعنيتان والتطور االستثنائي الذي شهد

ن اكتسحت الشركة املدعية السوقني املذكورتني نصفني يف ظرف سنتني وذلك بعد أ
ومتكنت من امتالك حصص متقاربة مع احلصص اليت متلكها الشركة املدعى عليها مبا يقيم 
الدليل القاطع على عدم وجود أي سياسة إقصائية يف جانب هذه الشركة ملنع منافسيها من 

  منافستها يف ظروف مالئمة ويف مناخ تنافسي نزيه وشفاف.
  
  

  
ئب املدعى عليها أنه  الشركة وبنفس السرعة اليت متكنت من خالهلا والحظ 

ت عرب املدعية  من احتالل املرتبة الثانية بعد الشركة املدعى عليها يف سوق النفاذ إىل األنرت
لرغم من أسبقية هذه األخرية يف تسويق هذه اخلدمة فقد متكنت  تقنية اجليل الثالث 
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ت عرب اهلواتف اجلّوالة الشركة املدعية من  بسط هيمنتها على سوق النفاذ إىل األنرت
دية وأصبحت حتقق بذلك رقم معامالت ضخم مستغلة قاعدة مشرتكيها  واحتالل املرتبة الر

  العريضة يف اهلاتف اجلّوال وأقدمية تسويقها هلذه اخلدمة اليت جتاوزت العشر سنوات.
ئب املدعى عليها أنه و و  ت اجلّوالة يف جمملها  لنسبةبني  لسوق النفاذ إىل األنرت

)Data Mobile عتماد تقنية اجليل الثالث واهلاتف اجلّوال فإّن الشركة املدعية هي ) أي 
دية بنسبة تتجاوز  ا حتتل املرتبة الر قرار ممثلها أ يمن على هذه السوق وذلك  اليت 

 ،ركة خلفها منافسيها لتقاسم احلصة املتبقية من هذه السوق 2015خالل سنة  %40
وهو ما أّدى إىل تراجع نتائج الشركة املدعى عليها املسّجلة خالل األشهر األخرية على 
ا ومداخيلها املتأتية من تقنية اجليل الثالث وذلك بعد أن عمدت الشركة  مستوى مبيعا

سعار مفرطة االخنفاض ودون احلصول على املدعية إىل إغراق السوق بعروض جتارية 
لرغم من  يفرتوجيها واليت استمرت لاملوافقة املسبقة للهيئة الوطنية لالتصاالت  تسويقها 

يقاف هذه العروض املخالفة  مرها فيها  صدور قرارات عن اهليئة يف مادة التدابري الوقتية 
يدحض إدعاء املدعية بعجزها عن جماراة  وهو ما ،للرتاتيب املنظمة لرتويج العروض التجارية

ا على جماراة العروض التجارية املتظّلم منها ويؤّكد  هذه العروض وذلك بتسويق عروض قدر
بتعريفات أقّل من التعريفات اليت تطبقها الشركة املدعى عليها ودون احلصول على املوافقة 

  املسبقة للهيئة الوطنية لالتصاالت.
لرغم من تسويق العروض التجارية املتظّلم ئب امل حظكما ال    دعى عليها أنه و

ا عد مرور عدة سنوات على تروجيها ممفإّن املدعية مل تتظّلم منها إّال ب 2010منها منذ سنة 
سعار مفرطة االخنفاض ال أساس هلا من الصحة مطلقا.   يؤّكد وأّن عملية البيع 

لس الذي اس تقّر بصفة مطردة على فرض معادلة بني واستنادا منه إىل فقه قضاء ا
تيها كل متدخل يف  ّن األعمال اليت  ن أقّر  قانون املنافسة وقانون االستهالك وذلك 
ملنافسة كلما كانت ترمي إىل محاية املستهلك أو مساعدته  السوق ال ترقى إىل أعمال خملة 

لتوازن العام للسوق املعنية كإ زاحة املنافسني أو السعي إىل بشرط أن ال تدخل إخالال 
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ملستهلك بصفة الحقة،  اهليمنة على السوق أو أن تتسبب السياسة التجارية يف الضرر 
  ئب املدعى عليها أّن هذه الشروط غابت متاما يف القضية الراهنة. فقد اعترب

ئب املدعى عليها أنه  طاملا مل تثبت املمارسة املدعى عليها يف جانب والحظ 
ت عرب تقنية اجليل الثالث الشرك ة املدعى عليها وطاملا عرفت سوق النفاذ إىل األنرت

