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  الحمد                هورية التونسيةالجم
  مجلس المنافسة   

  151377القضية عدد: 
  2016  جويلية  14تاريخ القرار: 

 

  قـــــرار
  

  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:
  

 مقرهاالكائن يف شخص ممثلها القانوين،  Ooredoo Tunisie شركة "أوريدو تونيزي" :يةاملدع
الكائن  حافظ بن صاحلئبها األستاذ  تونس، - 1053االجتماعي حدائق البحرية، ضفاف البحرية 

  .تونس - 1082 ج هارون الرشيد ميتوال فيل 9مكتبه 
  ،من جهة

 Orangeشركة "أورنج تونس انرتنت" و  Orange Tunisieشركة "أورنج تونس"  :اماملدعى عليهو 

Tunisie Internet عمارة أورنج املركز العمراين ا االجتماعي الكائن مقرمها القانوين، ميف شخص ممثله
 "د"بلوك  2000مركب قاالكسي الكائن مكتبه األستاذ سليم مالوش ا مئبه، تونس - 1003الشمايل 

ج العربية السعودية    تونس.  -الطابق السابع 
  ،من جهة أخرى

  
جملس املنافسة  واملرّمسة بكتابةشركة "أوريدو تونيزي"  الدعوى املقدمة منبعد اإلطالع على عريضة 

الصادرة عن املمارسات  النظر يف ت منهطلب واليت مبوجبها 151377حتت عدد  2015 جانفي 5بتاريخ 
على  ن سعر التكلفةقّل م يف تطبيق تعريفة ةلواملتمث "تونس انرتنت "أورنج و" تونس "أورنج شركيت

ت عرب  )ADSL Home( "أدسل هوم"عرضهما التجاري املسّمى  واملتعلق بتوفري خدمات األنرت
  ل". س د اخلطوط الالمتوازية الرقمية "أ
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 بواسطة مجيع الوسائط اإلشهارية املعروفة ّمت إطالقه العرض املذكور أنّ يف عريضة الدعوى وجاء 
العروض التجارية املوّجهة للحرفاء املقيمني واملقّدمة السمعية منها والبصرية واملكتوبة وهو مصّنف ضمن 

ت لتوفري من قبل أصناف  وحيتوي على أربعةالتدّفق  عايلت نرت النفاذ إىل األمزّودي خدمات األنرت
 مثلما ّمت إشهارها على موقع هومن خصائص يت.اسعة التدّفق احملّددة حبساب امليغخمتلفة حسب 

تاملدعى عليها األوىل على شبكة   10شهرا كاملة بسعر  19 طيلة اخلدماتبتوفري تلك املتعلقة  األنرت
سعر  يكون وعلى هذا األساس .وهو ما يرتّتب عنه متكني املشرتكني من تسعة أشهر جما أشهر فقط،

لنسبة لكل صنف من األصناف األربعة كالتايل:صافيا من األداء على القيمة الشهري  البيع   املضافة 

  مثن البيع الشهري صايف من األداء  مثن البيع الشهري  شهرا 19 مثن البيع ملدة  العرض
يت 2 أدسل هوم ميغا د  119,000 د  د  6,263 5,593 

يت 4 أدسل هوم ميغا د  8,368 د  159,000 د  7,473 

يت 8 أدسل هوم ميغا د   د  219,000  10,293 د 11,526

يت 20 أدسل هوم ميغا د    12,643 د 14,158د 269,000

لنسبة ل ) والتكاليف Modemمن كلفة الالقط الرقمي (تكلفة إنتاج العرض فهي متكونة و
لكل صنف  صافية من األداء ) وتقّدر قيمتهاBande Passante( التجارية وكلفة السعة العالية الدولية

  كالتايل:األصناف األربعة  من 
  تكلفة اإلنتاج اجلملية  كلفة السعة العالية الدولية  التكاليف التجارية  كلفة الالقط الرقمي  العرض

يت 2 أدسل هوم ميغا د   د  1,389 د  1,328 د  3,360 6,077 

يت 4أدسل هوم  ميغا د   د  1,389 د  1,775 د  7,112 10,276 

يت 8أدسل هوم  ميغا د   د  1,389 د  2,444 د  11,200 15,033 

يت 20أدسل هوم  ميغا د   د  1,389 د  3,002 د  14,224 18,615 

أصناف  لنسبة لكل صنف من صافيا من األداء على القيمة املضافة سعر البيع الشهريومبقارنة 
جلدول قبل السابق مع  العرض صافية من األداء على القيمة  تكلفة اإلنتاج اجلمليةمثلما ّمت احتسابه 
  كالتايل:  فارقا سلبيا يتمّثل يف خسارة ترتاوح قيمتهاواملقّدرة ضمن اجلدول السابق فإّن ذلك يطرح  املضافة

  اخلسارة  مثن البيع الشهري  تكلفة اإلنتاج اجلملية  العرض
يت 2أدسل هوم  ميغا د  5,593 د 6,077 د  0,484 
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يت 4أدسل هوم  ميغا د  7,473 د 10,276 د  2,803 

يت 8أدسل هوم  ميغا د  10,293 د 15,033 د  4,740 

يت 20أدسل هوم  ميغا د  12,643 د 18,615 د  5,972 

تقّل عن سعر سعار أّن العرض املذكور يتّم بيعه  ت املدعيةستخلصاالنتيجة  هذه ضوءوعلى 
ملنافسة تتمّثل يف ممارسةيتشّكل عنه ، وهو ما 47% تبلغ ةبنسب التكلفة تطبيق أسعار مفرطة  خملة 

حكام الفقرة األخرية من االخنفاض  .واألسعار املنافسة من قانونس اخلام الفصل على املعىن الوارد 
ّط من القيمة التنافسية لسوق حي عليهما، فضال عن كونهتعترب أّن ما أقدمت عليه املدعى  فهي وبذلك

ا وبباقينرتاأل ت يف وضع يستحيل عليهم معه تقدمي عروض شبيهة، نرتمزّودي خدمات األ ت ويزّج 
  حيول دون حدوث منافسة حقيقية يف السوق املرجعية مبا من شأنه أن يهّدد توازن تلك السوق. فهو

  
ئق يف  واملتمثلةعريضة الدعوى املؤيدات املصاحبة لالع على وبعد اإلط   التالية:الو

عدل الاحملّرر من طرف  2014ديسمرب  15بتاريخ  4689نسخة من حمضر املعاينة عدد  -1
حلاج عمر واملتعلق بتثبيت عملية إشهار العرضامل  "أورنجملوقع الرمسي لشركة  نفذ األستاذ عاطف 

ت "تونس  .على شبكة األنرت

خلسارة 1نسخة من ملحق عدد  -2 ت عرب اخلطوط  يتعلق بضبط سعر البيع  خلدمات األنرت
  ."تونس "أورنج الالمتوازية الرقمية من طرف شركة

  
لس  دىل به إىلامل تقريرالبعد اإلطالع على و  ا ماملدعى عليهنيابة عن األستاذ سليم مالوش من ا

ما حول  هضّمنوالذي  2015فيفري  4 بتاريخ "أورنج تونس انرتنت" و"أورنج تونس"   املطلبمالحظا
 جانفي 16بتاريخ من طرف املدعية "أوريدو تونيزي" واملرّسم بكتابة جملس املنافسة املقّدم  االستعجايل

يقاف العرض  والرامي إىل القضاء استعجاليا 153036حتت عدد  2015 وذلك  املتظّلم منهلزامهما 
  حني البت يف أصل النزاع موضوع القضية الراهنة.إىل 

ئب املدعى عليهماوقد  من الناحية الشكلية يف جانب كل القيام  إىل اختالل يف هذا التقرير دفع 
لدعوى املدعية "أوريدو تونيزي"   الشركة من كمقام   "أورنج تونس" األوىلاملدعى عليها الشركة و كقائمة 
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لنظر إعليها   هو من اختصاص املدعى عليها الثانية م منهتسويق العرض التجاري املتظلّ  أنّ  ىلوذلك 
 هماضمن نشاطلتايل ال يدخل و  كمزّود خدمات انرتنت  انطالقا من وضعهاأورنج تونس انرتنت" "

خدمات  يتمزّودك  شبكة عمومية لالتصاالت وليس يتّغلكمش  لتني يف سوق االتصاالتعتبارمها متدخّ 
من  19وذلك مثلما تستوجبه أحكام الفصل  هماانرتنت. وهو ما يؤكد انتفاء الصفة واملصلحة يف جانب

وطاملا أّن توفّر شرطي الصفة واملصلحة يف جانب الطالب واملطلوب  .قانون املرافعات املدنية والتجارية
لنظام العام وتثريها احملكمة من تلقاء نفسها كما جتوز  على حد سواء من املسائل اليت هلا مساس وثيق 

ر  ئب اطفقد  وعلى هذا األساس وإعماال بتلك األحكام ،ا ألول مرة لدى حمكمة التعقيبإ لب 
وإخراج النتفاء الصفة واملصلحة يف القيام برفض الدعوى شكال بصفة مبدئية لقضاء املدعى عليهما 

  املدعى عليها األوىل من نطاق التداعي الراهن.
بعدم اختصاص جملس املنافسة يف النظر واحلكم على ئب املدعى عليهما ويف جانب آخر متّسك 

خلسارة للعرض املتظّلم منه  ال حتتل اليت تولت إطالقه  "انرتنت تونس "أورنجطاملا وأّن شركة ممارسة البيع 
املرجعية ومل يصدر عنها ما يوّرطها يف التأثري اجلذري على املنافسة النزيهة يف السوق موضع هيمنة 

  والشريفة يف تلك السوق. وهو ما يرتتب عليه القضاء برفض الدعوى شكال لعدم االختصاص.
ا املدعية الحت ت اليت يوّفرها كما جاء يف التقرير أّن املقاربة اليت اعتمد ساب سعر خدمة األنرت

خلسارة تفتقد إىل  العرض الرتوجيي املتظّلم منه واليت على أساسها نسبت للمدعى عليهما ممارسة البيع 
ا السند القانوين والواقعي الذي يؤسس هلا وكذلك املراجع املتعلقة بتحديد كلفة اإلنتاج  فضال عن كو

عاء دّ لف هذه القضية. وهو ما جيعل من إشيء يثبتها ويدعمها مب ارتكزت على ختمينات ومعطيات ال
  .لتجّردها املدعية يف هذا اخلصوص عار عن أي دليل مما يتجه معه القضاء برفض دعواها

ريخ  العتبار حملدودية العرض التجاري يف الزمن وانتهاء مدة تروجيه يف   2015جانفي  31وأخذا 

ئبفقد مت   املدعى عليهما برفض الدعوى النعدام ما يستوجب معه النظر. ّسك 
  

لس املرّسم لهيئة الوطنية لالتصاالت لالرأي الفين  وبعد اإلطالع على أفريل  29 بتاريخبكتابة ا
 هاتارسممتتوىل ضع للمراقبة املسبقة اليت العرض التجاري املتظّلم منه ال خي نّ ه في واليت أّكدت 2015

 2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة  3026من األمر عدد النقطة (أ)  3الفصل طبقا ألحكام 
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 لعمومية لالتصاالت وشبكات النفاذ واملنّقح واملتّمماملتعلق بضبط الشروط العامة الستغالل الشبكات ا
العروض عتباره غري مصّنف ضمن وذلك  2014جانفي  10 املؤرخ يف 2014لسنة  53عدد  ألمر

ت أو التجارية اليت تكون  ا خدمة  أن يكونمرتبطة بتوفري خدمة اهلاتف عرب بروتوكول األنرت أحد مكّو
لفصل  املسبقة للمراقبةال خيضع أيضا  أنه كما  هاتف جّوال أو هاتف قار. من  12املنصوص عليها 

خيص املتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد تر  2014 ديسمرب 26 املؤرخ يف 2014 لسنة 4773 عدداألمر 
ريخ تسويقه سابق لدخول تلك األحكام  تنرتملمارسة نشاط مزّود خدمات األ لنظر إىل أّن  وذلك 

  حّيز التنفيذ.
 بتاريخ 158عدد قضيتني المن ملف  نسخرأيها الفين ب إرفاق اهليئة الوطنية لالتصاالتتولت  وقد

ملصادقة والتقرير االقتصادي  2014ديسمرب  24 بتاريخ 159 و 2014 ديسمرب 12 للمصلحة املكلفة 
لنظر لتفصيل الراجعة إليها  لدعوى القضية  تعلقوتحول العرض املتظّلم منه.  على العروض  األوىل 

على شركة "أورنج تونس" تعّمدها تعيب هذه األخرية اليت مبوجبها و شركة "اتصاالت تونس"  الصادرة عن
ت القارة الشرتاك مع مزّود خدمة ا ت التابع هلا "أورنج تونس انرتنت" تسويق عرض تروجيي لألنرت ألنرت

)Promo 9 mois d’ADSL gratuitsتوفريه عرب بنيتها التحتية  ) دون إعالمها بصفة مسبقة بنيتها عن
هلاتف الق يئة الوطنية ملراقبة اهل ار فضال عن شكوكها حول عدم إخضاع العرض املذكورلفائدة مشرتكيها 

ا العمل يف جمال االتصاالت وخاصة أحكام  هعترب لالتصاالت، وهو ما ت الفصل خمالفا للرتاتيب اجلاري 
برام اتفاقية الربط البيين  2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة  3025عدد  من األمر 12 اليت تلزمهما 

املتعلقة  املشرتك للبنية التحتية اليت على ملكها وكذلك األحكام معها للنفاذ إىل احللقة احمللية واالستعمال
 3026ألمر عدد  اهليئة الوطنية لالتصاالت مثلما هو منصوص عليها ةخضاع العرض املتظّلم منه ملراقب

