
1 
 

                                                الجمهورية التونسية                                     

  الحمد                                                                   مجلس المنافسة   

  121302القضية عدد 

  2015ديسمرب  25ريخ القرار: 

  

  قرار  

  القرار التالي بين:  أصدر مجلس المنافسة

  

شركة أورنج تونيزي يف شخص ممثّلها القانوين مقّرها بعمارة أورنج، املركز  :املدعّية

ئبها األستاذ سليم مالوش 1003-العمراين الشمايل الكائن مقرّه  مبركب  تونس، 
ج العربية السعودية -بلوك د 2000قالكسي    تونس. -الطابق السابع 

  من جهة

اتصاالت تونس يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها شركة  :املّدعى عليها

  ضفاف البحرية. 1053-2حبدائق البحرية 

  من جهة أخرى
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عريضة الدعوى املقّدمة من طرف املمثل القانوين لشركة بعد اإلّطالع على      
حتت عدد  2012 ماي 21بتاريخ بكتابة جملس املنافسة  ةملرمساوأورنج تونس 

" اتصاالت تونس"  الشركة املّدعى عليهاخلصوص أّن  واملتضمنة 121302
اك الرقمية عمدت من موقعها كمزود وحيد خلدمة الربط بتقنية خطوط اإلشرت 

" إىل ترويج مجلة من العروض التجارية والرتوجيية املزدوجة ختول ADSLزية "االالمتو 
دا ال ملنتو  للمشرتكني يف خدمة األديسال من التمتع  املروج موضوع  جعالقة هلا 

  العرض التجاري.

  وتتمثل هذه العروض يف ما يلي:

 3G" مع إسناد مفتاح ADSLعرض بيع خطوط إشرتاك يف خدمة " -1
نري شهر مع األداء. 9جما إضافة إىل اشرتاك سنوي مببلغ   د

موجه للمؤسسات والشركات ميكن من " Dual Pro libertyعرض " -2
جيغا مع ربط  20إىل  8دمة األديسال بسعة تدفق من اإلشرتاك يف خ

ت وإسناد خط للهاتف القار مع رصيد مك ات وقد املخبدمة األنرت
 فقط.Top net اقتصرت عملية التسويق هلذا العرض بشابيك املزود 

شرتاك يعادل أو عرض تروجيي لكل مشرتك جديد يف  -3 خدمة األديسال 
جيغا تعطى له جما خط هاتف جوال مع رصيد  2سعة تدفق  يفوق

شهرا مع مضاعفة الرصيد يف شكل  12دينارات شهر طيلة  10بقيمة 
متياز  هدية لالستهالك بني مشرتكي اتصاالت تونس فحسب أي 

انية. 240يعادل   دينار من اهلدا ا
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ميكنان مشرتكي اهلاتف  يناللذ Illimi Fixeو Illimi Free عرض  -4
خنفاض على كل اشرتاك يف خدمة اآلديسال تصل حّد  القار من التمتع 

20 .  دينار شهر

  وقد أكّدت املدعّية يف عريضتها على:
أّن املمارسات املشتكى منها تتعّلق بكّل من سوق التفصيل املوجه  -

ا ن حتتل فيهميللعموم يف خدمة اآلديسال وخدمة اهلاتف القار اللذ
 املدعى عليها مركز هيمنة مطلقة.

أّن مركز اهليمنة املطلق الذي عليه املدعى عليها ال خيول هلا احلق يف  -
االستغالل املفرط ملوقعها لرتويج عروض جتارية موجهة أساسا ملزودي 
سناد جماين خلدمات هي  ت مع ربط هذه العروض  خدمات األنرت

خطوط اهلاتف اجلوال  موضوع تنافس بني أكثر من مشغل أال وهي
ت بتقنية  ألنرت  .3Gوالقار والربط 

لسنة  64من القانون عدد  23أّن أحكام الفقرة األوىل من الفصل  -
ملنافسة واألسعار تقتضي أنّه:" حيجر بيع أو عرض  1991 املتعّلق 

منتوجات أو سلع وكذلك كّل خدمة مسداة للمستهلكني أو 
معروضة عليهم تعطي جما إن عاجال أو آجال احلق يف مكافأة أو 
منحة أو هدية تتمثل يف منتوج أو سلع أو خدمات إال إذا كانت من 

 نفس املنتوج."

