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  مهوريـة التونسيـة                                                         احلمد  اجل

  جملس املنافسة      

  161419 القضية عدد 

  2018جويلية 12:ريخ القرار
  

  قـــــرار
  

  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني:
  
   ها اإلجتماعي الكائن مقرّ  ،لها القانوينممثّ  شخصشركة أورنج تونيزي "أورنج" يف  - :املّدعيتان-

  ، تونس 1003 املركز العمراين الشمايل ،بعمارة أورنج
ت"شركة  -                شخص يف ORANGE-TUNISIEINTERNET "أورنج تونيزي أنرت

ما  ،تونس 1003 املركز العمراين الشمايل ،ها اإلجتماعي بعمارة أورنجمقرّ الكائن  ،لها القانوينممثّ  ينو
  ،الفيات تونس ،الكائن مكتبه بنهج ديسرتاي ،األستاذ لطفي غليس اإلثنني

،     من جهة  
اإلجتماعي ها مقرّ  الكائن، لها القانوينيف شخص ممثّ  "صاالت تونسإتّ "شركة  - :املّدعى عليهماو -

  ،تونس ،ضفاف البحرية 1053-2حبدائق البحرية
ت"شركة  -                      ها الكائن مقرّ  ،لها القانوينيف شخص ممثّ  TOP NET "توب 

ت"عمارة اإلجتماعي ب سني  حممد ذئبها األستا ،تونس ،املركز العمراين الشمايل "،توب 
  ،الفيات تونس ،الطابق الثاين ،مكّرر 48الكائن مكتبه بنهج إيران عدد،اجلّبار

      .من جهة أخرى
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أورنج األستاذ لطفي غليس نيابة عن شركة املرفوعة من بعد اإلّطالع على عريضة الدعوى 
ت"شركة و تونيزي "أورنج" ضّد شركيت  ORANGE-TUNISIE INTERNET" أورنج تونيزي أنرت

ت"و "إتصاالت تونس" لس بتاريخاملو "توب  ا أواليت  2016 مارس 18 رّمسة بكتابة ا ورد 
  :ما يلي خلصوص

  :من حيث األصل
ل التارخيي يف بالد للهاتف القار واملالك املشغّ  "صاالت تونسإتّ "شركة عى عليها املدّ تعترب    

خدمات اهلاتف ، فهي تستغّل البىن التحتّية إلسداء قة بشبكة اهلاتف القارّ الوحيد للبىن التحتية املتعلّ 
سداء خدمة الربط بشبكة خطوط اإلشرتاك الرقمية الالمتوازية  وإل القار يف مترير املكاملات اهلاتفية

ت القارّ كتقنية للتزوّ   ق عالية.ة بسعة تدفّ د خبدمة األنرت
لت صاالت وحتصّ "أورنج" على ميدان اإلتّ شركة أورنج تونيزي  2010 يف غضون سنة فدتو قد و   

ال من اجليل الثاين والثالث إضافة إىل للغرض على إجازة عمومية لرتكيز وترويج خدمة اهلاتف اجلوّ 
ستغالل اهلاتف القار من نص  ،خدمات اهلاتف القار ودفعت لقاء حصوهلا على الفرع اخلاص 

  اإلجازة تسعون مليون دينار.
شبكتها للنفاذ إىل احللقة احمللية التابعة  من مدّ  هااإلنتفاع واإلستغالل تقنيا عرب متكينم يتجسّ و   

  .عى عليهاللمدّ 
ب املنة أو املزية عيةدّ متكني املوال يدخل    عى عليها بل هو فرض حممول على املدّ  ،من النفاذ يف 

 ،النفاذ يعترب واجبا على كل أصحاب الشبكات أنّ  حبيث ،مقابل دفع معاليم كراء أو إقتسام البىن
 ة الفصالنوخاصّ وهو يستند إىل العديد من الّنصوص التشريعّية على غرار أحكام جمّلة اإلّتصاالت 

 واألمر عدد 2005 لسنة 573 واألمر عدد 2001 لسنة 831 ر منها واألمر عددمكرّ  38و 38و 74
  .منه 12 ة الفصلوخاصّ  2008 لسنة 3025

ا هذا الواجب من ذلككهيئة تعديليّ   صاالتست  اهليئة الوطنية لإلتّ كرّ كما       ة يف العديد من قرارا
ني على الناصّ  2009أكتوبر  2بتاريخ  40و 2009أفريل  24بتاريخ  24القرارين عدد ما أوردته يف 

لنّ وجوب حتديد العناصر املتعلّ  ي املشرتك للبنية التحتية ووجوب فاذ إىل احللقة احمللية والتموقع املادّ قة 
لعرض التقين والتعريفي للربط البيين للشركة الوطنية لإلتّ  ، صاالت تونس''صاالت ''إتّ تضمينهما 