املتعلق بضبط الشروط العامة الستغالل الشبكات العمومية  2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة 
ألمريفلالتصاالت وشبكات النفاذ ك جانفي  10املؤرخ يف  2014لسنة  53عدد  ما ّمت تنقيحه وإمتامه 

ملصادقة على  واملتعلق 2014جوان  11الصادر بتاريخ  54عدد  اهليئة الوطنية لالتصاالت وبقرار 2014
لنسبة و  .طريقة حتديد تعريفات عروض خدمات التفصيل املوّجهة للعموم وإجراءات املوافقة عليها

تعيب هذه األخرية اليت مبوجبها و "أوريدو تونس"  شركة لدعوى الصادرة عن فهي تتعلقلقضية الثانية ل
بسعر كلفته  بتعريفات مفرطة االخنفاض مقارنة"أورنج تونس" تعّمدها تسويق عرض جتاري  شركة على
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ضررا فادحا  ا احلقيقية. وتعترب املدعية أّن املدعى عليها خالفت بصنيعها قواعد املنافسة النزيهة وأحلقت
ا يف تطبيق التعريفات املقرتحة ضمن هذ ا أصبحت غري قادرة على جمارا ا العرض ويف اآلن هيك وأ

والزالت القضيتان يف  نفسه احملافظة على مشرتكيها ومنعهم من قطع التعامل معها وحتويل وجهتهم حنوها.
لزام املدعى عليهما ختاذ مطلبني يتعلقان طور التحقيق وقد ّمت يف إطارمها تقدمي  تدابري وقتية تقضي 

واللذين آل  122عدد الثاين حتت و  121حتت عدد  األول يقاف تسويق عرضهما سّجال بدفاتر اهليئة
ل .2015 جانفي 16 و 2 بتاريخالبت فيهما إىل الرفض  تناول فقد قتصادي التقرير اأما فيما يتعلق 

عمومية لالتصاالت ومزّود  شبكة شّغلملمعطيات ك على ضوء الرتوجيي املتظّلم منه وذل تحليل العرضل
لعرض. ولقد  تعلقواليت ت تنرتألخدمات ا رات على أساسبعناصر الكلفة اخلاصة   أفرزت التحاليل ا
 مثلما يربزه اجلدول التايل: أّن الشروط التعريفية للعرض تطرح هوامش خسارة شّغلامل اليت قّدمهااملعطيات 

يت 2  الوحدة   يت 4  ميغا يت 8  ميغا يت 20  ميغا   ميغا

  تعريفة شهرية (سعر البيع)
حتساب  الدينار (

  األداء)
6.26  8.37  11.53  14.6  

  12.64  10.29  7.47  5.59  الدينار (صايف من األداء)  تعريفة شهرية (سعر البيع)

  18.62  15.03  10.28  6.08  الدينار (صايف من األداء)  سعر الكلفة *

  - 5.97  - 4.74  - 2.80  - 0.48  الدينار (صايف من األداء)  الشهراهلامش / احلريف / 

  يقصد بسعر الكلفة جمموع التكاليف احملمولة على املشّغل واملتمثّلة يف تكاليف التوزيع والتكاليف التجارية *
رات على أساس لنسبة للتحاليل ا كذلك أّن سعر البيع   فقد أفرزت زّودامل اليت قّدمهااملعطيات  و

جلدول التايل: يقّل عن سعر الكلفة   مثلما هو مبّني 
يت 2  الوحدة   يت 4  ميغا يت 8  ميغا يت 20  ميغا   ميغا

  تعريفة شهرية (سعر البيع)
حتساب  الدينار (

  األداء)
6.26  8.37  11.53  14.6  

  سعر الكلفة
حتساب  الدينار (

  األداء)
10.5  14.26  21.53  41.69  

  اهلامش / احلريف / الشهر
حتساب  الدينار (

  األداء)
4.23 -  5.89 -  10.00 -  27.53 -  
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وعلى ضوء نتائج التحاليل أعاله خلص التقرير إىل اعتبار أّن العرض الرتوجيي املتظّلم منه يتّم بيعه 
لفقرة اخلامسة من الفصل اخلامس من قانون  خلسارة، وهو ما يتشّكل عنه املمارسة املنصوص عليها 

تسويقه لرأي اهليئة الوطنية  قبل الشروع يف مل خيضعهذا مع اإلشارة إىل أنه  املنافسة واألسعار
  لالتصاالت.

  
لس  دىل به إىلامل تقريرالبعد اإلطالع على و  ا ماملدعى عليهنيابة عن األستاذ سليم مالوش من ا

والذي  تقرير ختم األحباثيف الرّد على  2015 ديسمرب 22 بتاريخ "أورنج تونس انرتنت" و"أورنج تونس" 
من قانون  19حكام الفصل املتعلق خبرق الدعوى أل إمهاله للدفع الشكلي على هذا التقرير فيه عاب

بتوفري خدمات النفاذ  املتنازع عليهالتجاري  العرضق ذلك الدفع بتعلّ  اربّر م املرافعات املدنية والتجارية
عمومية  دعى عليها األوىل مها مشّغالن لشبكةاملالشركة املدعية و  الشركة ت يف حني أنّ نرتلأل

ى حكرا على لالتصاالت وال ميكنهما قانو وبصفتهما تلك تسويق هذا الصنف من العروض الذي يبق
وهو  املدعى عليها الثانية. الشركة ت، وهي الصفة املتوّفرة فقط يف جانبنرتنشاط مزّودي خدمات األ

املدعية خمتّال من الناحية الشركة انتفاء الصفة واملصلحة يف جانبهما وجيعل من قيام  ما يرتّتب عليه
  املدعى عليها األوىل من نطاق التداعي. الشركة الشكلية كما يفرتض إخراج

ئب املدعى عليهما على تقرير ختم األحباث ا  كما عاب  حتقيقه يف الدعوى على أساس أ
على  الردّ م منه واحلال أّن قة للعرض التجاري املتظلّ املدعى عليها األوىل كمسوّ  الشركة هة فقط ضدموجّ 

لس املطلب االستعجايل صاحبة العرض  هيا من مزاعم بكو يفّند ما ورد بذلك التقرير املعروض على ا
تعتبار أّن تزويد العموم خبدمة ك أنه و . ذلوهي اليت تولت إطالقه يف السوق  ال يدخل قانو األنرت

ا تسويقفإ التصاالتعمومية ل ضمن نشاطها كمشّغل شبكة مكا لتايل فإ العرض نه ليس  ّن شركة و
تدمات خل امزّود بوصفها"أورنج تونس انرتنت"  قّدم  لذلك اكيدو هي اليت تولت تسويقه. األنرت

عقد الشراكة الذي أبرمته املدعى عليها  ئب املدعى عليهما مستندات جديدة تتمّثل يف نسخة من
مع املدعى عليها الثانية شركة "أورنج تونس انرتنت"  2010جويلية  7األوىل شركة "أورنج تونس" منذ 

ت تونس" سابقا) لتسويق خدمات  ت(شركة "بال توزيع العقد  هذا العقد تسمية . وحيملاألنرت
من وقد ّمت إمضاؤه  )CONTRAT DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES( دماتاخلو 
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ت تونس"  شركةكل من العام لبصفته املدير  Monsieur Thierry MARIGNY السيدطرف  "بال
يف صورة عدم  وتبلغ مدته ثالث سنوات قابلة للتجديد ملدة ثالث سنوات أخرى "أورنج تونس" وشركة

خلصوص على امتناع أحد الطرفني املتعاقدين على ذلك.  شركة لل الرتخيصوينص العقد ضمن بنوده 
دعى عليها األوىل شركة امللموقع الواب اخلاص  علىإشهار عروضها التجارية دعى عليها الثانية يف امل

نّ  وهو ما يشّكل استغالل نقاط البيع التابعة لشبكتها التجارية.يف وكذلك  املدعى الشركة  إثبا قاطعا 
ت عليها األوىل ليست مزّودا خلدمات  ّن إشهار العرض التجاري املتظّلم منه على موقع الواب وأاألنرت

ا تسّوق هذا العرضالتابع هلا ال  لضرورة أ كما ال ميكن هلذا اإلشهار أن يضفي عليها صفة مزّود   يعين 
تخدمات  وعالوة عن ذلك فقد تعلقت اإلجازة املسندة من طرف الدولة التونسية لفائدة شركة  .األنرت

هلاتف القار واهلاتف اجلّوال من اجلي لني الثاين والثالث "أورنج تونس" بتوفري خدمات االتصاالت اخلاصة 
تومل متنحها الرتخيص ملمارسة نشاط مزّود خدمات    .األنرت

ئب املدعى عليهما موقف اهليئة الوطنية لالتصاالت ملا عمدت إىل إرفاق  ويف جانب آخر انتقد 
لس بنسخ من ملفرأيها الفين  القضيتني املعروضتني عليها من طرف كّل من شركة  احملال على ا
 159وشركة "أوريدو تونيزي" حتت عدد  2014 ديسمرب 12 بتاريخ 158تونس" حتت عدد  "اتصاالت

ال زالتا على بساط النشر ومل تنجز يف نطاقهما أعمال  واحلال أّن القضيتني 2014 ديسمرب 24 بتاريخ
أّن هذه اإلحالة أثّرت على أعمال التحقيق يف القضية الراهنة  التحقيق ومل يتم البت فيهما. وقد اعترب

لنظر إىل تبّين تلك األعمال ما جاء يف القضية األوىل املعروضة من طرف شركة "اتصاالت  وذلك 
الشرتاك مع  تونس" من طعون خبصوص اإلخالالت اإلجرائية املنسوبة لشركة "أورنج تونس" عند توليها 

 Promo 9 mois »التابع هلا "أورنج تونس انرتنت" تسويق العرض الرتوجيي ت األنرتمزّود خدمة 

d’ADSL gratuits »  فضال عن شكوكها حول عدم إخضاع العرض املذكور ملراقبة اهليئة الوطنية
ا العمل يف الغرض.   لالتصاالت طبقا للمقتضيات الرتتيبية والتنظيمية اجلاري 

ملوازاة مع ما ذكر عاب متام أعماله واإلدالء برأيه  و ئب املدعى عليهما على التحقيق إسراعه 
ومدى تقّدم شركة "اتصاالت تونس"  األوىل املعروضة من طرف مآل القضية منه حول دون مزيد التحّري

عالوة عن التحاليل الواردة املعروضة من طرف شركة "أوريدو تونيزي" أعمال التحقيق يف القضية الثانية 
لتفصيل لدى اهليئة الوطنية لالتصاالت لت ملصادقة على العروض  قرير االقتصادي للمصلحة املكلفة 
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خلسارة واليت على ضوئها انتهت وهو ما أفرز حسب رأيه خلطا  .إىل اعتبار العرض املتظّلم منه ميّثل بيعا 
لتحقيق يف القضية الراهنة  وتضار يف ّن العرض مواقف املقّرر املكلف  ويربز ذلك من خالل قوله 
ته فهو ليس من صنف عروض النفاذ إىل  املتظّلم منه ّرد فقط وجود مفتاح اجليل الثالث ضمن مكّو و

تخدمة  تعرب تقنية "أ د س ل" وإمنا يندرج ضمن عروض توفري خدمات النفاذ إىل  األنرت عرب  األنرت
"اتصاالت  شركة تاج جمانب للصواب وال أدّل على ذلك سكوتتقنيات اجليل الثالث. ومثل هذا االستن

لطرح بناء  لتنازل عن دعواها اليت قضت اهليئة الوطنية لالتصاالت فيها  تونس" عن هذا األمر وقبوهلا 
رى لنسبة للقضية  بني األطراف املتداعية 2015جوان  2بتاريخ  على الصلح ا فيها. وكذلك الشأن 

لدى اهليئة الوطنية  أعمال التحقيق ذهبت واليتة من طرف شركة "أوريدو تونيزي" املعروضالثانية 
تأّن موضوع النزاع يتعلق بتسويق عرض جتاري لتوفري خدمة  إىل لالتصاالت فيها عرب اخلطوط  األنرت
وأّن تسويقه يتّم من طرف املدعى عليها الثانية شركة "أورنج ) ADSL HOME( الرقمية الالمتوازية

لعرض مع هذه الشركة  الستناد إىل معاينة عقد اشرتاك ممضى من أحد املشرتكني  تونس انرتنت" وذلك 
. وهو ما يربزه تقرير املقّرر لدى اهليئة الوطنية لالتصاالت والذي اقرتح يف 2014ديسمرب  24بتاريخ 

ا معيبة من الناحية الشكلية لعدم استجابتها لشرط صفة القيام خامتته رفض ا لدعوى استنادا إىل كو
ملصادقة على  لنسبة لتحاليل املصلحة املكلفة  الواجب توّفره يف الطالب واملطلوب على حّد السواء. و

لنظر الستنادها لتفصيل لدى اهليئة الوطنية لالتصاالت و من مشّغل  إىل معطيات مقّدمة العروض 
تالالتصاالت ومن مزّود خدمات شبكة عمومية  فإّن مثل هذه املعطيات تعترب غري دقيقة هذا  نرت

أّن  ت مل تكن خمتصة قانو للبت يف النزاع املعروض عليها كماهليئة الوطنية لالتصاالأّن ا فضال عن
عتبار أّن ا موافقتها ريخ إطالقه يف السوق  ملسبقة على ترويج العرض املتظّلم منه مل تكن مستوجبة يف 

املتعلق  2014 ديسمرب 26املؤرخ يف  2014لسنة  4773عدد  هذا التاريخ سابق لدخول أحكام األمر
تخدمات  وإجراءات إسناد ترخيص ملمارسة نشاط مزّودشروط بضبط   23حّيز التنفيذ يف  األنرت
  .2015جانفي 

ئب املدعى عليهما أّن مواقف التحقيق يف القضية الراهنة كانت متباينة ومتناقضة كما  اعترب 
رجعية املتمثلة يف سوق النفاذ ومنها ما ذهب إليه عند حتديده للسوق املخبصوص عدة مسائل أخرى 