ّدعى عليها من ممارسات فيه إضرار مبصاحل العارضة أّن ما أتته امل -
وتفويت لفرص املنافسة النزيهة وأّن هذا السلوك القاطع للمنافسة 
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يتمثل يف ترويج عروض مزدوجة يتم الربط من خالهلا بني أسواق 
مرجعّية خمتلفة وهي سوق ترويج خدمة اآلديسال واهلاتف القار 

ترويج خدمة اهلاتف اجلوال  اللذان حتتكرمها الضّد مبفردها وسوق
ت وهي منتوجات تنافسية  وخدمة اهلاتف القار وكذلك خدمة األنرت
ألسواق مرجعية عّدة مستغلة بصورة مفرطة ملركز هيمنتها املطلق 

 ومستندة إىل قاعدة حرفائها.

ا على تقنية القرن  - سيس املدعى عليها لسياسة ترويج منتوجا أّن يف 
ملنتوج حتتل فيه مركز هيمنة مطلق على منتوج  le couplageاملتعمد 

خر فيه إضرار متعمد مبصاحل العارضة  آخر تنافسي ودعم منتوج 
ا التنافسية و  هو ما يصطلح على تسميته االقتصادية ونيل من قدرا

 لدعم املتقاطع.

أنّه ليس بوسع املدعى عليها التذرع بكون هذه العروض من طبيعة  -
ألساس منتوجات العروض  الرتوجيية ضرورة أّن اهلدا املسندة هي 

ا أو الّرد عليها بعروض مماثلة  ا عروض ال ميكن جمارا ّ تنافسية وأ
لتفاوت مراكز القوى واهليمنة املطلقة على الّسوق وحجم قاعدة 

 احلرفاء والقدرة التنافسّية.

ب القانونّية إّن املدعية تطعن يف مدى مطابقة هذه العروض  للرتاتي -
النافذة ضرورة أّن اهليئة الوطنية لالتصاالت قد أصدرت يف القضّية 

املرفوعة من شركة تونيز ضّد اتصاالت تونس قرارا قضائيا  36عدد 
 يدين مثل هذه املمارسات.
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وبعد اإلطالع على الرأي الفين للهيئة الوطنية لالتصاالت املرسم بكاتبة      
لس حتت عدد  والذي تضمن مجلة من  2012جوان  28بتاريخ  331ا

ئق ذات الصّلة مبوضوع النزاع وهي على التوايل:   الو

مراسلة صادرة عن اهليئة الوطنية لالتصاالت وموجهة إىل شركة  -
موضوعها موافقة اهليئة الوطنية أوت  10"اتصاالت تونس" بتاريخ 

دائمة ذات لالتصاالت على ترويج اتصاالت تونس لعروض جتارية 
 صّلة خبدمات االتصاالت اهلاتفية القارّة.

مراسلة صادرة عن اهليئة الوطنية لالتصاالت وموجهة إىل شركة  -
على موضوعها التأكيد  2011ماي  31"اتصاالت تونس " بتاريخ 

ضرورة الفصل بني العروض التجارية اليت جتمع بني خدمة االتصاالت 
 القارة واملتنقّلة.

املرفوعة من شركة تونيز ضّد شركة  36القضّية عدد  قرار اهليئة يف -
لعرض التجاري  والقاضي  Formi 10اتصاالت تونس املتعّلق 

لتنبيه على املدعى عليها شركة اتصاالت تونس بضرورة وضع حّد 
للممارسات غري املشروعة واحرتام قواعد املنافسة النزيهة واملبادئ 

 التوجيهية للعروض.

حول املبادئ التوجيهية  2011أفريل  14املؤرخ يف  15قرار اهليئة عدد  -
 املنظمة للعروض التجارية.
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ئب املدعّية األستاذ سليم مالوش على تقرير ختم         وبعد اإلطالع على رّد 
لس خلصوص والذي أكّد فيه  2015نوفمرب  4 بتاريخ األحباث املرسم بكتابة ا

اء لصاحل الدعوى وتسليط عقوبة تتناسب مع خطورة على أّن ضرورة القض
املمارسات املرتكبة من املدعى عليها وتكون قادرة على حتقيق وظيفة الردع املرجوة 

  من العقوبة.