والقاضي بوجوب إعتماد إتفاقية تقسيم احللقة  2012سبتمرب  27املؤرخ يف  66القرار عدد فضال عن 
ملصادقة على العرض املتعلق  2013لسنة  145القرار عدد و  احمللية اليت رفضت املدعى عليه تنفيذها
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 2014جانفي  8خ يف املؤرّ  60القرار عدد و  "إتصاالت تونس"التقين والتعريفي للربط البيين لشركة 
  .66فاذ إىل احللقة احمللية طبقا للقرار عدد من النّ عية املدّ  بتمكني "صاالت تونسإتّ "ألزم شركة الذي 

 فإنّ  ،الكم اهلائل من األحكام التشريعية والرتتيبية والتعديلية والقرارات الزجرية غري أنّه والّرغم من هذا  
ها ة وحقّ صاالت القارّ يف إقتسام البين التحتية لإلتّ عية دّ امل عى عليها رفضت وال زالت ترفض حقّ املدّ 

ملنافسة وإستغالالس ممارسات خملّ القارة مما كرّ صاالت يف الولوج إىل احللقة احمللية لشبكة اإلتّ   ة 
ت بتقنية اخلطوط النحاسية  افاحش   .ADSLملركز اهليمنة اليت عليه سوق اهلاتف القار وسوق األنرت

يمنـــــــة  زيتميّـــــــكمـــــــا    وعلـــــــى  على ســـــــوق اهلـــــــاتف القـــــــارّ "صـــــــاالت تـــــــونسإتّ "شـــــــركة الوضـــــــع احلـــــــايل 
ت القــــــارّ  ــــــرت ــــــة ورفضــــــها إقتســــــامها مــــــع املشــــــغّ ة عــــــرب األن ــــــىن التحتي لني املنافســــــني هلــــــا إحتكارهــــــا للب

 ّ وهـــــو مـــــا  ،هـــــم القـــــانون والنصـــــوص الرتتيبيـــــة ونصـــــوص اإلجـــــازات مـــــن الدولـــــةمبوجـــــب مـــــا منحـــــه إ
ـــــةيشـــــكّ  ـــــا ضـــــرورة ،ل يف جانبهـــــا إســـــتغالال فاحشـــــا ملركـــــز اهليمن ّ مهـــــا يف مفاصـــــل حتكّ  نفضـــــال عـــــ أ
أصــــــبحت متتلــــــك منــــــذ بضــــــع ســــــنوات كامــــــل رأس  ،ت القــــــارينت ســــــوق اهلــــــاتف واألنــــــرت ومكــــــوّ 

ـــــــة الالّ مـــــــال املـــــــزوّ  ـــــــة خطـــــــوط اإلشـــــــرتاك الرقمي ت عـــــــرب تقني ـــــــرت ـــــــة دة الرئيســـــــية لألن يف  ADSLمتوازي
ــــــونس ت"شــــــركة  وهــــــي ،ت ــــــوب  ــــــتحكّ "ت ــــــيت ت ــــــدورها يف أكــــــرب حّصــــــال ة مــــــن املشــــــرتكني يف هــــــذا م ب

ـــــــال والـــــــيت أصـــــــبحت آليـــــــة تنفيـــــــذ سياســـــــة  لنســـــــبة للمـــــــدّ ا عى اإلســـــــتغالل املفـــــــرط ملركـــــــز اهليمنـــــــة 
ت القـــــارّ  ،عليهـــــا ة عـــــرب البنيـــــة التحتيـــــة وعـــــرب ســـــعة فـــــأمكن هلـــــا اهليمنـــــة املطلقـــــة علـــــى ســـــوق األنـــــرت

ت إىل حدود التسويق النهائي بواسطة مزوّ تدفّ  ت"د اخلدمة ق األنرت   ."توب 
ـــــــوقـــــــد    وهـــــــو  ،SMARTADSL تســـــــويق عـــــــرضرا مـــــــؤخّ  ت هـــــــذه الصـــــــورة يف إعتمـــــــاد الضـــــــدّ جتّل

ت القـــــــارة يـــــــوزّ  لشـــــــباك املوّحـــــــعـــــــرض مـــــــزدوج خلدمـــــــة األنـــــــرت  د الـــــــذي بعثتـــــــه اخلصـــــــيمة يف كـــــــلّ ع 
ــــــا ة صــــــاالت تــــــونس بنيّــــــم إىل إحــــــدى الوكــــــاالت التجاريــــــة إلتّ تقــــــدّ املأصــــــبح احلريــــــف ، حيــــــث وكاال