"أ د س ل" حينما حصر صنف املتعاملني يف تلك ت عرب خطوط االشرتاك الرقمية غري املتناظرة نرتلأل
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تخدمات  السوق يف مزّودي ت  األنرت ت  –اخلواص (توب  ت  –بال ت  –تو ل   –قلو
يت بوصفها املشّغل التارخيي واملزّود احلصري للبنية التحتية  الشرتاك مع شركة "اتصاالت تونس" )اقزا

لربط السلكي بشبكة  تاخلاصة  إّال أنه مل يرّتب عن هذا التحليل أي خالصة أو نتيجة قانونية  .األنرت
عتبار عدم توفّر  من أمهها انتفاء الصفة واملصلحة يف جانب املشّغلني "أوريدو تونس" و"أورنج تونس" 

خضاع اإلمكانية لنسبة ملوقفه حول اإلجراء املتعلق   عروض لديهما للتعامل يف السوق املرجعية. و
ت عرب خطوط "أ د س ل" قبل تسويقها ملراقبة تعريفية من طرف اهليئة الوطنية نرتخدمات النفاذ لأل

هيك وأّن األمر كان يتطلب منه قبل اخلوض يف هذه املس لتسرّع  ألة التأّكد من لالتصاالت فقد اّتسم 
عدد من عدمها واملتمثلة يف األمر إمكانية انطباق األحكام اليت استند إليها على العرض املتظّلم منه 

وإجراءات إسناد ترخيص ملمارسة شروط املتعلق بضبط  2014 ديسمرب 26املؤرخ يف  2014لسنة  4773
تخدمات  نشاط مزّود ملصادقة على  2014جوان  11املؤرخ يف  54وقرار اهليئة عدد  األنرت واملتعلق 

طريقة حتديد تعريفات عروض خدمات التفصيل املوّجهة للعموم وإجراءات املوافقة عليها، وهي أحكام 
ريخ إطالق العرض املذكور وعدم انطباق القرار على  غري لنظر لصدور األمر بعد  قابلة للتطبيق مطلقا 

  العروض التجارية اليت ينتمي إليها ذلك العرض.صنف 
املعلومات املدرجة بنص اإلعالن اإلشهاري املنشور  وخبصوص ما ذهب إليه التحقيق من اعتبار أنّ 

ا تبدو شركة املعلى موقع الواب التابع لل دعى عليها األوىل يكتنفها الغموض وتنقصها الدقة كما أ
ت املتعلقة توحي إليه  متضاربة بني ما حية وما تربزه البيا التسمية اليت ّمت إطالقها على العرض من 

حية أخرى ته من  ممّا ينّم عن سلوك لدى صاحبة العرض ال يستجيب لقواعد النزاهة يف  ببعض مكّو
يهامه أّن العرض مينح ه يف املعامالت االقتصادية ومن شأنه أن يوّرطها يف التأثري على اختيار املستهلك 

تنفس الوقت امتيازات صنفني من عروض  ويل األنرت ، فهو يف غري حمله ويدّل على سوء فهم و
ت العرض املتظّلم منه.   ملكّو

لطعن يف صّحة  ت الواردة يف اإلعالن اإلشهاري فإّن ذلك  أما فيما يتعلّق  ت بعض البيا مل 
لعرض املتظّلم منه نص ترتييبط اسق درجة إىلإيف طريقه قانو وواقعا  . إذ جاء بتقرير ال عالقة له إطالقا 

ت يت  20غري حمدود ويتّم بتدفق يصل إىل  ترتتفيد أّن النفاذ لألن ختم األحباث أّن هذه البيا ميغا
لرجوع إىل قرار  واملتعلق  2014جوان  11املؤرخ يف  54عدد اهليئة الوطنية لالتصاالت غري أنه و
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ملصادقة على طريقة حتديد تعريفات عروض خدمات التفصيل املوّجهة للعموم وإجراءات املوافقة عليها 
فإنه يتبّني أّن احلركة يف األرصدة اجلزافية غري احملدودة خلدمة النفاذ عرب الشبكات اجلّوالة حمّددة بسقف 

 ت املتعلقة مبدة النفاذ غري صحيحة وأنّ جيغا أوكيت يف الشهر، وهو ما يستخلص منه أّن البيا 25
حكام الفصل  لسنة  117من القانون عدد  13املدعى عليها تتعّمد مغالطة املستهلك مبا جيعلها خمّلة 

ئب املدعى عليهما على عدم  1992ديسمرب  7 املؤرخ يف 1992 واملتعلق حبماية املستهلك. واستدّل 
لقول أّن الن فاذ عرب تقنية "األدسل" يكون دائما غري حمدود وال ينطبق عليه القرار صواب هذا االستنتاج 

املتظّلم منه هو من صنف عروض النفاذ عرب تقنية "أ د س ل" فإّن إعالم  سالف الذكر. وطاملا أّن العرض
ّن النفاذ عرب هذه التقنية يكون غري حمدود مهما كانت نسبة التدفق ويغدو بذلك مطابقا  املستهلك 

ي حال من األحوال إخالال بقواعد النزاهة يف املعامالت للو  اقع والقانون وال ميكن أن يشّكل 
  االقتصادية وال مغالطة للمستهلك أو تضليله.

ئب املدعى عليهما مبا  ويف رّده على أعمال التحقيق خبصوص التعريفة املطّبقة على العرض ذّكر 
العرض حمل التداعي مندرجا ضمن العروض التحفيزية اليت حيّق اّجتهت إليه تلك األعمال إىل اعتبار 

ا يف السوق وفقا للسياسة التسويقية اليت تروم انتهاجها حبثا عن  لصاحبتها إطالقها بغية تنمية مبيعا
إشباع رغبات احلرفاء وحتقيق الرحبية املأمولة خالل فرتة مناسبة مع ضرورة التقّيد يف مقابل ذلك مبقتضيات 

وإجراءات إسناد شروط املتعلق بضبط  2014 ديسمرب 26املؤرخ يف  2014لسنة  4773عدد  راألم
تخدمات  ترخيص ملمارسة نشاط مزّود حية أخرى ما توّصلت إليه .األنرت األعمال  وأوضح من 

ث املذكورة من أّن االمتيازات اليت مينحها العرض هي اليت أثّرت بصفة واضحة وجلية على التعريفة حبي
ملبلغ الواجب سداده لو مل يتم احتساب تلك االمتيازات واملتمثلة  بدت منخفضة بصفة مشطّة مقارنة 

انية وأفرزت فارقا كبريا يقّدر بنحو  9يف  بينها وبني القيمة احلقيقية  90%أشهر من خدمات النفاذ ا
هوم " ال تنعكس فيها  للعرض، وهو ما يشّكل مؤّشرا دقيقا على أّن التعريفة املطّبقة على عرض "أدسل

مقّومات السعر احلقيقي الذي جيب أن يشتمل على الكلفة اجلملية وهامش ربح. وهلذا السبب اعترب 
عرضها ملراقبة اهليئة الوطنية لالتصاالت لغاية املدعى عليها عن إخضاع  الشركة التحقيق أّن إحجام

ألساس أّن هذه األخرية كانت ختشى من  املصادقة على تعريفات اخلدمات وعلى شروط بيعها مرّده 
ئب  لنظر لشدة اخنفاضها. وقد اعترب  عدم املصادقة على التعريفة املقرتحة من طرفها لتسويق عرضها 
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اج مل يكن يف طريقه ويدّل داللة واضحة على أّن أعمال التحقيق خبصوص املدعى عليهما أّن هذا االستنت
الرجتالية والتسرّع يف استخالص النتائج وأّن ذلك يبّني  هذه املسألة مل تكن معّمقة كيفما جيب واّتسمت 
ا ال تستند إىل أي معطيات واقعية وحقيقية صحيحة هذا وبصرف النظر عن أّن تسويق  وبشكل مؤّكد وأ

 2014 ديسمرب 26املؤرخ يف  2014لسنة  4773عدد  األمر لعرض املتظّلم منه كان سابقا عن دخولا
حّيز النفاذ ومل يكن خاضعا بذلك للمراقبة املسبقة للهيئة الوطنية لالتصاالت اليت أقّرت األمر املذكور 

لتايل فلم تكن لشركة "أورنج تونس انرتنت" بوصفها صاحبة العرض أي نية يف  عدم إخضاعه ملراقبة و
  اهليئة وال أي خشية من عدم املصادقة عليه.

لتناقض ملا أبرزت أّن  ئب املدعى عليهما أّن استنتاجات التحقيق اّتسمت  كما جاء يف تقرير 
النتيجة اليت توّصل إليها خبصوص شّدة اخنفاض التعريفة املطّبقة على العرض كانت متطابقة مع التحاليل 

واليت  لتقرير االقتصادي ملصلحة املصادقة على عروض التفصيل لدى اهليئة الوطنية لالتصاالتالواردة يف ا
خلصت على ضوئها إىل اعتبار سعر البيع املطّبق على العرض يقّل عن سعر الكلفة اليت تتحملها املدعى 

ئب  خلسارة. والحظ  املدعى عليهما أّن هذا عليها لتوفري خدمات النفاذ ممّا تسّبب هلا يف بيعه 
ت املقّدمة للمصلحة املذكورة خاصة وأنه  االستنتاج مل يراع فيه واجب التثّبت من دقة املعطيات والبيا

أن  2015مارس  12املؤرخ يف  153036االستعجايل عدد  لس املنافسة مبناسبة البّت يف املطلب سبق
ا امل ا جمّرد تقديرات أدلت  ا لضبط التعريفة أقّر عدم دقتها وأ دعية لتحديد كلفة اإلنتاج املتعّني احتسا

لتايل فهي غري مطابقة للتكاليف احلقيقية احملمولة على   املدعى عليها. الشركة احلقيقية للعرض و
التعريفة املطّبقة على العرض على  ثري االستنتاج الذي توّصل إليه التحقيق حول وخبصوص

ا حبكم موقعها  الشركة من تقصري املنافسني وما تسّببت فيه املدعى عليها يف التقّيد مبا متليه عليها التزاما
ئب املدعى  يف السوق لتوفري الظروف املالئمة ملمارسة منافسة فعلية ونزيهة بني خمتلف املتعاملني، اعترب 

ت يف طريقه قانو وواقعا وذلك لعدة أسباب أمهها وأّن شركة "أورنج  عليهما أّن هذا االستنتاج مل 
تونس" ال متتلك القوة االقتصادية وال حصة السوق اليت جتعلها قادرة على توفري عروض أكثر فائدة 
وتوجيهها حنو فآت معّينة من املستعملني اليت تعتربها مرحبة بوجه خاص واليت من املمكن أو املرّجح أن 

لراجعة إىل الشركة املدعى عليها ومثلما أّكده ختتار عروض املشغلني املنافسني. وذّكر أّن حصة السوق ا
هذا بغض النظر عن أّن التصريح بعدم قدرة الشركة املدعية على إطالق  17%التحقيق نفسه ال تتجاوز 
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عرض بنفس االمتيازات املمنوحة يف العرض املتظّلم منه ال يستند إىل أي معطى موضوعي وواقعي سيما 
ا تولت تسويق عرض جتاري مما تثل ومنح املشرتك فيه خدمة النفاذ إىل وأ عرب خطوط "أ د س  األنرت

ا مل تعرضه على مصادقة اهليئة  2دينار وبتدفق  97شهرا كاملة بسعر  12ل" مدة  يت كما أ ميغا
 2014 ديسمرب 26املؤرخ يف  2014لسنة  4773عدد  الوطنية لالتصاالت خمالفة بذلك أحكام األمر

ريخ تسويق العرض. النفاذرغم دخول هذه األحكام حّيز  وهي األمور اليت غفل التحقيق عن  قبل 
ة اليت يتّم تسويقها من املنافسني  البحث فيها وكان من أوكد أعمال التحقيق البحث يف العروض املشا

  ملقارنتها ودراستها واستخالص النتائج القانونية منها.
 التعريفة املطّبقة على العرض املتظّلم منه على قواعد املنافسة يف السوق، فقد أما فيما يتعلق بتأثري

سة التخفيض املشط يف األسعار املنتهجة من تبّني من أعمال التحقيق أنه كان واضحا وجليا بفضل سيا
املدعى عليها لتسويق ذلك العرض. كما أفرزت تلك األعمال أّن هذه السياسة أّدت إىل عرقلة  طرف

السري الطبيعي لقواعد املنافسة يف السوق وتسّببت يف منع املنافسني من منافسة صاحبة العرض يف ظروف 
وشفاف ممّا وّرطها يف تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض وذلك على الرغم من مالئمة ويف مناخ تنافسي نزيه 

سامهت حسب التحقيق يف توفري ممّهدات  ومن بني العوامل اليت ّمت لفرتة وجيزة وبصورة عابرة. أّن تسويقه
 املدعى عليها على النحو املذكور قوة السوق اليت الشركة النجاح للسياسة التسويقية املنتهجة من طرف

ملرتبة األوىل يف ت عرب الشبكات نرتالسوق الفرعية لتوفري النفاذ لأل متتلكها واليت خّولت هلا االنفراد 
ئب املدعى عليهما خمالفا للواقع وللقانون وال ميّت  .44.9%اجلّوالة حبصة سوق تناهز  وهو ما اعتربه 

خلصوص من خالل التناقض الذي  وقع فيه التحقيق عند توليه حتديد إىل احلقيقة بصلة. ويربز ذلك 
العرض املتظّلم منه حبيث استقّر يف بدء أعماله على اعتبارها سوق  السوق املرجعية اليت ينتمي إليها

ستخدامنرتخدمات النفاذ لأل عروض توفري تقنية "األدسل"  لكنه  ت عرب الشبكات القارة لالتصاالت 
خدمات النفاذ  مرجعية أخرى تتمثل يف سوق عروض توفريإىل سوق  من تلك السوق مّر بعد ذلك