  السّيدة بثينة األديب. ةوبعد االّطالع على الّتقرير املعّد من املقّرر 

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد طّ إلوبعد ا  
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 2015   املتعّلق 

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

لّطريقة القانونّية جللسة  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا  2015نوفمرب 5املرافعة املعّينة ليوم  من ملخصا  تلت املقّررة السّيدة بثينة األديبو

مىن احلميدي نيابة عن زميلها األستاذ سليم ت األستاذة وحضر  تقرير ختم األحباث،
ئب املدعية شركة أورنج  وأعلنت  بعريضة الدعوى أّن هذا األخري يتمسك مالوش 

مل حيضر من ميثل املدعى عليها شركة و .وبكل ما قّدمه ضمن تقاريره الكتابية
  االستدعاء.اتصاالت تونس وبلغها 

  
ا و تلت مندوب احلكومة السّيدة ه يل ملحوظا املظروفة نسخة منها يام 

خلصوص  أنّه ولئن تعد هذه املمارسات منافية لقواعد مللف واليت جاء فيها 
ملنافسة االتصاالت  ةجمل زاويةاملنافسة من  ا ممارسة خمّلة  إال أّن إثبات كو
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أن اجلمع بني العروض أدى إىل دعم خدمة األديسال، السوق اليت  إثباتيستوجب 
يمن عليها شركة اتصاالت تونس، لنشاط تنافسي أي لنشاط خدمات 

  االتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال.
  

بالحكم    حجز القضيـّة للمفـاوضة والّتصريحوإثر ذلك قرّر المجلس  
لس التمديد في أجل  بها قرّر المج  و 2015  نوفمبر 26لسة يوم  بج

 2015ديسمبر   25المفـاوضة لجلسة  
  

  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صّرح بما يلي

 :من حيث الشكل 

الّدعوى يف آجاهلا القانونّية ّممن له الصفة واملصلحة واستوفت مجيع حيث قّدمت 
ا الّشكلية، ممّا يتعّني قبوهلا من هذه الّناحية.   مقّوما

 األصل من حيث:  

تعيب املدعية شركة "أورنج تونس" على شركة اتصاالت تونس حيث 
استغالهلا موقعها كمزود وحيد خلدمة الربط بتقنية خطوط االشرتاك الرقمية 

لرتويج مجلة من العروض التجارية والرتوجيية املزدوجة  ختول  ADSLالالمتوازية 
دا  ملنتوج املروج موضوع  ال عالقة هلاللمشرتكني يف خدمة األديسال من التمتع 

  العرض التجاري.
 تتمثل هذه العروض  يف ما يلي: وحيث
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 3G" مع إسناد مفتاح ADSLعرض بيع خطوط إشرتاك يف خدمة " .1
نري شهر مع األداء. 9جما مع إضافة إىل اشرتاك سنوي مببلغ   د

وجه للمؤسسات هو عرض م" Dual Pro libertyعرض " .2
إىل  8اإلشرتاك يف خدمة األديسال بسعة تدفق من والشركات ميكن من 

ت وإسناد خط للهاتف القار مع رصيد  20 جيغا مع ربط خبدمة األنرت
 Topملات وقد اقتصرت عملية التسويق هلذا العرض بشابيك املزود امك

net.فقط 

شرتاك يعادل أو  .3 عرض تروجيي لكل مشرتك جديد يف خدمة األديسال 
ا تعطى له جما خط هاتف جوال مع رصيد جيغ 2يفوق سعة تدفق 

شهرا مع مضاعفة الرصيد يف شكل  12دينارات شهر طيلة  10بقيمة 
متياز  هدية لالستهالك بني مشرتكي اتصاالت تونس فحسب أي 

انية. 240يعادل   دينار من اهلدا ا

ن ميكنان مشرتكي اهلاتف ياللذ Illimi Fixeو Illimi Freeعرض  .4
خنفاض على كل اشرتاك يف خدمة اآلديسال تصل حّد  القار من التمتع 