ت القــــــارة  لــــــدى إحــــــدى  ADSLاحلصــــــول علــــــى خــــــط هــــــاتفي قصــــــد اإلشــــــرتاك يف خدمــــــة األنــــــرت
ت الـــــيت خيتارهـــــا، الوكـــــاالت التجاريـــــة ملـــــزوّ  ثـــــري وتوجيـــــه دي خدمـــــة األنـــــرت  مـــــن قبـــــل الضـــــدّ موضـــــع 

ت"د إىل املـــــزوّ  ـــــوب  ـــــة  "ت ـــــة التجاري ـــــة الشـــــباك املوّحـــــاملســـــتقر يف نفـــــس الوكال ـــــوترة  دعـــــرب آلي وعـــــرب ف
ت)، مثلمـــــــــا تبينـــــــــه الشـــــــــهادة و وحيـــــــــدة تشـــــــــمل العرضـــــــــني يف نفـــــــــس الوقـــــــــت (هـــــــــاتف قـــــــــار  أنـــــــــرت

املصــــاحبة، وعـــــرب أســــاليب الرتغيـــــب غــــري الشـــــريفة مثـــــل التعهــــد بصـــــيانة اخلــــط يف صـــــورة العطـــــب يف 
علــــى خــــالف مــــا ميكــــن تــــوفريه إذا كــــان الطلــــب  ،وقــــت قياســــي حبكــــم إمــــتالك كامــــل البنيــــة التحتيــــة

  دين.حرفاء بقية املزوّ صادرا عن 
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ــــــزوّ وقــــــد    ــــــغ األمــــــر إىل إدمــــــاج عقــــــد الت ت للمــــــزوّ بل ــــــرت ت"د د خبدمــــــة األن ــــــوب  ــــــزوّ  "ت د بعقــــــد الت
د فيجــــــد هــــــذا األخــــــري نفســــــه مشــــــرتكا مــــــع املــــــزوّ  ،خبــــــط اهلــــــاتف القــــــار دون إعــــــالم احلريــــــف بــــــذلك

ت"   .منه دون دراية "توب 
 ،صــــــاالتاألصــــــلية علــــــى مصــــــادقة اهليئــــــة الوطنيــــــة لإلتّ يف صــــــيغته العــــــرض املــــــذكور ولــــــئن حضــــــي    
عمـــــــدت إىل تغيـــــــري خصائصـــــــه التجاريـــــــة عنـــــــد التســـــــويق وذلـــــــك  "صـــــــاالت تـــــــونسإتّ "شـــــــركة  أنّ  إالّ 

األمــــر الــــذي دفــــع بــــرئيس  ،منهــــادراســــة أو علــــم  ضــــافة إمتيــــاز مل تعرضــــه علــــى اهليئــــة ومل يكــــن حمــــلّ 
يقــــــاف تروجيــــــه إىل حــــــني  قضــــــيي 2016جــــــانفي  6بتــــــاريخ  211قــــــرار عــــــدد الاهليئــــــة إىل إصــــــدار 

تســـــــويق هـــــــذا العـــــــرض ومل تـــــــذعن واصـــــــلت عى عليهـــــــا األوىل املـــــــدّ غـــــــري أّن يف أصـــــــل النـــــــزاع  البـــــــتّ 
  للقرار املومأ له.

عى عليها ترمجتها يف مركزها ونصيبها من وضعية اهليمنة اإلقتصادية الثابتة يف جانب املدّ وجتد   
ت القارة هلا  كما أنّ .السوق وتغطيتها لكامل تراب اجلمهورية والتبعية املطلقة والكاملة حلرفاء األنرت

ت سهّ  ADSLالرتابط الوثيق بني اإلشرتاك يف خدمة  ل هيمنتها على واإلشرتاك يف سعة األنرت
د املزوّ  البىن التحتية وجعلها تنفرد بصفةلية تقاسم آفضال عن إقصائها للعارضة من  ،السوق املرجعية

تواملالك حلصص أكرب مزوّ  ةالتارخيي والوحيد للبىن التحتي ت'' د خدمة أنرت والقادر الوحيد  ''توب 
  .SMART ADSL على تسويق العرض املزدوج

من نفس القانون  43والفصل  2015لسنة  36من القانون عدد  5 سيسا على منطوق الفصلو   
بناءا "صاالت تونسإتّ "شركة قبول الدعوى شكال ويف األصل التحقيق يف جتاوزات تطلب املّدعيتني 

ت القارة ورفضها إقتسام  على اإلستغالل املفرط ملركز اهليمنة املطلق اليت هي عليه يف سوق األنرت
ة وإتيان ممارسات جتارية خملّ  SMART ADSLوترويج العرضالبىن التحتية والتموقع املادي املشرتك 
اء املمارسات املخالفة حلرية  والقضاء بتوجيه أمر للضدّ  ،ملنافسة النزيهة والتأثري على احلرفاء إل