ستخدامت عرب الشبكات اجلوّ نرتلأل تقنيات اجليل الثالث. وقد توّصل إىل حتديد هذه  الة لالتصاالت 
ت العرض وبناء  السوق بناء على استنتاج ضعيف جدا مفاده وجود مفتاح اجليل الثالث من ضمن مكّو

اها من عريضة الدعوى املقدمة من شركة "اتصاالت تونس" أمام اهليئة الوطنية بنّ حتريف للوقائع الثابتة ت
الوحيدة لتوفري خدمات  لالتصاالت مفادها أّن هذه األخرية هي املالكة الوحيدة للبنية التحتية واملخّولة
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ستخدام تقنية "أ د س ل"، وهي وقائع مل يتطرق إليهنرتالنفاذ لأل ا أي طرف ومل ت عرب شبكتها القارة 
ق العرض املتظّلم يكن ذلك عن جهل من األطراف املعنية أو لعدم تفطنها لذلك وإمنا لكون مسألة تعلّ 

منه بتوفري خدمات النفاذ عرب خطوط "أ د س ل" مل تكن موضع أي خالف أو نقاش من أي طرف كان 
التصاالت.مبا يف ذلك السلطة التعديلية املتمثلة يف اهليئة الوطنية لالتصاالت أ   و الوزارة املعنية 

وعالوة على كون العرض املتظّلم منه ال يعد من قبيل العروض  وبصرف النظر عما سبق بيانه
تالرامية لتوفري خدمات  ئب املدعى عرب الشبكات اجلوّ  األنرت ستخدام تقنية اجليل الثالث نفى  الة 

السوق الفرعية لتوفري خدمات النفاذ إىل  عليهما وجود شركة "أورنج تونس" يف وضعية هيمنة على
ت ستخدام تقنيات اجليل الثالث وذلك يف ضوء تراجع عرب الشبكات اجلوّ  األنرت الة لالتصاالت 

حلساب الشركة املدعية حبصة سوق تبلغ حسب  40.8% إىل  44.9%حصتها يف هذه السوق من 
ريخ أوت  47.3%اللوحة القيادية للهيئة الوطنية لالتصاالت  . وحىت على فرض اعتماد 2015يف 

لنظر لتقارب  النسب اليت جاءت بتقرير ختم التحقيق فهي ليست يف وضعية هيمنة على السوق وذلك 
دعية اآلن هذا فضال عن أّن احلصة السوقية اليت متكنت النسبة املسّجلة من طرفها مع تلك الراجعة للم

ا  لرغم من األسبقية اليت متتعت  ا يف ظرف وجيز يقل عن ثالث سنوات و هذه األخرية من االستئثار 
عتبارها أّول املشغّلني الذين وفّر الشركة  ا هذه اخلدمة واليت تدّل على عدم و املدعى عليها يف هذه السوق 

اسة إقصائية يف جانبها ملنع منافسيها من منافستها يف ظروف مالئمة ويف مناخ تنافسي نزيه وجود أي سي
  وشفاف.

دعى عليها شركة املكما تناول تقرير الرّد على تقرير ختم األحباث املمارسات اليت نسبها التحقيق لل
ت  املتضاربة واخلاطئة اليت احتوى عليها واليت ترمي إىل خمادعة املستهلك وتضليله وذلك بسبب البيا

نه  ا للدقة واليت كان مصدرها التسمية اليت أطلقت على العرض واليت توحي  اإلعالن اإلشهاري وفقدا
ستخدام نرتضمن عروض توفري خدمات النفاذ لأل مصنف ت عرب الشبكات القارة لالتصاالت 

ضمن  ت عرب مفتاح اجليل الثالث ممّا جيعله مندرجانرتويف الواقع فإنه يتيح النفاذ لأل خطوط "أ د س ل"
ستخدام تقنيات اجليل ت عرب الشبكات اجلوّ نرتعروض توفري خدمات النفاذ لأل الة لالتصاالت 

ت اإلعالن اإل الثالث. در التحقيق بكشف هذه املمارسات من خالل ما تراءى له من بيا شهاري وقد 
ّن العرض مينحه يف نفس الوقت امتيازات من صنفني من عروض  تاليت توهم املستهلك  وهو ما  األنرت
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ت يف إطار هذا العرض غري حمدود نرتت االقتصادية كما أّن النفاذ لأليتناىف مع قواعد النزاهة يف املعامال
تّودي خدمات واحلال أّن هذه املعلومة غري مطابقة لإلجراء احملمول على مز   والقاضي بتسقيف األنرت

 طجيغا أوكيت يف الشهر. وحسب التحقيق فإنه من شأن هذه املمارسات أن تورّ  25النفاذ يف حدود 
حكام الفصل  الشركة  7 املؤرخ يف 1992لسنة  117من القانون عدد  13املدعى عليها يف اإلخالل 

ا تعّد من قبيل املخالفات االقتصادية فهي تشكل يف  واملتعلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  ورغم أ
ا العام أو  ليات السوق وبتواز ملنافسة وذلك بفعل ما ينتج عنها من مساس  اآلن ذاته ممارسات خملة 

ئب املدعى عليهما أنّ  ثري على حرية املنافسة فيها. واعترب  هذه االستنتاجات  ما يتوّلد عنها من 
بتة فإنه ليست هلا أي عالقة حبقيقة الواقع وتدل  وفضال عن عدم استنادها ألي معطيات أو حقائق 
على خلط كبري بني سوقني مرجعيتني خمتلفتني وهي استنتاجات جاءت كنتيجة للتكييف اخلاطئ للعرض 

الة لالتصاالت عرب الشبكات اجلوّ  تنرتونه من صنف عروض خدمات النفاذ لألالتجاري املتظّلم منه بك
ستخدام تقنيات اجليل الثالث مث وقوع التحقيق يف خطأ آخر واعتبار خصائص العرض املعلن عنها 

ت عرب تقنية "أ د س ل" من قبيل مغالطة نرتمر بعرض لتوفري خدمات النفاذ لألواملتصلة يف حقيقة األ
  املستهلك وتضليله.

ئب املدعى عليهما ميع املآخذ املوّجهة لتقرير ختم التحقيقلنظر جلو وهلذه األسباب   متّسك 
بطلب إرجاع القضية للطور التحقيقي إلعادة أعمال التحقيق واستكماهلا طبقا للعناصر وللمعطيات 

اليت ميكن توفريها وإضافتها يف هذه القضية سواء من  تلكذلك كالواقعية املتوّفرة يف ملف القضية و 
لس األطراف املت ئب املدعى عليهما من ا داعية أو من طرف اهليئة الوطنية لالتصاالت. كما طلب 

القضاء بصفة احتياطية طبقا للطلبات السابقة واستبعاد رأي احملقق يف هذه القضية وحفظ احلق فيما زاد 
  على ذلك.
  

لس ساملر  ختم األحباثتقرير وبعد اإلطالع على تقرير مندوب احلكومة يف الرّد على  م بكتابة ا
ا موجّ  التحقيق جاء به أنّ  والذي 2015 ديسمرب 21 يف ضد طرف واحد  هةيف الدعوى على أساس أ

يطرح التساؤل حول الشخصية القانونية جيمع كل من شركة "أورنج تونس" وشركة "أورنج تونس انرتنت" 
إلشارة إىل  للشركتني وطبيعة العالقة بينهما أّن الشركة األوىل مالكة للشركة الثانية. كما وعدم االكتفاء 
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العتماد على معايري وشروط أقّرها فقه  جاء به أّن اجلزم بوجود ممارسة تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض 
طلب توّفر معطيات جوهرية حول تركيبة التعريفة اليت ّمت اعتمادها لكن ونظرا قضاء جملس املنافسة يت

لس منها فإّن ذلك يعترب مؤّشرا على وجود شبهة تشوب املعطيات  المتناع املدعى عليهما عن متكني ا
رات واملتعلقة بتعّمد تضليل  املتسّرت حوهلا. وخبصوص املمارسات اليت برزت من خالل التحقيقات ا
املستهلك وإحداث خلط يف ذهنه وهو ما يتشّكل عنه صورة من صور االستغالل املفرط ملركز اهليمنة اليت 

لسوق املرجعية الشركة وجد عليهت فقد انتهى إىل اعتبار ذلك مبدئيا جمانبا للصواب وذلك  املدعى عليها 
لنظر إىل أّن هذه الوضعية ال ميكنها أن تشمل احلريف أو املستهلك النهائي بصفة مباشرة بل احلرفاء أو 
لشركة. ويف ختام ملحوظاته أيّد مندوب احلكومة ما ورد بتقرير ختم  املزّودين الذين هلم عالقة مباشرة 

يما يتعلق بثبوت ممارسة تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض املنسوبة للشركتني املدعى عليهما على األحباث ف
  معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار.

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

عادة املت 2015 سبتمرب 15املؤرخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلطالع على القانون عدد  علق 
  .تنظيم املنافسة واألسعار

  
املتعلق بضبط التنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
  

مللف وعلى ما يفيد لطريقةاستدعاء  وبعد اإلطالع على بقية األوراق املظروفة   األطراف 
ا مت االستماع إىل 2015ديسمرب  24 ليوم اخلميس نةالقانونية جللسة املرافعة املعي ملخص من تقرير  و

املدعية شركة  نيابة عنخالد بسرور  حضر السيد ختم األحباث تاله املقرر السيد رضا احلاج قاسم.
عريضة الدعوى ومبا انتهى إليه تقرير ختم األحباث "أوريدو تونيزي" ومتّسك مبا قدمته هذه األخرية ضمن 

منتهيا إىل طلب احلكم بقبول الدعوى. وحضرت األستاذة جناة جالصي نيابة عن زميلها األستاذ سليم 
ئب املدعى عليهما شركة "أورنج تونس" وشركة "أورنج تونس انرتنت" ورافعت مبا رأته مفيدا يف  مالوش 
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لس بتاريخإطار ما تضّمنه التقرير ال طالبة بصفة أصلية إرجاع القضية إىل  2015 ديسمرب 22 وارد إىل ا
طور التحقيق الستكمال ما تستلزمه من حتقيقات إضافية وبصفة احتياطية رفض الدعوى شكال النتفاء 

وبصفة احتياطية جدا رفض الدعوى لعدم االختصاص للنظر فيها ضرورة أّن األعمال صفة القيام 
ملنافسة واألسعار وقّدمت مؤيدات إضافية. املشتكى منها ال تندرج ضمن الفصل اخلامس من قانون ا

مللف. ا املظروفة نسخة منها  يل ملحوظا   وتلت مندوبة احلكومة السيدة هيام 
  

حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح   .2015ديسمرب  31إثر ذلك قرر ا
لس إرجاع القضية إىل طور ا وبعد املفاوضة القانونية قّرر ا التحقيق الستكمال ما تستلزمه من  و

  إضافية.حتقيقات 
  

 2بتاريخ  شركة "أوريدو تونيزي"  لمدعيةل املدىل به من املمثل القانوينتقرير الوبعد اإلطالع على 

ئق اليت ط 2016 فيفري لس  هالباوالذي أرفقه جبملة الو ا واملتمثلة فيما يلي:مبا   وافاته 
" االتفاقية  -  2012ماي  24بتاريخ  Tunisianaاملربمة بني الدولة التونسية وشركة "تونيز

إلسناد إجازة إلقامة واستغالل شبكة عمومية لالتصاالت لتوفري خدمات االتصاالت القارة وخدمات 
 ،الة من اجليل الثالثاالتصاالت اجلوّ 

ألمر 2013في جان 11ع عليه بتاريخ املوقّ التفاقية اإلجازة  1التعديل عدد  -  املصادق عليه 
 ،2014جانفي  16 يف خملؤر ا 2014 لسنة 319 عدد

واملصادق عليه  2014جانفي  24املوّقع عليه بتاريخ التفاقية اإلجازة  2التعديل عدد  -
 ،2014 جويلية 3 يف خملؤر ا 2014 لسنة 2468 عدد ألمر

املراسلة الصادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واالتصال  -
شركة  التفاقية اإلجازة املربمة مع 2التعديل عدد حول احلقوق املرتتبة عن  2014 مارس 7بتاريخ 

 "  ،2012لسنة  Tunisiana"تونيز

 ،2014سبتمرب  8حمضر اجللسة العامة اخلارقة للعادة املنعقدة بتاريخ  -

"  القانون األساسي -   .Tunisiana لشركة "تونيز
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لتقرير أنّ  تؤّكد على  متّسكها مبا ورد بعريضة افتتاح الدعوى فهي وعالوة عن ملدعيةا الشركة وجاء 
ت وذلك مبوجب اتفاقية اإلجازة املربمة بينها وبني الدولة التونسية  أّن هلا صفة مزّود خدمات األنرت

ألمر والواقع تعديلها   وهو. 2014جانفي  16 يف خملؤر ا 2014 لسنة 319 عددمللحق املصادق عليه 
مارس  7 يف املؤرخة يف مراسلتهاوزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي  سبق وأن أّكدتهالذي األمر 
لتقرير أنه   .2014 فقد  2014سبتمرب  8ومبقتضى اجللسة العامة اخلارقة للعادة املنعقدة بتاريخ كما جاء 

ت  "أوريدو تونيزي" اندماج شركة متّ  ت"الستيعاب مع الشركة التونسية لشبكة األنرت   .Tunet "تو
  

"أورنج و "أورنج تونس" عليهمااملدعى  نيابة عنسليم مالوش وبعد اإلطالع على تقرير األستاذ 
ئق اليت ط 2016 مارس 8 بتاريخاملدىل به تونس انرتنت"  لس  همالباوالذي أرفقه جبملة الو ا مبا وافاته 