20 .  دينار شهر

  عرض بيع خطوط إشرتاك يف خدمة "بأّوال يف ما يتعّلقADSL مع "

نري شهر  9جما إضافة إىل اشرتاك سنوي مببلغ  3Gإسناد مفتاح  د

 مع األداء
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" مبنح ADSL et 3G "يتعّلق العرض التجاري املروج حتت تسمية حيث         

ت أكثر من تقنية نفاذ للشبكة ختّول له اإلحبار بشبكة  املشرتك بشبكة األنرت
ت مهما كان موقع تواجده داخل املنزل أو يف أماكن أخرى عاّمة.   األنرت

بشبكة  تقنية ربط السلكية 3Gوحيث يعّد مفتاح اإلحبار من نوع       

ت.   األنرت

العروض التجارية املروجة وحيث يتجه التأكيد يف هذا الصّدد على تعّدد      
ت لنفاذ إىل شبكة األنرت فيمكن على سبيل املثال أن  لسوق الوطنّية واملتعّلقة 

ت بواسطة اخلطوط الرقمية الالمتوازية ال أو أن  ADSLيكون النفاذ إىل األنرت
أو  VSATاخلطوط الالسلكية وأيضا عرب األقمار االصطنعاية  يكون النفاذ عرب

مع اإلشارة إىل  Les Lignes Spécialiséesعرب خطوط اتصاالت خاّصة 
أّن عروض الربط عن طريق اخلطوط اخلاّصة وعن طريق األّقمار الصناعية هي 

لنسبة للمستعمل اخلاصّ  ألساس إىل املستعملني املهنيني، أّما   فإّن عروض موجهة 
النفاذ عرب اخلطوط الرقمية الالمتوازية يعّد من أكثر الطرق املتداولة حمليا مقارنة ببقّية 
طرق النفاذ األخرى وتقوم هذه الطريقة على اعتماد تكنولوجيا متطّورة يف االتصال 

إىل  تضاف إىل خط اهلاتف العادي وتتوىل هذه التقنية حتويل هذا اخلط البطيء 
ت.خط رقمي سريع مي   كن االعتماد عليه يف نقل البيا

واملسوق من املدعى  "ADSL et 3G"وحيث وفقا ملا تقّدم فإّن العرض التجاري     
عليها شركة اتصاالت تونس ميكن احلريف من أكثر من تقنية نفاذ سلكية 
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لتايل من أكثر رفاهية يف ما يتعّلق بتعدد طرق  ت و والسلكية إىل شبكة األنرت
ت.النفاذ ل   شبكة األنرت

ئق امللف أّن املدعى عليها اتصاالت تونس مل تنتهج سياسة      وحيث يربز من و
متييزية يف ما يتعّلق برتويج هذا العرض إذ تّولت إعالم بقّية مزودي خدمات 

لعرض التجاري  ت  " قصد تسويقه بصفة موازية مع ADSL et 3G"األنرت

ت "توب    .ت" التابع هلامزود خدمات األنرت

جتدر اإلشارة يف هذا الصّدد أّن املدعّية شركة "أورنج تونس" تقوم وحيث      
برتويج عروض جتارية مماثلة متكن من خالهلا املشرتك من أكثر من تقنية نفاذ إىل 
لنفاذ من  ت ومن ختفيضات يف ما يتعّلق بكلفة التجهيزات اخلاّصة  شبكة األنرت

  .3Gذلك مفتاح الربط 

لعرض جتاري مماثل يؤكد على أّن الشركات املنافسة  ّيةدعوحيث أّن تسويق امل      
ا توفري عروض مماثلة ومنافسة لعروض املدعى عليها.  مكا

" يوفر ADSL et 3G وحيث بناءا على ما تقّدم فإّن العرض التجاري "     

كثر من للمستهلك  ت  أكثر رفاهّية يف ما خيص إمكانية الربط بشبكة األنرت

هذا فضال على أّن املدعى عليها تّولت إعالم كافة  تقنية ربط سلكية وال سلكية

ت  ذا العرض قصد تسويقه للعموم إىل جانب مزود مزودي خدمات األنرت

ت" التابع هلا. ت "توب    خدمات األنرت
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وحيث وفقا ملا تقّدم فإّن العرض التجاري املشار إليه أعاله ال يعترب خمالفا     
حكام الفصل لقو  عادة  5اعد املنافسة النزيهة وحتديدا ملا جاء  من القانون املتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار.