لنفاذ العاجل اإلذن مع  43املنافسة يف أجل شهر كالقضاء بتوقيع خطية مالية عليها طبق الفصل 
  من نفس القانون.  28طبق الفصل 

على  يف الردّ "تونسإّتصاالت "املدير املركزي للشؤون القانونية لشركة وبعد اإلّطالع على مكتوب      
لس بتاريخ    :ما يلي خلصوص والذي جاء فيه 2016ماي  30عريضة الدعوى واملرّسم بكتابة ا

  من الناحية اإلجرائية:- 1
 بصفة أصلّية :عدم اإلختصاص احلكمي للمجلس -أ
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عادة تنظيم املتعلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  3إستثىن الفصل -
املنافسة واألسعار من نظام حرية األسعار املواد واملنتوجات واخلدمات األساسية أو املتعلقة بقطاعات 
ت  أو مناطق تكون فيها املنافسة بواسطة األسعار حمدودة إما بسبب إحتكار للسوق أو صعو

  متواصلة يف التموين أو بفعل أحكام تشريعّية وترتيبّية.
صاالت مستثناة بفعل النصوص الرتتيبية والتشريعّية املنظمة هلا من نظام حرية اإلتّ تعترب خدمات -

  من قانون املنافسة واألسعار. 2األسعار اخلاضعة لقاعدة العرض والطلب على معىن الفصل 
حكام الفصل ختتص اهليئة الوطنية لإلتّ - لقانون من جملة اإلتّ  63صاالت عمال  صاالت الصادرة 

لقانون عدد   2001جانفي  15املؤرخ يف  2001نة لس 1عدد   2008لسنة  1كما مت تنقيحه وإمتامه 
  بـ: 2013أفريل  12املؤرخ يف  2013لسنة  10والقانون عدد  2008جانفي  8املؤرخ يف 
  صاالت مراقبة إحرتام اإللتزامات الناجتة عن األحكام التشريعية والرتتيبية يف ميدان اإلتّ  -         
قامة وتشغيل وإستغالل الشبكات. -           النظر يف النزاعات املتعلقة 

ألمر   2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة  3026مّكن األمر عدد - كيفما مت تنقيحه وإمتامه 
  صاالت من:اهليئة الوطنية لإلتّ  2014جانفي  10لسنة املؤرخ يف  53 عدد
صاالت قصد إدخال التعديالت الضرورية لضمان تقييم وضع املنافسة يف سوق اإلتّ  حقّ  -     

جلملة والتفصيل خلدمات اإلتّ    صاالت.املنافسة املشروعة على مستوى النفاذ والبيع 
جلملة والتفصيل. -        ضبط األسواق املرجعية خلدمات اإلتصاالت 
ومجلة النصوص  1991لسنة  64وقبله القانون عدد  2015لسنة  36ن القانون عدد ن مكّ لئ-     
ت حة واملتمّ املنقّ  مة له جملس املنافسة من سلطات لضبط وحتديد القواعد املتعلقة حبرية املنافسة والتواز

م ح واملتمّ املنقّ  2014 لسنة  53فإّن األمر عدد  ،سوق والنجاعة اإلقتصادية ورفاهة املستهلكالعامة لل
صاالت من اإلختصاص احلصري للهيئة املذكور أعاله جعل سوق اإلتّ  2008لسنة  3026لألمر عدد 
لنظر يف النزاعات ذات الوطنية لإلتّ  لنظر إىل خصوصيته وأفردها كذلك    الصلة.صاالت 

صاالت بصفتها هيئة قضائية خمتصة يف دعاوى اإلخالل تنظر اهليئة الوطنية لإلتّ  ،وعمال مبا ذكر-
صاالت ومنها دعاوى اإلخالل بقواعد املنافسة ألحكام التشريعية والرتتيبية املتعلقة مبيدان اإلتّ 

لس املنافسة  الية العامّ صاالت خلضوعها إىل نظام قانوين خاص يستثنيها من الو اخلاصة بقطاع اإلتّ  ة 
ملنافسة وتتوىل للغرض وفق  ملمارسات املخلة  لنظر يف الدعاوى املتعلقة  كهيئة قضائية ختتص 

ت على مشغلّ جديد من جملة اإلتّ  74مقتضيات الفصل  صاالت ي شبكة االتّ صاالت "تسليط عقو
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ألحكام  التشريعية والرتتيبية املتعلقة مبيدان اإلتصاالت وبقرارات ...املخالفني الذين ثبت إخالهلم 
  صاالت.اهليئة الوطنية لالتّ 