  واملتمثلة فيما يلي:
 "أورنج تونس"القانون األساسي لشركة  -

ت تونس"القانون األساسي لشركة  -  "بال

ت تونس"حول تغيري التسمية التجارية لشركة إعالن  -  54لرائد الرمسي عدد  منشور "بال
 2011ماي  5املؤرخ يف 

الرمسي عدد لرائد  منشور "لالتصاالت "ديفوحول تغيري التسمية التجارية لشركة إعالن  -
 2010جانفي  5املؤرخ يف  2

 "أورنج تونس" شركة رسم بياين لتوزيع مال -

ت ( - ت تونسترخيص الستغالل نشاط مزّود خدمات انرت  1997نوفمرب  6) مؤرخ يف بال

ت عرب  جدول تقرييب حول كلفة خدمات النفاذ -  ADSLلألنرت

ت بعنوان السنة -  2014املالية  تقرير مراقب احلسا

 159ختم األحباث يف القضية عدد تقرير  -

 2015جوان  2 اتفاقية صلح مؤرخة يف -

 2015نوفمرب  4بتاريخ  158 قرار صادر يف القضية عدد -

 131342يف القضية عدد  2014أكتوبر  9بتاريخ  عن جملس املنافسةقرار صادر  -
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املتعلق خبرق الدعوى  لدفع الشكليالشركتني املدعى عليهما  على متّسك لتقرير وّمت التأكيد
وذلك النتفاء الصفة واملصلحة يف القيام سواء  من قانون املرافعات املدنية والتجارية 19حكام الفصل أل

أّن العرض  عتبارو  "أورنج تونس"يف جانب الشركة املدعية يف القضية أو الشركة املدعى عليها األوىل 
ت يف حني أّن الشركة املدعية وكذلك الشركة يالتجاري املتظّلم منه  تعلق بتوفري خدمات النفاذ لألنرت

عمومية لالتصاالت وال ميكنهما قانو وبصفتهما تلك تسويق ا مشّغال شبكة ملدعى عليها األوىل مها
ت واليت تبقى حكرا على نشاط مزّودي خدمات  العروض التجارية املتعلقة بتوفري خدمات النفاذ لألنرت

ت وهي الصفة املتوّفرة فقط يف جانب الشركة املدعى عليها الثانية    .انرتنت""أورنج تونس األنرت
لتقرير عقد شراكة مع مزّود إبرام  2010جويلية  7منذ  تولت "أورنج تونس"شركة  أنّ  كما جاء 

ت "أورنج تونس انرتنت" ت،  خدمات األنرت ت تونس" سابقا) لتسويق خدمات األنرت (شركة "بال
ت. كما يتبّني األوىل  شركةال وهو ما يثبت قطعا أنّ   من عقد الشراكة ليست مزّودا خلدمات األنرت

على موقع الواب التابع املذكور أّن اتفاق الطرفني قد تناول يف جانب منه مسألة إشهار العروض التجارية 
ستغالل  تناول يف جانب آخر منه الرتخيص للشركة املدعى عليها الثانيةو للشركة املدعى عليها األوىل 

ّن إشهار العرض التجاري وعلى هذا األساس فإ "أورنج تونس". نقاط البيع التابعة للشبكة التجارية لشركة
لضرورة أنّ  للشركة املدعى عليها األوىلاملتظّلم منه على موقع الواب التابع  تسّوق  ألخريةاذه ه ال يعين 

ت.كما ال ميكن هلذا اإلشهار أن يضفي عليها   هذا العرض   صفة مزّود خدمات األنرت
لنظر يف نفس املمارسة  إىل أنّ  ة يف التقريرشار كما ّمتت اإل اهليئة الوطنية لالتصاالت تعّهدت 

بتة وبعد التحّري من مصاحلها  وتولت التحقيق حول العرض التجاري املتظّلم منه وقد وقفت بصفة 
وذلك  "أورنج تونس انرتنت"دعى عليها الثانية حول تسويق العرض التجاري املذكور من طرف الشركة امل

لعرض مع هذه الشركة بتاريخ  الستناد إىل معاينة ديسمرب  24عقد اشرتاك ممضى من أحد املشرتكني 
. وهو األمر الذي انتهى إليه العضو املقّرر صلب تقرير ختم األحباث املنجز يف القضية املنشورة 2014

اية تقريره رفض الدعوى استنادا إىل   159اهليئة الوطنية لالتصاالت حتت عدد  أمام والذي اقرتح يف 
ا معيبة من الناحية الشكلية لعدم استجابتها لشرط صفة القيام الواجب توّفره يف الطالب واملطلوب  كو

  على حّد السواء.
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ئب وعلى ضوء ما أفرزته أعمال التحقيق األولية يف القضية خبصوص  السوق املرجعية خلص 
املدعى عليهما إىل اعتبار أّن املتعاملني احلصريني يف هذه السوق هم شركة "اتصاالت تونس" بوصفها 
نية  حية  حية ومن  ت من  املشّغل التارخيي واملزّود احلصري للبنية التحتية للربط السلكي بشبكة األنرت

ت الذين يبلغ عدده "أورنج تونس م مخسة مبا يف ذلك الشركة املدعى عليها الثانية مزّودي خدمات األنرت
لنسبة للشركة املدعية والشركة املدعى عليها األوىل فهما ال يعتربان طرفا متعامال يف السوق  انرتنت". و

  املرجعية.
خضاع ت قبل تسويقها ملراقبة تعريفية  عروض وخبصوص اإلجراء املتعلق  خدمات النفاذ لألنرت

 4773عدد األمر من  12طرف اهليئة الوطنية لالتصاالت طبقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل من 
وإجراءات إسناد ترخيص ملمارسة نشاط شروط املتعلق بضبط  2014 ديسمرب 26املؤرخ يف  2014لسنة 
ئب املدعى عليهما أّن األحكام املذكورة ليست قابلة للتطبيق على  مزّود ت، اعترب  خدمات األنرت

لنظر لكونه قد سّوق قبل دخول هذا األمر حّيز النفاذ يف  جانفي  23العرض الرتوجيي املتظّلم منه وذلك 
2015.  

عتبار أّن العرض التجاري املتظّلم منه مصّنف ضمن عرو  ض توفري خدمات وعالوة عن ذلك و
ت عرب تقنية ت عرب ّن ذلك حيول دون تصنيفه ضمن عروض فإ  ADSLاألنرت توفري خدمات األنرت

ت هذا العرض إذ لو كان األمر   تقنيات اجليل الثالث وذلك حىت مع وجود مفتاح اجليل الثالث عرب مكّو
برام صلح مع الشركتني املدعى عليهما يف القضية املنشورة أمام  كذلك ملا قبلت شركة "اتصاالت تونس"

بطرح القضية مبوجب  2015نوفمرب  4 واليت قضي فيها بتاريخ 158اهليئة الوطنية لالتصاالت حتت عدد 
وأن ال تقوم أيضا بقضية أمام جملس املنافسة على  2015جوان  2الصلح موضوع االتفاقية املؤرخة يف 

أّن األمر يتعلق بسابقة خطرية ال ميكن للهيئة الوطنية لالتصاالت  واحلال ريدو تونيزي""أو  شركةغرار 
ا التعديلية والختصاصها املوكول إليها قانو يف مادة التعهد التلقائي يف خصوص  لنظر لصالحيا و

ا هذا لرغم من خطور ملنافسة أن تالزم الصمت حيال هذه املمارسة  فضال عن أّن  املمارسات املخلة 
إىل أّن موضوع النزاع يتعلق بتسويق عرض جتاري لتوفري  159أعمال التحقيق قد ذهبت يف القضية عدد 

ت عرب اخلطوط الرقمية الالمتوازية  ت عرب تقنية  .ADSLخدمة األنرت  ADSLوخبصوص النفاذ لألنرت

ت عرب  54 فهو دائما غري حمدود وال ينطبق عليه القرار عدد الذي حيّدد سقفا خلدمة النفاذ لألنرت
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العرض التجاري املتظّلم منه هو من جيغا أوكيت يف الشهر. وطاملا أّن  25الشبكات اجلّوالة ال يتجاوز 
ت عرب تقنية ّن النفاذ هلذه اخلدمة   ADSLصنف عروض النفاذ خلدمة األنرت فإّن إعالم املستهلك 

ي حال يكون غري حمدود مهما كانت ن سبة التدّفق يغدو مطابقا للواقع والقانون وال ميكن أن يشّكل 
  من األحوال إخالال بقواعد النزاهة يف املعامالت االقتصادية وال مغالطة للمستهلك وتضليله.

بتة على أّن شركة "أورنج تونس انرتنت" للوقوفو   هي املسّوق الفعلي والقانوين للعرض بصفة 
ت عن طريق خطوط التجاري املتظّلم م من صميم  ADSLنه واليت يعترب توفري خدمات النفاذ لألنرت

لس القيام  نشاطها تطلب الشركتان املدعى عليهما يف إطار أعمال التحقيق اجلارية يف القضية من ا
لعرض والشركة املعنية. هذا بغّض النظر عما أقدمت عليه  مبعاينة لعقد اشرتاك ممضى بني أحد املشرتكني 

واليت منحت يف إطاره نفس االمتيازات  املدعية نفسها من تسويق لعرض جتاري مماثل للعرض املتظّلم منه
ت عرب خطوط   12مدة  ADSLإذ من خصائص هذا العرض أن يتمّتع املشرتك خبدمة النفاذ إىل األنرت

يت 2دينار وبتدّفق  79شهرا كاملة بسعر  . وقد خالفت املدعية بتسويقها هلذا العرض الرتاتيب ميغا
ا العمل إذ امتنعت عن عرضه على ا ريخ تسويقه جاء اجلاري  لرغم من أّن  ملوافقة املسبقة للهيئة 

جانفي  23حّيز النفاذ يف  2014 ديسمرب 26املؤرخ يف  2014لسنة  4773عدد الحقا لدخول األمر 
يف نفس الفرتة عرضا جتار بنفس اخلصائص تقريبا  شركة "اتصاالت تونس". وبدورها رّوجت 2015

  .امتنعت عن عرضه على مصادقة اهليئةللعرض املتظّلم منه لكنها 
لتأكيد على أنّ  ئب املدعى عليهما تقريره  يف وضعية هيمنة  يستل تونس"شركة "أورنج  وختم 

ستخدام  ت عرب الشبكات اجلّوالة لالتصاالت  على السوق الفرعية لتوفري خدمات النفاذ إىل األنرت
وذلك حلساب  40.8%إىل  44.9%تراجعت حصتها يف هذه السوق من  تقنيات اجليل الثالث إذ

حسب اللوحة القيادية للهيئة الوطنية  الشركة املدعية اليت أصبحت حصتها يف هذه السوق تساوي
. وحىت على فرض اعتماد النسب الواردة بتقرير ختم 2015إىل غاية شهر أوت  47.3%لالتصاالت 

لنظر لتقارب احلصة  التحقيق يف القضية فإّن هذه النسب ال جتعلها يف وضع هيمنة على السوق وذلك 
ن هذا فضال عن أّن احلصة السوقية اليت متكنت هذه دعية اآلشركة املالراجعة هلا مع احلصة الراجعة لل

ا لرغم من األسبقية اليت متّتعت  ا يف ظرف وجيز يقل عن ثالث سنوات و  األخرية من االستئثار 
عتبارها أول املشّغلني الذين وّفروا هذه اخلدمة يدل على عدم وجود  الشركة املدعى عليها يف هذه السوق 
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 68جانب الشركة املدعى عليها ملنع منافسيها من منافستها يف ظروف مالئمة ويف أي سياسة إقصائية يف
  مناخ تنافسي نزيه وشفاف.

 يف الرّد على "أوريدو تونيزي" ملدعيةنيابة عن ا حافظ بن صاحلوبعد اإلطالع على تقرير األستاذ 
لساإلضايف املرس ختم األحباثتقرير  أّكد فيه متّسك الشركة  والذي 2016 جوان 7 تاريخب م بكتابة ا

لس ب املدعية مبا ورد بعريضة افتتاح الدعوى ييدها ملا  2016 فيفري 2تاريخ وبتقريرها املسّجل بكتابة ا و
لتقر  انتهى إليه املقّرر يف ئب الشركتني املدعى عليهما تقريره التكميلي. كما جاء  ير أنه خالفا ملا دفع به 

ت مبقتضىفإّن شركة  ها جازة املربمة بيناإلاتفاقية  "أوريدو تونيزي" اكتسبت صفة مزّود خدمات األنرت
"  وبني ألمرتعديلواقع الالدولة التونسية وشركة "تونيز  لسنة 319 عدد ها مبوجب امللحق املصادق عليه 

ت، و  2014جانفي  16 يف خملؤر ا 2014 الستيعاب مع شركة تو هي الصفة اليت ختّول وبعد اندماجها 
لنسبة للشركة املدعى عليها األوىل فقد أصبحت تنشط يف إطار جتّمع شركات  هلا القيام بدعوى احلال. و

لفصل  من جملة الشركات التجارية وهي تقوم بعمل مشرتك  461وفقا للشكل القانوين املنصوص عليه 
ت" يف السوق ويف إطار سياسة تسويق موّحدة وتبعا لذلك  ا ال تقتصر مع شركة "أورنج تونس انرت فإ

مشّغل شبكة عمومية لالتصاالت بل تتوىل أيضا بيع وترويج وإشهار خدمات على ممارسة نشاط 
ت لتايل فإّن قيام الشركة . ويف هذه احلالة أصبح يتوفّ األنرت ر يف هذه الشركة شرطا الصفة واملصلحة و

سعار مفرطة  املدعية ضدها يكون يف طريقه ويّتجه قبوله من هذه الناحية. أما فيما يتعلق بتطبيق تعريفة 
لتقرير أّن الشركة املدعى عليها األوىل وعلى أساس االستغالل املفرط ملركز هيمنة  يف االخنفاض فقد جاء 

السوق تولت التخفيض يف قيمة التعريفة املطّبقة على العرض التجاري املتظّلم منه مبعدل يقّدر حبوايل 
وهو ما من شأنه أن يتسّبب يف تدّين قيمته بنحو ال تنعكس فيها مقّومات السعر احلقيقي الذي  %47

ذا األساس فإّن العرض وعلى ه جيب أن يشتمل على الكلفة القارة والكلفة املتغّرية وهامش الربح.
موضوع النزاع احلايل كان مفرط االخنفاض وأثّر بصفة جلية على املنافسني وعلى قواعد املنافسة النزيهة يف 
دف إىل إدانة الشركتني املدعى عليهما  ذه الدعوى اليت  السوق وهو ما دعا الشركة املدعية إىل القيام 

ملنافس ما ممارسات خملة  ة تتمّثل يف تطبيق تعريفة بثمن يقّل عن سعر التكلفة على من أجل ارتكا
ئب لس قبول الدعوى  الشركة عرضهما التجاري "أدسل هوم". وهلذه األسباب طلب  املدعية من ا

لكف  شكال ويف األصل ملنافسة واألمر  واعتبار املمارسات الصادرة عن الشركتني املدعى عليهما خمّلة 
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ح عنها مع تسليط خطية  القتصاد الوطين وكمية األر عليهما يتناسب مقدارها وحجم األضرار الالحقة 
  غري الشرعية اليت حتصلتا عليها.