 " نيا: يف ما يتعّلق بعرضDual Pro liberty "مؤسساتلوجه لامل  

إىل  8حيث ميكن هذا العرض من اإلشرتاك يف خدمة األديسال بسعة تدفق من    
ت وإسناد خط هاتف قار مع رصيد مكاملات وقد  20 جيغا مع ربط خبدمة األنرت

ت" فقط.هاقتصرت عملية التسويق    ذا العرض بشابيك املزود " توب 

توحيث يتجه التأكيد مبدئيا على أّن النفاذ لشبكة     تقنية األديسال عرب  األنرت

  .احلصول على خط هاتفي قارطلب تي

من بعض   ،وحيث أّن متكني املدعى عليها املؤسسات، من خالل هذا العرض   

يساهم االمتيازات كاحلصول على خط هاتفي قار بصفة جمانية مع رصيد مكاملات 

عتبا ستعمال خدمة اآلديسال  ر أّن يف التخفيض من الكلفة األولّية اخلاّصة 

  .تّوفر اهلاتف القار يشكل شرطا أساسيا للحصول على خدمة اآلديسال

وحيث تعّد شركة اتصاالت تونس الشركة املهيمنة على سوق توزيع األديسال     
  جلملة بوصفها املشغل املالك واملتصرف يف شبكات االتصاالت القارة.

وحيث جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنّه على مستوى توزيع هذا العرض،     

ت التابعة  اتصاالت تونستّولت املّدعى عليها  هلا بتوزيع إفراد شركة توب 

  .هذا العرض
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توحيث      سوقا تنافسّية ينشط  تعّد سوق توزيع خدمات النفاذ لشبكة األنرت

ويف ما يلي الشركات املتّدخلة يف هذه ا أكثر من مزود ملثل هذه اخلدمات 

  السوق:

بعة للمشغل التارخي - ت وهي شركة  للشبكات العمومّية  يشركة توب 
 لالتصاالت "اتصاالت تونس"

ت) -  شركة أونج تونس (سابقا كانت تنشط حتت تسمية بال
ت)شركة أوريدو تونس (سابق -  ا كانت تنشط حتت تسمية تو
يت -  شركة هقزا
ت - ل   شركة قلو

     

 وحيث وفقا ملا تقّدم فإّن املدعى عليها انتهجت سلوكا متييز جتاه املتعاملني معها  
ت متثل يف متكني  ويف  بصفة حصرية حق توزيع عرض جتاريمن شركة توب 

ت  من توزيع املقابل حرمان بقّية املتّدخلني يف سوق توزيع خدمات النفاذ لألنرت
  نفس هذا العرض.

ا يف سوق توزيع     وحيث أّن استغالل املدعى عليها لوضعّية اهليمنة اليت تتمتع 

جلملة  من ميزة تنافسية متكني الشركة التابعة هلا  خاللمن خدمات األديسال 

لتفصيل. ، قد أضرّ  غري مشروعة   لتوازن العام لسوق توزيع خدمات اآلديسال 
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وحيث أّن هذا السلوك التجاري املنتهج من املدعى عليها يشكل إفراطا يف     
ا  جلملة يف استغالل وضعّية اهليمنة اليت تتمتع  سوق توزيع خدمات اآلديسال 

لتايل ا   .هلذه الّسوقلى التوازن العام عسلبا  لتأثريو

لعرض الرتوجيي " أديسال و   "FORMI 10 لثا: يف ما يتعّلق 

حيث يوفر هذا العرض لكل مشرتك جديد يف خدمة اآلديسال اشرتاك يعادل      
دينارات شهر  10جيغا وخط هاتفي جماين مع رصيد بقيمة  2أو يفوق سعة تدفق 

شهرا مع مضاعفة الرصيد يف شكل هدية لالستهالك بني مشرتكي  12طيلة 
متياز يعادل  انية. 120اتصاالت تونس فحسب أي    دينار من اهلدا ا

 "FORMI 10 " أديسال وحيث جيمع العرض التجاري املسوق حتت تسمية     

ت واهلاتف اجلوال.   بني خدميت األنرت

معة اليت       وحيث ينتمي العرض التجاري الراهن إىل فئة العروض املزدوجة أو ا
دف إىل  خيضع تروجيها إىل مجلة من الضوابط واملبادئ القانونية و التنظيمية اليت 

  ضمان منافسة عادلة ونزيهة بني املشغلني.