ورونج "أصاالت بنفس قضية احلال بناء على الدعوى اليت توّلت شركة تعهدت اهليئة الوطنية لالتّ -
تتونيزي لأل ا ضد اتّ  "نرت للعرض  "تونسصاالت اتّ "صاالت تونس تتظّلم فيها من ترويج القيام 

ختّ   .اذ التدابري اليت يقتضيها القانونالتجاري وطالبة اإلذن 
يقاف تسويق العرض موضوع الدعوى إقرار يف إصدار اهليئة الوطنية لإلتّ - صاالت لقرارها 

  صاالت والنصوص التطبيقّية ذات العالقة.دته مقتضيات جملة اإلتّ ختصاصها احلكمي كيفما حدّ 
تكون دعوى احلال من أنظار اهليئة الوطنية لإلتصاالت وخارجة عن حدود أنظار بناء على ذلك و   

  جملس املنافسة.
  بصفة إحتياطية :التخلي عن الدعوى لسبق التعّهد:-ب
ت"بناء على الدعوى املرفوعة سابقا من قبل شركة - اهليئة لدى ة واملسجلّ  "أورونج تونيزي لألنرت

صاالت إتّ "ت هذه األخرية إصدار قرارها القاضي بـ"إلزام تولّ  ،259صاالت حتت عدد الوطنية لإلتّ 
يف القضية األصلية املنشورة أمام  يقاف تسويق العرض موضوع الدعوى وذلك إىل حني البتّ  "تونس

صاالت بنفس موضوع الدعوى د اهليئة الوطنية لإلتّ سبق تعهّ  ، وعليه فإنّ 259اهليئة حتت عدد 
لس وانتظار البتّ  هذا اليوم مقابل تعهد جملس  يف القضية األصلية إىل حدّ  املنشورة أمام نظر ا

إمكانية صدور حكمني متضاربني وما ميكن أن ي إىل قد يؤدّ املنافسة بدعوى من نفس املوضوع 
ر قد يستحيل تداركهايرتتّ  جملس املنافسة تخلي ب، األمر الذي يّتجه معه القضاء ب عن ذلك من آ

   .عن النظر يف قضية احلال
  من الناحية األصلّية:     -2
  متكني الضد من اإلقتسام املشرتك للحلقة احمللية      "صاالت تونسإتّ "عاء املتعلق برفض عن اإلدّ -أ
يف إقتسام البىن التحتية  "أورونج تونيزي"عت الشاكيتان أّن إّتصاالت تونس ترفض حق إدّ  

ها يف الولوج إىل احللقة احمللية لشبكة اإلتصاالت وتكريس هيمنتها على حقّ يف لإلّتصاالت القارة و 
ت القارة من خالل إحتكارها للبىن التحتية.   سوق اهلاتف القار واألنرت

نعدام صفة ومصلحة الشاكية الثانية (مزوّ  بصفة أوليّ يتعّني و   ت أورنج تونيزي د خدمة الدفع  ة األنرت
ت) للمطالبة حبقّ   12على معىن الفصل و حيث  ،صاالت تونسها يف الولوج إىل احللقة احمللية إلتّ أنرت
أفريل  14خ يف املؤرّ  831املتمم لألمر عدد  2008سبتمرب 15املؤرخ يف  3026(أّوال) من األمر عدد 

لشروط العامة للربط البيين  2001  تقدمي مطالب يتعّني  ،وطريقة حتديد التعريفات 2001املتعلق 
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لني املتحصلني على إجازات إلستغالل الشبكات العمومية بغاية تقسيم احللقة احمللية من قبل املشغّ 
  تقدمي خدمة اإلتصاالت ملشرتكيهم.

عية الثانية يف خصوص على املدّ  ال ترى أي فائدة من الردّ  "ّتصاالت تونس"فإّن إ ،وبناء على ما سبق
لردّ  عن  "صاالت تونسإتّ "عية األوىل من خالل الدفع بعدم مسؤولية على املدّ  هذا املطعن وتكتفي 

عية هي بل إّن املدّ ،2009عدم تفعيل عروض تقسيم احللقة احمللية املتواجدة واملصادق عليها منذ سنة 
  رق لتعطيل هذا املشروع حبكم عدم رغبتها يف اإلخنراط يف هذه اخلدمة أساسا.اليت سعت بشىت الط

والقيام  2014منذ جوان  "أورونج تونس"ل شركة فاقية تقسيم احللقة احمللية مع املشغّ رغم إمضاء إتّ -
ل املذكور لتفكيك إرادة واضحة وصرحية من قبل املشغّ  بدراسة املواقع املطلوبة، إّال أنّه مل نسّجل أيّ 

ّ  ،أو تقسيم احللقة احمللّية عية األوىل خالية من كل أساس واقعي امات املدّ األمر الذي جيعل من إ
  وقانوين يف هذا اإلّجتاه.