  
"أورنج و"أورنج تونس" ا ماملدعى عليهنيابة عن  سليم مالوشوبعد اإلطالع على تقرير األستاذ 

لسم اإلضايف املرس ختم األحباثتقرير  يف الرّد على تونس انرتنت"  2016 ماي 13 تاريخب بكتابة ا

جاء فيه أنه وعلى خالف ما ذهبت إليه أعمال التحقيق يف هذه القضية فإّن الشركة املدعية ال  والذي
لنظر لعدم تلبيتها ألحد الشروط الرتتيبية األساسية  ت وذلك  متتلك صفة شرعية ملزّود خدمات األنرت

لفصل الرابع منامل املتعلق  1997 مارس 14املؤرخ يف  1997لسنة  501عدد األمر  نصوص عليه 
لفصلاو والخلدمات ذات القيمة املضافة لالتصاالت  لسنة  4773عدد األمر  الثالث من قع إقراره 

مزّود خدمات  شروط وإجراءات إسناد ترخيص نشاط املتعلق بضبط 2014 ديسمرب 26املؤرخ يف  2014
ت الذي  2014جانفي  24املوّقع عليه بتاريخ التفاقية اإلجازة  2التعديل عدد وخبصوص  .األنرت

فراد  ولئن ثبتاستندت إليه املدعية إلثبات توّفر شرط الصفة لديها  لغاء الشرط املتعلق  أنه قضى 
ت بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية املعنوية ملشّغل الشبكة إّال أّن  نشاط مزّود خدمات األنرت

لغاء الفصل  الثالث املشار إليهما أعاله مما يؤّكد انتفاء ذلك  الفصل وكذلك الرابعهذا التعديل مل يقض 
عتبار الشرط لديها  84.1%أّن رأس ماهلا ال متتلكه أغلبية تونسية وهو مملوك بنسبة ال تقل عن  وذلك 

ئب املدعى عليهما إىل اعتبار أّن الشاكية ال  .من جممع أوريدو القطري وعلى هذا األساس خلص 
الصفة القانونية اليت ختّول هلا التواجد ومباشرة إجراء التقاضي مما يتعّني معه رفض الدعوى شكال متتلك 

لقيام.   خلرق الشروط املتصلة 
سس عليها تقرير ختم البحث التكميلي  ومن حيث جترد الدعوى وعدم صحة املعطيات اليت 

ملالحظات التالية: ئب املدعى عليهما    أبدى 
تتوّفر فيها العناصر املكّونة ملمارسة عرض وتطبيق أسعار مفرطة  إقرار الوضعية اليتخبصوص  -1

االخنفاض اليت ال تنعكس فيها مقومات السعر احلقيقي الذي جيب أن يشتمل على الكلفة القارة والكلفة 
ئب املدعى عليهما على  املتغرية وهامش الربح يل على  أي دلعدم تقدميأعمال البحث التكميلي عاب 

 أّن تلك األعمال له إذ تبّني  أّن الشركتني املدعى عليهما أقدمتا على تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض
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 فقط بناءو  وذلك يف غياب املعطيات املتعلقة جبملة التكاليف املذكورة وضعيةالقيام إىل إقرار  خلصت
 47%من خالهلا أّن التخفيض يف التعريفة املطّبقة على العرض بنسبة ت اعترب  على فرضيات واستنتاجات

من شأنه أن يتسّبب يف تدّين قيمتها بنحو ال تنعكس فيه مقّومات السعر احلقيقي وجيعلها ال تغطي 
قل من سعر التكلفة. ومنتهية إىل أّن ذلكالتكاليف املطلوبة   يقيم الدليل على أّن تسويق العرض يتّم 

ئب املدعى عليهما  املتعلقة جبملة التكاليفو  اليت يتطلبها البحث املعطيات الكاملة وخبصوص الحظ 
ا ا يتعّني معه رفضها مثلما اقتضاه ممّ  الضرورية ثباتاإليؤّكد أّن الدعوى مل تكن مدّعمة بوسائل  أّن غيا
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 25الفصل  على جمّرد  التحقيق اعتماد أنّ  اعترب كما  من القانون املتعلق 

 عليه كان من األجدرو  تقصريا منه يعدّ حىت ينتهي إىل طلب اإلدانة عليها صفة القرينة  وإضفاءفرضيات 
ملعطيات القطعية واليت منها  تكلفة خدمات ال  تقرييب حولال دولاجلاالكتفاء   ADSLعرب  نفاذ لألنرت

لس   ADSL HOME 9 moisوهامش الربح املسّجل يف عرض  2016 مارس 8 بتاريخاملدىل به إىل ا
لصفحة  من تقرير ختم األحباث التكميلي  11مشريا إىل أّن املعطيات اليت احتوى عليها اجلدول الوارد 

 .عليها التحقيق نتائجه وخالصته هي معطيات غريبة عن الدعوى وخمالفة للعرض بناواليت 

ثري املمارسات موضوع الدعوى على املنافسني وعلى قواعد املنافسة يف  -2 ويف خصوص 
إىل ثبوت  إلشارة ئب املدعى عليهمافقد اكتفى مثلما جاء بتقرير ختم األحباث التكميلي  السوق

ت الفرق الشاسع من حيث حجم املداخيل واملرابيح بني كل من شركيت  أورنج تونس وأورنج تونس انرت
من جهة وبني الشركة املدعية أوريدو وشركة اتصاالت تونس اليت حتتكر شبكة اهلاتف القار واليت متلك 

ت القار من سو  48.5%من املزّود توبنات الذي حيتكر بدوره نسبة  99.99% حصة  ق األنرت
مستشهدا بتقرير البنك الدويل حول وضعية سوق االتصاالت بتونس والذي خلص إىل وجود وضعية 
اهليمنة واالحتكار الثنائي اليت تكّرسها الشركة املدعية أوريدو وشركة اتصاالت تونس ممّا جيعل شركة أورنج 

ت يف وضعية صراع دائم من أج ل البقاء وجيعل منهما الطرفني الذين تونس وشركة أورنج تونس انرت
 يتهّددمها جبدية خطر اإلزاحة من السوق على خالف ما جاء بتقرير ختم البحث التكميلي.

لسوق املرجعية -3 ت اليت تبّني لفقد  أما فيما يتعلق  نائب املدعى عليهما من خالل البيا
لصفحة احتوى عليها  حصة كل مشّغل من  حولمن تقرير ختم األحباث التكميلي  20اجلدول الوارد 

ت ت اجلّوال (عرب اهلاتف  مجع أنه العدد اجلملي لالشرتاكات يف خمتلف خدمات األنرت خدمة األنرت
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ت عرب اهلاتف القار  ّن شركة أورنج وفرعها أورنج  ليوحي ADSLومفتاح اجليل الثالث) خبدمة األنرت
السياق مبا سبق أن أقّره جملس املنافسة  هذاذّكر يف و النسبة األهم يف هذه السوق.  تونس انرتنت حتتكران

من أّن سوق االتصاالت عرب اهلاتف اجلّوال  2008أكتوبر  30الصادر يف  71145صلب قراره عدد 
ا عن سوق االتصاالت اهلاتفية القارة مؤّكدا على أّن نفس االستنتاج ينطبق  الرقمي تعّد سوقا مستقلة بذا
ا عن سوق  لتقرير التكميلي سوقا مستقلة بذا ت اجلّوالة اليت تعّد وخالفا ملا جاء  على سوق األنرت

ت القار  ت اجلّوال (اعتبارا لعدم إمكانية  وذلك ADSLاألنرت عرب اهلاتف ومفتاح استبدال خدمة األنرت
ت عرب اهلاتف القار ذلك أّن لكل من اخلدمتني خصائص خمتلفة جتعل لكل  اجليل الثالث) خبدمة األنرت

ليت ّمث استعرض االختالفات بني خصائص كل من اخلدمتني وا منهما سوقا خمتلفة ومستقلة عن األخرى.
  تكمن يف ما يلي:

ت اجلّول املشرتك من   -أ من حيث إمكانية التنّقل من عدمها إذ متّكن خدمات األنرت
ت يف مجيع األماكن اليت تغطيها  ت بكل حرية ومن إمكانية التنّقل واستعمال األنرت استعمال األنرت

ت  مينها عرب شبكة قارة وتستوجب التواجد واليت يقع  ADSLالقار الشبكة وذلك خالفا خلدمة األنرت
 يف مكان حمّدد اعتبارا وأّن الشبكة القارة ال متّكن املشرتك من حرية التنّقل.

للمالك احلصري لشبكة  )la dépendance économique( من حيث التبعية االقتصادية  -ب
عتبار أنه يتّم تقدمي خدمات األ ت القار اهلاتف القار أال وهو شركة اتصاالت تونس   ADSLنرت

 99.99%حصر عرب شبكة اهلاتف القار التصاالت تونس اليت حتتكر هذه الشبكة واليت متلك حصة 
ت القار األمر الذي يؤّكد سيطرة  48.5%تكر بدوره نسبة ت الذي حيو من املزّود ت من سوق األنرت

ت القار على مستوى سوق اجلملة وس وق التفصيل وهو ما جيعل من اتصاالت تونس على سوق األنرت
املستحيل على أي مزّود خبالف اتصاالت تونس وفروعها التصّرف بصفة مستقلة والتأثري يف التوازن 

ت القار. وعلى  وقد وقع التأكيد على خصوصية هذه السوق االقتصادي أو املنافسة يف سوق األنرت
وعدد  2015ديسمرب  25الصادر بتاريخ  121302هيمنة اتصاالت تونس عليها من خالل القرارين عدد 

 .2013أكتوبر  10الصادر بتاريخ  101242

ت القار  من حيث اختالف اإلطار التشريعي  -ت والرتتييب واجلبائي إذ ختضع خدمات األنرت
املتعلق بضبط  2014ديسمرب  26املؤرخ يف  2014لسنة  4773إلطار تشريعي خاص هو األمر عدد 
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ت ومن قبله األمر عدد شروط وإجراءات إسناد تر   1997لسنة  501خيص نشاط مزّود خدمات األنرت
خلدمات ذات القيمة املضافة لالتصاالت 1997مارس  14املؤرخ يف  . كما توّظف على خدمات املتعلق 

ت القارة ضريبة على القيمة املضافة بـ   ).18%ختتلف عن بقية خدمات االتصاالت ( 12%األنرت

ت من حيث   -ث االختالف على مستوى األسعار إذ خيتلف مستوى أسعار خدمات األنرت
ت القار  اجلّوال طريها من قبل اهليئة الوطنية لالتصاالت اختالفا كليا عن مستوى أسعار األنرت اليت وقع 

 وهو األمر الذي يعكس اختالف خصائص اخلدمتني.