املدعية والشركة  ديناميكية وتطورا استثنائيا ترمجه تقارب احلصص اليت متلكها كل من الشركة
لرغم من أسبقية انتصاب هذه األخرية يف هذه السوق  املدعى عليها يف ظرف زمين قياسي 
وانفرادها بتسويق هذه اخلدمات ملدة ثالث سنوات وطاملا أّن السياسة الفقه قضائية اليت 

ألساس إىل التدّخل من خالل دوره التعديلي وبصفته السا دف  لس  هر استقّر عليها ا
ملنافسة يف  دفعلى صيانة النظام العام االقتصادي  التصّدي إىل كل األعمال املخلة 

دف إىل محاية املستهلك وحتسني قدرته  قطاع االتصاالت وإىل تشجيع كل سياسة 
لضرر على  ملنافسة أو أن تعود  الشرائية شرط أن ال ختفي من ورائها ممارسات خملة 

  يتجه القضاء برفض الدعوى.املستهلك ال حقا فإنه 
لس القضاء بصفة مبدئية كافة ول ئب املدعى عليها من ا هذه األسباب طلب 

برفض الدعوى لعدم االختصاص احلكمي وبصفة احتياطية برفضها لعدم ثبوت املمارسة 
ملنافسة املتظّلم منها وحفظ احلق فيما زاد على ذلك.   املخلة 

  
  
 مندوب وإىل الّنزاع أطراف إىل األحباث ختم تقرير توجيه يفيد ما على اإلطالع وبعد
  .احلكومة

ئب املدعية املؤرخ يف  2016سبتمرب  9وبعد االطالع على املكتوب املقدم من 
  واملتضمن طلب التخلي عن الدعوى 
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ملنافسة  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64عدد على القانون وبعد اإلّطالع  املتعّلق 
لنصوص الالحقة له وآخرها القانون عدد  املؤرّخ  2005لسنة  60واألسعار مثلما ّمت تنقيحه وإمتامه 

  .2005جويلية  18يف 

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

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

  مللف، املظروفة األوراق بقّية وعلى   

 املرافعة جللسة القانونّية لّطريقة النزاع أطراف استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد   
ا تال املقّرر السّيد حممد، 2016سبتمرب  22 ليوم املعّينة تقرير ختم لملّخصا شيخ روحه  و

ي نيابة عن املدعية و وحضر السيد حممد البجا، نيابة عن السيد رضا احلاج قاسم األحباث 
وحضرت السيدة مىن محيدي نيابة ، ومتسك مبطلب طرح القضية " أوريدو تونيزي  " شركة

ئب املدّ  هذا  ، وأعلنت أنّ " أورنج  "  عى عليها شركةعن زميلها األستاذ سليم مالوش 
   .نه من تقارير كتابية ويفوض النظر فيما يتعلق مبطلب طرح القضية األخري يتمسك مبا ضمّ 

مللف وتلت مندوب احلكومة   ا املظروف نسخة منها    .السيدة كرمية اهلمامي ملحوظا

لس قّرر ذلك إثرو   حلكم جبلسة  للمفاوضة القضّية حجز ا أكتوبر  13والّتصريح 
2016 .  

لس التمديد يف أجل املفاوضة جللسة يوم  ا قرر ا    2016أكتوبر  27و
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ا وبعد املفاوضة القانونّية صرح مبا يلي  :و
  

لس مكتوب   من املمّثل القانوين لشركة 2016سبتمرب  9مؤرخ يف حيث ورد على ا
  ختّلي املّدعية عن الّدعوى. طلب فيه "أوريدو تونيزي  "

يكون أّن الّتخلي عن الّدعوى جيب أن على قّر فقه قضاء جملس املنافسة استوحيث 
لس الذي ميكنه مواصلة الّنظر يف القضّية صرحيا وواضحا ، وأّن طلب التخلي  ال يقّيد ا

ملنافسة.   مىت توّفرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة 

امللف على يتضّمن توىف طلب التخلي الشروط املبينة أعاله ومل اسوحيث طاملا 
لّنزاع، حالته  لّسوق املعنّية  ملنافسة  لس ما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلة  فال يسع ا

  سوى االستجابة هلذا الطلب .

  

  

اب - ه األس   -  وله
لس:    قبول مطلب الّتخّلي عن الّدعوى قّرر ا

سة السيد احلبيب جاء   وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائية األوىل بر

حممد بن فرج والسيدة ماجدة بن حممد العيادي وعماد الدرويش و وعضوية السادة 

  جعفر. 

  الزيتوين.حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2016أكتوبر  27وتلي علنا جبلسة يوم 

  كاتبة اجللسة                                             الّرئيس                               
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  ميينة الّزيتوين                                    احلبيب جاء                           

  

  
  