رها رغم الطابع التحفيزي الذي متّيزت به تعريفات اجلملة املصادق عليها من طرف اهليئة مبوجب قرا-
ا متّكن املشغّ  2014نوفمرب 17املؤرّخ يف  74عدد  ّ ل املذكور من توفري هذه اخلدمة لفائدة حبكم أ

ا مل مشرتكيه يف أفضل الظروف اإلقتصاديّة وتسمح للمدّ  ّ عية األوىل مبماثلة عروض اهلاتف القار فإ
  مسح املواقع.تظهر ال اإلستعداد وال الرغبة يف الشروع يف مراحل ما بعد عمليات 

 workflowعقد إجتماع حول حتديد آليات فتح احللقة احمللية  عية األوىل متّ وبناء على طلب املدّ -

du dégroupage  ّت تعهدّ  2016فيفري  11ل عن اهليئة الوطنية لإلّتصاالت وذلك بتاريخ حبضور ممث
بتوضيحات وإقرتاحات حول بعض الشروط  "إتصاالت تونس"شركة  مبدّ  "أورونج تونس"خالله شركة 

  هذا اليوم. التعاقدية لكنها مل تفعل إىل حدّ 
وعدم تفعيل  عيتان من غياب آليات التقاسم املشرتك للبنية التحتية للهاتف القارّ إّن ما زعمته املدّ 

عاء مردود قة بتقسيم احللقة تكريسا لوضعية اهليمنة على سوق اهلاتف القار هو إدّ عروض اجلملة املتعلّ 
ألساس للمشغّ  ماعليه ل "أورونج تونيزي" املالك للشركة عتبار أّن تفعيل هذه العروض يرجع 
خلدمة وذلك منذ  ،ت اإلشارة إليه آنفامثلما متّ  ،عية الثانية واليت مل تعّرب املدّ  عن إستعدادها للتمّتع 

  .2014قة بتقسيم احللقة احمللية يف شهر جوان ريخ إمضائها لإلتّفاقية املتعلّ 
على إفراط  عيتني من هذا اجلانب واهيا وجمانبا للحقيقة والصواب بل ويدلّ عاء املدّ ويكون بذلك إدّ 

تّ إمعا و التقاضي  حقّ  لمن جانبهما يف إستعما   ه.لذا يّتجه ردّ  ،صاالت تونسمنهما يف اإلضرار 
ستغالل إّتصاالت تونس ملركز اهليمنة اليت هي عليه من خالل ترويج  -ب عن اإلّدعاء املتعّلق 

ت التابعة هلا:SMART ADSLالعرض    املزدوج عرب شركة توب 
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يمنة إعتربت املدّ    على سوق اهلاتف القار  "إّتصاالت تونس"عيتان أّن الوضع احلايل يتمّيز 
ت القارة عرب إحتكارها للبىن التحتية ورفضها إقتسامها مع املشغّ  وهو ما يشّكل  ،لني املنافسنيواألنرت

ت"يف جانبها إستغالال فاحشا ملركز اهليمنة خصوصا بعد إقتناء كامل رأس مال شركة   "توب 
  يها يف قضية احلال.موضوع تشكّ  SMART ADSLوقيامهما بتسويق عرض 

قيام  الشاكيتان إّدعت "إّتصاالت تونس"ممارسات منافية للمنافسة من طرف  مالتأكيد ما إعترب-
لتأثري على احلرفاء لتوجيهه عنوة ومرغما إىل املزّود  ت"الوكاالت التجارية إلّتصاالت تونس   "توب 

  بشبابيك الوكاالت عرب آلية الشباك املوّحد. املستقرّ 
عية األوىل أن طعنت لدى اهليئة الوطنية لإلّتصاالت يف شرعية العرض سبق للمدّ جوا فقد   

ّ  SMART ADSLالتجاري  ه سلوكا منافيا لقواعد املنافسة املشروعة وللضوابط القانونّية معتربة إ
تبّني للهيئة مطابقة العرض املذكور للرتاتيب ، غري أنّه والتنظيمّية املوضوعة من قبل اهليئة وطلبت سحبه

ا فحظي مبصادقتها.   املعمول 
ت يف تسويق من الوهلة األوىل إىل تشريك مجيع مزوّ  "إّتصاالت تونس"سعت  - دي خدمات األنرت