سيسا على ما سلف بيانه فإّن مكانة شركة  انرتنت يف السوق املرجعية أو سوق  أورنج تونسو
ت القار  وهي نسبة جتعلها بعيدة عن شركة توبنات  17.5%يت يف املرتبة الثالثة بنسبة  ADSLاألنرت

وهو ما يطرح التساؤل حول مدى جدية الدعوى الراهنة واحلال  .48.5%اليت تسيطر على السوق بنسبة 
ت القار والذي يشّكل فرعا من شركة  48.5%نسبة  أّن املزّود توبنات الذي حيتكر من سوق األنرت

اتصاالت تونس اليت حتتكر شبكة اهلاتف القار قد سّوق نفس العرض ملدة زمنية فاقت مدة العرض 
  .(ّمت إرفاق صورة من هذه امللصقات) املتظّلم منه اآلن مثلما تثبته امللصقات اإلشهارية املضافة

ئب املدعى  -4 يف خصوص ثبوت توفري عروض مماثلة ومنافسة للعرض املتظّلم منه أشار 
ت ومنذ أن أصبحت فرعا لشركة أوريدو كانت سباقة إىل ترويج عروض جتارية  عليهما إىل أّن شركة تو

 أشهر 8 وتضّمن منح 2012جويلية  31مماثلة مثل العرض الذي سوقته يف الفرتة املمتدة من جوان إىل 
انية وكان هذا العرض موضوع القضية عدد  املنشورة أمام اهليئة الوطنية  41من خدمات النفاذ ا

وثيقة بعدم مساع الدعوى (ّمت إرفاق صورة من  2013جانفي  31لالتصاالت اليت قضت فيها بتاريخ 
ت  Topnetو  Globalnetكما أّن شركات   ).اإلشهار سّوقت عروضا مماثلة يف فرتات  Ooredooوتو

ئق اإلشهارمن  (ّمت إرفاق صور خمتلفة وقد أّكد جملس املنافسة يف هذا السياق ضمن قراره عدد  ).و
ما يلي "وحيث أّن تسويق املدعية لعرض جتاري مماثل يؤّكد  2015ديسمرب  25الصادر بتاريخ  121302

ا توفري عروض  مكا مماثلة ومنافسة لعروض املدعى عليها" وهو ما يدحض  على أّن الشركات املنافسة 
ديد لتوازن النشاط االقتصادي ونزاهة املنافسة يف السوق.   كل 

ت القار ارتباطا وثيقا بسياسة وتوّجهات اتصاالت تونس  يف خصوص ارتباط -5 أسعار األنرت
ئب املدعى عليهما إىل أّن وضعية التبعية االقتصادية ( ) اليت la dépendance économiqueأشار 
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ملالك احلصري لشبكة اهلاتف القار أي شركة اتصاالت تونس  ت  تربط مجيع مزّودي خدمات األنرت
جتعل من هذه األخرية هي املتحكمة الرئيسية يف السياسات التجارية واالقتصادية والتقنية والتعريفية جلميع 

لتعاون مع مجيع  2015ت تونس بداية من سنة املتدخلني يف السوق. وقد ضاعفت شركة اتصاال
ت  جلميع مشرتكيها يف سعة الربط يف  )وثيقتني إشهارتنيمن  (ّمت إرفاق صورةمزّودي خدمات األنرت

على  50%خدمة "األدي أس أل" جما وبصفة قارة وهو ما يفضي وبصفة آلية إىل ختفيض قار بنسبة 
زّودين مبا فيهم شركة أوريدو يف هذه العملية مما يؤكد أّن وقد اخنرط مجيع امل .مجيع سعات الربط

التخفيضات الرتوجيية اليت منحتها شركة أورنج تونس انرتنت ملدة حمدودة مل تتجاوز الشهرين مل يكن مبالغا 
فيها بل كانت تعكس مجلة من التسهيالت اليت يقّدمها املزّود لفائدة مشرتكيه حفاظا منه على مشرتكيه 

ّدد التوازن العام لسوق االتصاالت.ال غري  ملنافسة وال أن   وال ميكن أن تشّكل ممارسات خملة 

ويف خصوص قطع تقرير البحث التكميلي مع فقه قضاء جملس املنافسة يف مادة االتصاالت ومع 
ال  ئب املدعى  دراملنهجية اليت وقع إتباعها سابقا وحاليا يف التقارير والقرارات الصادرة يف هذا ا

لس يف  جلملة املبادئ واملواقف اليت ملخصاتمن  نسخةب رفاق تقريرهعليهما  استقّر عليه فقه قضاء ا
لالستهالك مبناسبة وقع تقدميها من قبل مصاحل اهليئة يف ندوة نظمها املعهد الوطين مادة االتصاالت واليت 

مالحظا أّن تقرير ختم البحث التكميلي حاد عن  2014مارس  15اليوم العاملي حلقوق املستهلك بتاريخ 
  هذه املنهجية مما جعله يسقط يف عديد التناقضات واألخطاء.

ئب املدعى عليهما أّن املمارسات اليت انتهى إليها تقرير ختم األحباث  وبناء على ما سبق اعترب 
بتة يف جانب  لس كما طلبمنوبته  غري  حكام الفصل  القضاء بصفة مبدئية من ا من  19وعمال 

شكال ويف األصل برفض الدعوى لعدم ثبوت املمارسات برفض الدعوى  قانون املرافعات املدنية والتجارية
  املنسوبة إىل الشركتني املدعى عليهما وحفظ احلق فيما زاد عن ذلك.

  
م بكتابة املرس التكميلي ثختم البحتقرير على تقرير مندوب احلكومة يف الرّد على  وبعد اإلطالع

لس يف أّن التعريفة املطّبقة على عرض "أدسل هوم" موضوع النزاع ال  فيهأقر  والذي 2016 جوان 2 ا
ميكن أن تغطي الكلفة احلقيقية العادية ألي عرض جتاري مماثل بل تؤكد مبدئيا على أّن تسويقه ّمت عرب 
تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض مبا يقيم الدليل على استحالة تقدمي املنافسني احملتملني للشركتني املدعى 
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أيّد مندوب احلكومة ما ورد بتقرير ختم األحباث فيما يتعلق بثبوت ممارسة لعروض مماثلة. وعليه  عليهما
تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض املنسوبة للشركتني املدعى عليهما على معىن الفصل اخلامس من قانون 

  املنافسة واألسعار.
  

مندوب وإىل إىل األطراف التكميلي  ثختم البحتقرير على ما يفيد توجيه  وبعد اإلطالع
  احلكومة.
  

لطريقة وبعد اإلطالع على ما يفيد  ليوم اخلميس نةالقانونية جللسة املرافعة املعي استدعاء األطراف 

ا مت االستماع إىل 2016 جوان 23 تاله املقرر السيد رضا التكميلي  ثختم البحملخص من تقرير  و
شركة "أوريدو تونيزي" ورافع مبا رآه مفيدا يف  ملدعيةئب ا حافظ بن صاحلاألستاذ حضر  احلاج قاسم.

منتهيا إىل طلب احلكم  2016 جوان 7 و 2016 فيفري 2 إطار ما قدمه يف تقريريه الكتابيني بتاريخ
زميلها األستاذ سليم مالوش  حق يفالصي اجل. وحضرت األستاذة جناة شكال ومضمو الدعوى لصاحل

يف إطار ما قدمه هذا ئب املدعى عليهما شركة "أورنج تونس" وشركة "أورنج تونس انرتنت" ورافعت 
وحضرت السيدة  ثبوت األسباب اليت استندت عليها. رفض الدعوى لعدم منتهية إىل طلب  األخري كتابة

دانة المندوبة احلكومة  كرمية اهلمامي شركتني املدعى عليهما من أجل األفعال املنسوبة وطلبت احلكم 
  إليهما.

  
حلكم جبلسة يوم  ذلكإثر  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2016جويلية  14قرر ا
  

  ح بما يلي:وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صر 
  

  المجلس:
سعار مفرطة  حيث يربز من عريضة الدعوى أّن املمارسات اليت تثريها تتعلق بتطبيق تعريفة 

عادة تنظيم اقانون االالفصل اخلامس من  االخنفاض على معىن عرض على ال ملنافسة واألسعارملتعلق 
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وفرعها شركة "أورنج تونس  "أورنج تونس" شركة املرّوج من طرف  ADSL Homeاملسّمى التجاري
  انرتنت".
  

على  على ضوء تلك األحكاموحيث دأب جملس املنافسة للبّت يف مدى توفّر مثل هذه الوضعية 
األسعار مفرطة االخنفاض تلك اليت ال تنعكس فيها مقّومات السعر اعتبار اعتماد مفهوم ينبين على 

ا أن احلقيقي الذي جيب أن يشتمل على الكلفة القارّة والكلفة املتغّرية وهامش الربح واليت من  شأ
  .تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف السوق

  
جملس  عناحلكم الصادر  بناء على اليت ّمت إجراؤها أعمال التحقيق التكميلي انتهتحيث و 
هو من صنف العروض الراهن  موضوع النزاع العرض التجاري أنّ  إىل 2015 ديسمرب 31بتاريخ  املنافسة

انية و  ADSL خدمةأشهر من  9 يهدي عن كل اشرتاك يف احلزمة السنوية ةرتوجييال فرتة  ّمت حتديد قدا
 هومثلما تؤّكد مع التمديد فيها يف مناسبة وحيدة ملدة إضافية بشهر. 2014ديسمرب  31تسويقه إىل غاية 

إلعالن اإلشهاري ت الواردة   10 سعرب ADSL خدمة ا منشهر  19مينح هذا العرض  أسفله البيا
حسب صنف االشرتاك السنوي الذي خيتاره احلريف. كما يتّم إهداء عن كل اشرتاك يف احلزمة  فقط أشهر

 un pass( مدته ثالثني يوما حمدودرصيد جزايف غري جما مع  3G E1552  الثالثاجليل  مفتاح السنوية

30 jours illimité( ا مب) ّمة ت حبركية   se connecter enيتيح إمكانية اإلحبار يف شبكة األنرت

toute mobilité.(  
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يتيح  العرض التجاري موضوع النزاعأّن  إىل أعمال التحقيق توصلتوحيث عالوة عما سبق فقد 
ت عرب تقنيتني تتمّثل  )ADSLالالمتوازية (اخلطوط الرقمية  األوىل يف إمكانية النفاذ إىل شبكة األنرت

ت الرقمية من خالل خطوط اهلاتف النحاسية اتصال سلكي كتقنية صّنفة  امل يتّم بواسطتها تبادل البيا
الستفادة من الرتّددات غري املستخدمة يف املكاملات اهلاتفية ضمن ) ADSL(خدمة . وتندرج وذلك 

ت عرب الشبكات أكثرها من  القارة لالتصاالت لكنها تظل اخلدمات اليت تتيح النفاذ إىل شبكة األنرت
ا تعترب استعماال   منه يف  )marché résidentiel(االستخدام املنزيل  من أكثر اخلدمات شيوعا يفكما أ

لنسبة لطريقة النفاذ الثانية .)marché professionnel(القطاع التجاري  اليت يوّفرها العرض للربط  و
ت  املصّنفة تكنولوجيا اجليل الثالث على  فهي تعتمد 3Gمفتاح اجليل الثالث  ستخدامبشبكة األنرت

الشبكات اجلّوالة لالتصاالت  ربعت نرتاألإىل شبكة اليت توّفر النفاذ الالسلكي ضمن تقنيات االتصال 
ا مقارنة خبدمة    .تنرتاألخالل اإلحبار يف شبكة توفري احلركية ) ADSL(واليت من ميزا
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لنظر إىل  ميّكن احلريف من تقنيتني للنفاذ إىل  الراهن العرض التجاري موضوع النزاع أنّ وحيث و
عرب شبكة اتصاالت جّوالة،  واألخرى السلكيةعرب شبكة اتصاالت قارّة واحدة سلكية ت نرتاألشبكة 

ميّكن احلريف من أكثر رفاهية والذي من ميزاته أنه  )Offre convergente( كعرض مزدوجفإنه يصّنف  
لس ت. وعلى هذا األساس فقد أقّر ا يف قراره الصادر يف  فيما يتعلق بتعّدد طرق النفاذ لشبكة األنرت

لعرض 2012 ماي 21 بتاريخ 121302 القضية عدد املسّوق من طرف  « ++ADSL + 3G » املتعلقة 
ت"فرعها و  شركة "اتصاالت تونس" بعدم منافاته لقواعد املنافسة النزيهة وبكونه ال يهّدد  شركة "توب 

  التوازن العام للسوق.

  
  

حية أخرى أّن أعمال التحقيق وحيث أفرزت   رتوجييال املطّبقة على العرض التعريفةمن 
« ADSL Home » زمة السنويةاحل تساوي تعريفة )pack annuel لنسبة لكل صنف من ) املعتمدة 

ت الواردةو لعرض األصناف األربعة ل لعرض مثلما تشري إليه البيا ّمت  قدف إلعالن اإلشهاري اخلاص 
حتساب  ت دمات خبفقط مع متكني املشرتك يف احلزمة من االنتفاع  أشهر 10 سعرحتديدها  األنرت

أشهر من خدمات  9منح  أنه يتمّ  هيفهم منوهو ما  ا.شهر  19 طيلة فرتة صلوحية العرض املمتّدة على
انية النفاذ االمتياز املمنوح ميّثل يف الواقع ختفيضا يف تعريفة  فإنه يتبّني أنّ  ومبزيد التدقيق يف هذه املسألة ا

 شهرا 19على أساس فرتة  من قيمتها احلقيقية اليت يفرتض أن حتّدد 47%العرض بنسبة تقّدر حبوايل 
لنسبة أشهر 10املخّصصة لرتويج العرض عوضا عن فرتة  ويربز اجلدول املوايل للحزمة السنوية.  املعتمدة 

  :التخفيض عمليةبلقة مجيع التفاصيل املتع



32 
 

  يتاميغ 20  يتاميغ 12  يتاميغ 8  يتاميغ 4  سعة النفاذ
  د 26.900  د 21.900  د 15.900  د 11.900  التعريفة الشهرية

  احلزمة السنويةتعريفة 
11.900 x 10  
=  

  د 119.000

15.900 x 10  
=  

  د 159.000

21.900 x 10  
=  

  د 219.000

26.900 x 10  
=  

  د 269.000

  اشهر  19تعريفة 
11.900 x 19  
=  

  د 226.100

15.900 x 19  
=  

  د 302.100

21.900 x 19  
=  

  د 416.100

26.900 x 19  
=  

  د 511.100

  مبلغ التخفيض
226.100 – 

119.000  
=  

  د 107.100

302.100 – 
159.000  

=  

  د 143.100

416.100 - 
219.000  

=  

  د 197.100

511.100 x 
269.000  

=  

  د 242.100

 47% 47% 47% 47%  التخفيضنسبة 

  
وبغّض النظر عن املستوى الذي بلغه معّدل التخفيض يف التعريفة املطّبقة على العرض  وحيث

ثري عملية التخفيض على التعريفة  أساسا التجاري موضوع النزاع فإّن ذلك يفرتض البحث يف مدى 
كلفة قارّة وكلفة   من التكاليفمجيع ي غطّ أصبحت التعريفة املخّفضة تالتثّبت يف ما إذا لتايل و املذكورة 

قّل من سعر ال املطلوبةو ربح متغّرية وهامش    كلفة.تلتوفري هذا العرض أم أنه يتّم تسويقه 
  