أّن اخلط اهلاتفي اجلوال ال يعّد من  هذا اخلصوص إىلوحيث جتدر اإلشارة يف     

لتايل فهو ال ميثل منتوجبني الشروط الالزمة للنفاذ لشبكة األديسال  ذا صّلة  او

  خبدمة اآلديسال.

من القانون على أنّه:" حيجر كل بيع أو عرض  30وحيث تنّص أحكام الفصل      
بيع منتوجات أو سلع وكذلك كّل خدمة مسداة للمستهلكني أو معروضة عليهم 
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تعطي جما إن عاجال أو أجال احلق يف مكافأة أو منحة أو هدية تتمثل يف منتوج 

  ".إال إذا كانت من نفس املنتوجأو سلع أو خدمات 

عليها املشرتك يف خطوط األديسال بصفة جمانية خلط وحيث أّن متكني املدعى      
 شهرا 12دينارات شهر طيلة  10هاتفي جماين مع رصيد مكاملات مع رصيد بقيمة 

املذكور أعاله على اعتبار  30 سلوك جتاري خيالف ما جاء مبقتضيات الفصلهو 

لنفاذ األساسية اخلاّصة  اتدماخلال ينتمي لفئة وأّن اخلط اهلاتفي اجلوال هو منتوج 
ت. ةإىل شبك   األنرت

لس على اعتبار أّن املخالفات االقتصادية ميكن        وحيث استقر فقه قضاء ا
ليات الّسوق  ملنافسة كّلما نتج عنها مساس  أن تشّكل يف اآلن ذاته ممارسة خمّلة 

ثري على حريّة املنافسة فيها، حبيث أ ا أو كان هلا  ّن تواجد املدعى عليها يف وتواز
ت عرب تقنية اخلطوط مركز هيمنة يف سوق توفري خدمات  النفاذ لشبكة األنرت

جلملة، جيعل املمارسات اليت  تندرج ضمن ها ثبت يف حقّ تالرقمية الالمتوازية 
ملنافسة وتقع حتت طائلة الفصل  عادة  5املمارسات املخّلة  من القانون املتعّلق 

   افسة واألسعار.تنظيم املن

  رابعا يف ما يتعّلق بعرض Illimi FreeوIllimi Fixe ن ميكنان ياللذ

خنفاض على كل اشرتاك يف خدمة  مشرتكي اهلاتف القار من التمتع 

 دينار شهر 20اآلديسال تصل حّد 

ت.حيث       يتعّلق العرض الراهن بسوق النفاذ إىل شبكة األنرت
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ت سوقا تنافسّية وحيث    وسائط لتعّدد نظرا  تعّد سوق النفاذ إىل شبكة األنرت
  النفاذ إليها بواسطة أجهزة طرفّية سلكّية وال سلكّية.

يتحملها املشرتك الراغب  كلفة أولّيةوحيث ميثل اإلشرتاك خبطوط اهلاتف القار    

ت عرب تقنية اخلطوط الرقمّية الالمتوازية.   يف النفاذ لشبكة األنرت

التخفيض من إىل التخفيضات اخلاّصة خبطوط اهلاتف القار  ؤديوحيث ت   
  التكاليف احملمولة على الراغبني يف النفاذ لشبكة عرب تقنية األديسال.

كالوسائط   الّسوق، عرب وسائط نفاذ أخرىيف هذه  وحيث أّن الشركات الناشطة   
 يف ختفيض تكاليف الربطبدورها ، تتوىل توفري عروض مماثلة تساهم الالسلكّية
  لشبكة.