 23عية الثانية وذلك بواسطة املراسلة املوّجهة هلا بتاريخ العرض التجاري املشار إليه مبا يف ذلك املدّ 
ت"بدرجة أوىل وشركة  نهاوهو ما ينفي ع، 2015أكتوبر  مة اإلستغالل املفرط  "توب  بدرجة أقل 

  ملركز اهليمنة.
ت عرب اخلطوط الطرفية الرقمية  ه منفإنّ  ،ومن جهة أخرى- املسّلم به أّن اإلشرتاك خبدمات األنرت

وهو شرط مبدئي جيعل احلريف  ،من قبل إّتصاالت تونس الالمتوازية يتطّلب تركيز خط هاتفي قارّ 
ت.أمام حتمّية اإلشرتاك لديها حىت خلدمة من خالل أحد مزودي األنرت    يتسىن له اإلنتفاع 

دي أفرزت هذه الطريقة لإلشرتاك يف هذا النوع من اخلدمة قاعدة مشرتكة بني إّتصاالت تونس ومزوّ -
ت املرخّ  جتسيد ذلك من خالل عقود  فطبيعي أن يتمّ  ،ص هلم  يف ممارسة هذا النشاطخدمات األنرت

ت واحلريف).(إتّ  إشرتاك تنظم العالقة الثالثية   صاالت تونس ومزود خدمة األنرت
ويف إطار حرصها على اإلستجابة لتطّلعات  ،يف ظل التطّورات اليت يشهدها قطاع اإلّتصاالت-

ت وإختصارا لإلجراءات املتعّلقة بعملّية اإلكتتاب لدى إتصاالت تونس و  ،احلرفاء مزّود خدمة األنرت
ت إّتصاالت تونس توحيد هذه اإلجراءات وإختصارها من خالل  ،أو إجراءات الفوترة واخلالص إر

ت الراغبني يف اإلنضمام إليه وذلك من خالل  لشراكة مع مزّودي خدمات األنرت العرض التجاري 
  إعتماد إجراءات مبّسطة.
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رة جمانّية وال ميكن التسليم من خالهلا مبمارسات منافية لقواعد ال ختلو إّدعاءات املدّ  - عيتني من إ
بقواعد املنافسة املشروعة  "صاالت تونسإتّ "املنافسة النزيهة يف غياب الدليل القاطع على إخالل 

   .أو أدخلت إضطرا على سوق اإلّتصاالتعليهما والشرعّية أو نتج عن طريقة التسويق ضررا 
ا من قبل الشركة املدّ  إّن عزوف- عية وعدم رغبتها يف اإلنضمام ملثل هذه العروض رغم إعالمها 
لسياسة التجارية اليت تتّ  "صاالت تونسإتّ " لنظر هلا و   بعها ال غري.أمر يعود 
 ،لعرض احلال "أوريدو تونيزي"فقد إنضّم املشّغل  ،كدليل آخر على عدم صّحة هذه اإلّدعاءات  -

له ترويج مثل هذه العروض حبكم إمتام عملّية إنصهاره مع مزّود  لني املنافسني الذي حيقّ وهو من املشغّ 
ت    .Tunetخدمة األنرت

ت"املدير العام لشركة  وبعد اإلّطالع على مكتوب      م رسّ املعلى عريضة الدعوى  يف الردّ "توب 
لس بتاريخ  خلصوصجاء الذي و  2016أكتوبر  20بكتابة ا   :ما يلي فيه 

حية اإلختصاص: -1   من 
ت"تدخل اخلدمات اليت توّفرها  ة صاالت املستثناة قانو من نظام حريّ يف جمال خدمات اإلتّ  "توب 

املنافسة إعادة تنظيم من قانون  2األسعار اخلاضعة لقاعدة العرض والطلب على معىن الفصل 
  واألسعار.

حكام الفصل املشرّ  خصّ - من جملة اإلتصاالت مبراقبة إحرتام  63ع اهليئة الوطنية لإلّتصاالت عمال 
اإللتزامات الناجتة عن األحكام التشريعية والرتتيبية يف ميدان اإلّتصاالت والنظر يف النزاعات املتعلقة 

جلملة  هامّكنوقد  قامة وتشغيل الشبكات من ضبط األسواق املرجعية خلدمات اإلّتصاالت 
صاالت قصد إدخال التعديالت الضروريّة لضمان والتفصيل وتقييم وضع املنافسة يف سوق اإلتّ 

جلملة والتفصيل خلدمات اإلّتصاالت تكون ، وبناء عليه املنافسة املشروعة على مستوى النفاذ والبيع 
  ر جملس املنافسة ومن إختصاص اهليئة الوطنية لإلّتصاالت.الدعوى الراهنة خارجة عن أنظا

  
حية األصل: -2   من 
ت القارّ  "إّتصاالت تونس"عيتان أّن عي املدّ تدّ - ة عرب يمن على سوق اهلاتف القار واألنرت