ت التفصيليةمبدئيا توفّر املعطيات  يستوجب وحيث أّن البت يف مثل هذه الوضعية املتعلقة  والبيا
ا من طرف تلك ، سواء جبملة التكاليف املطلوبة لتوفري العرض التجاري املتظّلم منه يف السوق املدىل 

أو تلك املقّدمة من عريضة الدعوى املؤيدات ووسائل اإلثبات األولية املصاحبة ل الشركة املدعية مع بقية
لس موضوع ثطرف الشركتني املدعى علي عليهما  الث مراسالت ّمتت إحالتهاهما استجابة لطلب ا

عند  هليئة الوطنية لالتصاالتاها تعرضوكذلك تلك اليت  2016جانفي  11و  2015جانفي  26بتاريخ 
  .القضية الراهنة يف إبداء رأيها الفين
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لنسبة لتقديرات الشركة املدعية خبصوصأنه وحيث  التكاليف اجلملية املطلوبة لتوفري العرض  و
لرجوع إىل القرار االستعجايل عدد املتظّلم منه يف السوق  لس بتاريخ 153036و  12 الصادر عن ا

 11 الفصل على معىنشركة "أوريدو تونيزي" طرف من املطلب املقدم  يف يف إطار البت 2015 مارس
وفرعها  شركة "أورنج تونس"لزام  والرامي إىل القضاء استعجاليا(جديد) من قانون املنافسة واألسعار 

الوسائط  مجيعوكذلك املرّوج من طرفهما  يقاف عرض "أدسل هوم" شركة "أورنج تونس انرتنت"
ذا األخري هل تبّني فقد الراهنة، حني البت يف أصل النزاع موضوع القضية اإلشهارية املتعلقة به وذلك إىل 

كلفة الالقط الرقمي والتكاليف التجارية وكلفة السعة العالية الدولية اليت ب التقديرات املذكورة تعلقت أنّ 
أفلحت هذه األخرية على أساس ولئن . لذلك العرض عادة إلنتاج عرض مشابهالشركة املدعية تتحّملها 

أنه غري إبراز اخنفاض التعريفة املطّبقة من طرف الشركتني املدعى عليهما على العرض  يف لك التقديراتت
فضال عن   يطرح إشكاال خبصوص مدى دقّتها أّن ذلك للمجلسفقد برز التمحيص يف تفاصيلها  ومبزيد
ليس من املؤّكد أن تكون هذه التقديرات مطابقة متاما للتكاليف احلقيقية احملمولة على الشركتني كونه 

ا  األمر الذي. وهو املدعى عليهما وأّن  بعدم الدقة ومّتسمة دةتقديرات غري مؤكّ أرسى لديه القناعة بكو
  من احملتمل وقوعها ال غري. تبقى جمّرد فرضية مثل هذه املعطيات

  
ت املقّدمة ا وخبصوصأنه وحيث  فقد من طرف الشركتني املدعى عليهما للمجلس ملعطيات والبيا

جدول  يف اقتصر على تقدمي وثيقة وحيدة تتمّثل الشركتني املذكورتني أنّ  عند إطالعه عليها برز للتحقيق
ت عرب  تقرييب حول كلفة خدمات النفاذ ) coût modemاملتكّونة من كلفة املودم ( ADSLلألنرت

مثن الكلفة و ) autres coûts() وتكاليف أخرى coût Bande Passante( وكلفة السعة العالية الدولية
 marge DT( هامش الربحكذلك و ) coût de revient DT HT(من األداء على القيمة املضافة  خايل

HT(   .املعتاد التكاليف  الوثيقة املذكورة وردت خالية منكما تبّني للتحقيق أّن املسّجل يف العرض
 ) وهيcoûts de réseauالشبكة ( تقدميها إىل سلط املنافسة يف مثل هذه احلاالت مثل تكاليف

ت وتكاليف االقتناء أو الفتح ( ألنرت لنفاذ واجلمع واالتصال   coûtsتكاليف متغّرية وتتعلق 

d’acquisitions ou de conquête وتشمل االتصال واألعمال التجارية واحلمالت الرتوجيية وخالص (
 تكاليف متغّرية حسب عدد املشرتكني لكنها غري متكّررةشبكات البيع وأعباء النفاذ للخدمة وهي 
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) وهي إما متغّرية على غرار تكاليف autres coûts de productionوتكاليف اإلنتاج األخرى (
وحىت  جملس املنافسة الفرنسي ويذكر أنّ  اخلدمات والتصّرف أو قارّة مثل األعباء الفنية واألعباء العامة.

 وشركة  AOL France SNCشركة  ع الدعوى املرفوعة لدية من طرفيتمّكن من البت يف موضو 
AOL Europe SA  استند إىل هذه التكاليف وقد أمكن له على أساسها حتديد معّدل تغطية التكاليف

على عروضها  Wanadoo Interactive املتغّرية والتكاليف اجلملية احملمولة على الشركة املدعى عليها
eXtense ت بتدّفق عايل لتوفري  offres de services d’accès Internet à( خدمات النفاذ لألنرت

haut débit(1.  
  

لنظر  لتقرير االقتصادي للمصلحة الراجعة  إلطالع على نتائج التحليالت الواردة  وحيث أنه و
ّن العرض  للهيئة الوطنية لالتصاالت فقد تبّني للتحقيق أّن النتائج املذكورة ولئن انتهت إىل اإلقرار 

ملعطيات خلسارة إّال أنه مل يتم إرفاق التقرير  لعرض املتعلقة املتظّلم منه يتّم بيعه   بعناصر الكلفة اخلاصة 
وأحد مزّودي خدمات شبكات العمومية لالتصاالت ال أحد مشّغليمن طرف املعروضة على املصلحة 

أمكن هلا حتليل العرض املذكور. وال شّك أّن غياب املعطيات املذكورة  واليت على ضوئها تنرتاأل
إلضافة إىل عدم استناد املصلحة إىل احملاسبة التحليلية املعتمدة من طرف الشركتني املدعى عليهما يف 

األمر عدد  من 4طبقا ملقتضيات الفصل  املقدمة من طرفهما دمةضبط تكاليف وإيرادات ونتائج اخل
املتعلق بضبط الشروط العامة الستغالل الشبكات  2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة  3026

ا اهليئة الوطنية لالتصاالت  العمومية لالتصاالت وشبكات النفاذ وكذلك دراسة حتليل السوق اليت تقوم 
بتنقيح  املتعلق 2014 جانفي 10املؤرخ يف  2014لسنة  53األمر عدد  من 2الفصل  مقتضيات يف إطار

تلك النتائج للبت يف مدى صحة التعريفة  حيول دون اعتمادمن شأنه أن  ،وإمتام األمر سالف الذكر
ا.   املتنازع بشأ

  

                                                 
1 - Décision n° 04-D-17 du 11 mai 2004 relative à la saisine et à la demande de 
mesures conservatoires présentées par les sociétés AOL France SNC et AOL 
Europe SA  
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لنظر لعدم التكاليف اجلملية املطلوبة لتوفري  تقديرات الشركة املدعية خبصوصدّقة  وحيث أنه و
حية وأمام ا العرض املتظّلم منه يف السوق املعطيات  ببقيةمتناع الشركتني املدعى عليهما عن اإلدالء من 

ت التعريفة  حية أخرىاملطّبقة عليه اليت على أساسها ميكن التعّرف على مجيع مكّو فضال عن عدم  من 
لنظر للهيئة الوطنية إمكانية اعتماد نتائج التحليالت املعروضة  يف التقرير االقتصادي للمصلحة الراجعة 

ّن  ذلك من شأنه أن حيول دون فإنّ  لالتصاالت، املتنازع  تخفيض يف التعريفةالاإلقرار بصفة قطعية 
ا إسناده لفائدة املشرتكني يف العرض يف شكل خدمات جمانية يتسّبب يف  والذي يتمّ  47%بنسبة  بشأ

الذي جيب أن يشتمل على الكلفة القارّة  مقّومات السعر احلقيقيتدّين قيمتها بنحو ال تنعكس فيها 
قّل من سعر  تسويقهيتّم العرض  على أنّ  القاطع يقيم الدليل أنه أو والكلفة املتغّرية وهامش الربح

  كلفة.تال
  

التعريفة يف مقّومات السعر احلقيقي  توّفر خبصوص أعاله عما سبق بيانه وبغّض النظروحيث 
األسعار من قبيل البحث فيما إذا تعترب تلك التعريفة  من عدمه فإنّ  املطّبقة على العرض املتظّلم منه

فيما إذا كان  أيضا التثّبتاملعىن الذي يكّرسه فقه قضاء جملس املنافسة يتطّلب على مفرطة االخنفاض 
ا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف السوق   .من شأ

  
ثبات توّرط كلفة املتغّرية يكفي إلتأّن البيع دون سعر ال استقّر الفقه على اعتبار ولئن وحيث

ا أن تتسّبب يف إقصاء املنافسنيإسرتاتيجية املتعاملني االقتصاديني يف انتهاج  ال ميكن غري أنه  من شأ
استند القاعدة اليت وهي نفس  .2 بصورة عرضيةتطبيق هذا املعيار عندما يتّم التخفيض يف سعر البيع 

اعترب أّن  عندما Canal Plusلتحديد موقفه من املمارسات املنسوبة لشركة  املنافسة الفرنسي جملس إليها
األسعار اليت تتوىل تطبيقها على يف املشّط لتخفيض ا علىهذه األخرية تعّمدت انتهاج إسرتاتيجية قائمة 

                                                 
2 - L'Autorité de la concurrence (à l'époque Conseil de la concurrence) a estimé, 
dans sa décision n° 00-D-50 relative à des pratiques mises en ouvre par la société 
Française des Jeux dans les secteurs de la maintenance informatique et du mobilier 
de comptoir, que si "la vente au dessous de coût variable suffit selon la 
jurisprudence AKZO à caractériser une stratégie prédatrice, ce critère ne peut être 
appliqué lorsqu'un prix n'est inférieur au coût variable moyen que de façon 
épisodique. » 
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الشرتاك مع شركة الزمنية اليت غري أنه وحبكم قصر املّدة  .Canal Satellite العروض التجميعية املسّوقة 
لس ّمت خالهلا ارتكاب تلك املمارسات فقد اعترب أّن هذا العامل من شأنه أن يقّلل من نسبة جناح  ا

ا ثبتت له قدرة هذه مث  TPSشركة ها اإلسرتاتيجية املّتبعة من طرف الشركة املذكورة لغاية إقصاء منافست
ّ
ومل

املسّوقة من  العروض التجميعيةأّن ّيد لديه  على إطالق عروض جتميعية يف السوق املرجعية ألخريةا
  .3على منافستها ةكن مؤثّر تمل  Canal Plusكة شر طرف 

  
لرجوع إىل وحيث هذه  فقد أفرزت القضية الراهنة إطار يف اليت ّمت إجراؤها أعمال التحقيق و

وبصفة  وجيزةاليت يتّم تسويقها لفرتة زمنية  التحفيزية العروض املتظّلم منه يعترب من عرضالأّن األعمال 
إذا ما و  ذلكوبناء على ه. املمنوحة للمشرتكني في واالمتيازات لغاية تنمية املبيعات بواسطة احلوافز عابرة

وبكون فرتة تسويقه ال تتجاوز حسب ما جاء  يف الزمن عرضال هذا أخذ بعني االعتبار حمدودية
ريخ  فإّن ذلك جيعل من سياسة التخفيض املشّط يف األسعار ، 2015جانفي  31إلعالن اإلشهاري 

وعلى قواعد  على العروض املنافسة ا لتسويق هذا العرض عدمية التأثريماملعتمدة من طرف املدعى عليه
  املنافسة يف السوق.

  
املطّبقة على عرضهما التخفيض يف التعريفة  ا يفمولئن كان من الواضح توّرط املدعى عليه وحيث

إسناده لفائدة املشرتكني يف  والذي يتمّ  من قيمتها احلقيقية 47%بنسبة بلغت "أدسل هوم"  التجاري
 يف إطار أعمال التحقيق األويل والتكميلي يف القضية الراهنة تبّني أنه إّال  العرض يف شكل خدمات جمانية

                                                 
3 - Décision n° 05-D-13 du conseil de la concurrence en date du 18 mars 2005 
relative aux pratiques mises en œuvre par le groupe Canal Plus dans le secteur de 
la télévision à péage  
« La faible durée des pratiques en cause et la puissance financière de TPS qui s'est 
montrée capable d'émettre des offres couplées, rendaient improbable la réussite, 
voire l'existence, d'une stratégie d'éviction. Dans ces conditions, les éléments 
recueillis ne permettent pas de démontrer que la société Canal Plus ait pratiqué un 
prix prédateur en proposant une remise de couplage liant les abonnements à Canal 
Plus et à Canal Satellite et ait enfreint, de ce fait, les dispositions de l’article L. 420-2 
du code de commerce. » 
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  من التكاليفمجيع ال تعكس  من خاللهأصبحت  أّن عملية التخفيض مل تكن مؤثّرة على التعريفة بنحو
  كلفة.تقّل من سعر ال تسويق العرض أو يتّم فيهربح كلفة قارّة وكلفة متغّرية وهامش 

  
ملنافسة على معىن  وحيث ويف حكم ما سبق بيانه فإّن أوراق امللف ال تفرز وجود ممارسات خمّلة 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار   .الفصل اخلامس من القانون املتعلق 
  

  .أصالولهذه األسباب قرر المجلس رفض الدعوى  
  

الحبيب جاء  برئاسة السيد    لمجلس المنافسةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائية  
و شكري    و محمد بن فرجعماد الدرويش و فوزي بن عثمان     وعضوية السادةبا

  .المامغلي
  

    بحضور كاتبة الجلسة السيدة يمينة الزيتوني. 2016  جويلية  14وتلي علنا بجلسة  
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