اعتبار أّن مجلة التسهيالت وحيث استقر فقه قضاء جملس املنافسة على    
لتكاليف األولّية الضرورية الستعمال خدمات االتصال  تؤكد والتخفيضات املتعّلقة 

أكّد جملس املنافسة يف قراره عدد ، إذ على أمهّية درجة املنافسة يف الّسوق
كّلما ارتفعت درجة  املنافسة "أنّه  2012أكتوبر  18الصادر بتاريخ  101234

كّلما أّدى ذلك إىل حصول داخل سوق االتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال 

اخنفاض يف الكلفة اليت يتحّملها املستهلك ويف املقابل إىل ارتفاع يف التكاليف 

  ."اليت يتحّملها املشّغل واملتمثلة أساسا يف تكاليف التسويق
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إّن مجلة التخفيضات املمنوحة يف العرض التجاري وحيث يف ضوء ما تقّدم ف     
حكام الفصل  عادة تنظيم  5املسوق ال تتعارض مع ما جاء  من القانون املتعّلق 

  .املنافسة واألسعار

وحيث دأب جملس املنافسة يف عمله القضائي، استنادا إىل املبادئ العامة اليت     
بناء على ما منحه املشرع من تسوس قانون املنافسة إىل محاية آليات الّسوق 

  صالحيات.

 اليتاألوامر تسليط   تتمثل أهّم الصالحيات املوكولة للمجلس خاّصة يفحيث و    
اء املمارسات املخلّ دف إىل  ملنافسة وأيضا إىل إ تعديل سلوكيات الناشطني ة 

أيضا صالحّية تسليط و من خالل فرض شروط خاّصة ملمارسة النشاط لّسوق 
عن ردع بقّية الناشطني كذلك معاقبة املخالفني لقانون املنافسة و هدفها  عقوبة مالّية

  ممارسات مماثلة. تيانإ

لس وحيث     ى ا  Dualاملسوق حتت تسمية  لعرض التجارييف ما يتعّلق ار

Pro liberty دف إىل فرض شروط معينة على املؤسسة ، تفعيل آلية األوامر اليت 

إصالح الضرر احلاصل بسوق توزيع دف  املدانة ملمارسة نشاطها وذلك

ت.   خدمات النفاذ إىل األنرت

ا تستو يتعّلق ببقّية العروض املدانة،   مايفوحيث     ّ تسليط عقوبة مالّية  جبفإ
عادة تنظيم  43الفصل وذلك وفقا ملا نّصت عليه أحكام  من القانون املتعّلق 

    املنافسة واألسعار.
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لس يف تقدير العقوبة املالية على مجلة من املعايري        وحيث استقر عمل ا
او املوضوعّية من أّمهها خطورة األفعال املقرتفة  طبيعة و الوضعّية املالّية للشركة و  مّد

ملنافسة الضرر احلاصل أمهّية و العود  تّوفر عنصر والّسوق موضوع املمارسات املخّلة 
  .للسوق

 لهذه األسباب:و 

  

لس     قبول الدعوى شكال ويف األصل:قّرر ا

  ADSL وعرض  Dual Pro libertyاعتبار عرض  -1

Formi10  ملنافسة على معىن من قبيل املمارسات املخّلة 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 5الفصل   من القانون املتعّلق 

إىل املّدعى عليها بسحب العرض األّول يف الذكر على بقّية توجيه أمر   -2
مع   TOP NETالشركات املنافسة لشركة  كالكّف عن ترويج العرض ا

ADSL وformi10   ريخ صدور كّل ذلك يف أجل شهر من 
 هذا القرار.

تسليط خطية مالية على املدعى عليها قدرها مليون دينار   -3
)1000.000,000(. 

عليها بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يوميتني على  إلزام املّدعى -4
 نفقتها.
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برئاسة السيد    األولى  وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية  
الساّدة لطفي الشعاللي و عماد الدرويش  الحبيب جاء با وعضوية  

   وفوزي بن عثمان و شكري المامغلي.

بحضور كاتبة الجلسة   2015ديسمبر   25وتلي علنا بجلسة يوم  
  السّيدة يمينة الزيتوني.

  كاتبة الجلسة           الرئيس                                                      

                                                            

  يمينة الزيتوني             الحبيب جاء با                                           

  

 
 