لتأثري على احلرفاء  إىل  عنوة لتوجيههمإحتكارها للبىن التحتية وقيام الوكاالت التجارية التابعة هلا 
ت"املزّود    املستقر بشبابيك الوكاالت عرب آلية الشباك املوّحد. "توب 

  ما من شأنه أن يثبته يف خصوص توجيه أيّ  ده من كلّ إّن ما ذكر ال ميكن أن يستقيم مطلقا لتجرّ -
ت"كان من احلرفاء عنوة إىل  قام بتشريك مجيع  "صاالت تونسإتّ "ل فضال عن أّن املشغّ  ،"توب 
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ت يف تسويق العرض التجاري املشار إليه مبا يف ذلك املدعية الثانية،األمر مزوّ  دي خدمات األنرت
ت"الذي ينفي عن شركة  شبهة اإلستفادة من اإلستغالل املفرط ملركز هيمنة أو ما شابه  "توب 

   .عيتانعيه املدّ ذلك كيفما تدّ 
حيد اإلجراءات خبصوص اإلشرتاك والفوترة واخلالص وإختصارها بتو  "إّتصاالت تونس"ل قام املشغّ -

ت الراغبني لشراكة مع كل مزوّ  SMART ADSLمن خالل العرض التجاري  دي خدمات األنرت
علما وأّن احلريف  ،وذلك من خالل إعتماد إجراءات مبّسطة ،عيةيف اإلنضمام إليه مبا فيهم املدّ 

ت"لشّباك املوّحد له اخليار بني خدمات  يت"و "توب  ت"و "هيكزا ل    عية كذلك.واملدّ  "قلو
بعني مباشرة لشركة أوردت املدّ - ت"عية ضمن عريضة الدعوى إشارة إىل منتوجني  اليت  "توب 

يّ تسوّ  لعرض مشغّ  قهما بشكل ال عالقة له مطلقا  موضوع هذه الدعوى ومها ل وال 
  .Antivirus et control Parentalاملنتوجني:

وقد  ،صاالتإّن العرض موضوع هذه الدعوى وقعت املصادقة عليه من قبل اهليئة الوطنية لإلتّ -
ت"شركة إحرتمت  كل املعايري القانونّية والرتتيبية املنظمة للقطاع معتمدة على معايري شفافة   "توب 

ب القضاء بعدم مساع و طلاملف عيةوبناء على جتّرد مزاعم املدّ  ،رفيتها وسرعة تفاعلهاونزيهة وعلى ح
  الدعوى.

أورنج "ئب شركة أورنج تونيزي "أورنج"وشركة وبعد اإلّطالع على مكتوب األستاذ لطفي غليس     
ت لس بتاريخ رسّ امل "تونيزي أنرت   خلصوص:الحظ فيه الذي و  2016ديسمرب  23م بكتابة ا

ل يف تقييم وضعية السوق وتصحيح اإلخالالت اليت ميكن تتمثّ الوطنّية لإلّتصاالت إّن مهّمة اهليئة -
  أن تشوبه وهو مناط دورها التعديلي دون أن يكون هلا صالحية حتديد السعر مباشرة.

ت على املتدخّ إّن للهيئة الوطنية لإلّتصاالت إمكانيّ - وفقا للفصلني لني يف القطاع ة تسليط عقو
ة ال تتجّسم إّال من أجل إّال أّن هذه اإلمكانيّ  ،2001لسنة  1صاالت عدد من قانون اإلتّ  74و73

وهو عني ما قّررته اهليئة يف  ،خمالفة املعنيني لألحكام التشريعّية والرتتيبية املتعلقة مبجال اإلّتصاالت
مللف. 211نطاق قرار التدابري الوقتّية عدد    املظروف نسخة منه 

من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار إىل كّل  5إّن إختصاص جملس املنافسة ميتّد وفق الفصل  -
ثري على التوازن العام للّسوق أو اليت ملنافسة اليت هلا  متّس حبرية املنافسة مهما   املمارسات املخّلة 

  كانت طبيعتها أو مصدرها.
ت  يف ما يتعلق برفض إتصاالت تونس متكني شركيت أورنج تونيزي "أورنج"و أورنج تونيزي أنرت

  من اإلقتسام املشرتك للحلقة احمللية: 
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لفعل  عى عليها األوىل إىل نصّ لئن أذعنت املدّ    القرارات واألوامر والتنابيه املوّجهة هلا وأمضت 
ا مل تذعن إىل روح النصوص املذكورة ومل  ،2014يف شهر جوان  "أورونج تونس"فاقية مع شركة إتّ  ّ فإ

لتوية ملنعها من الدخول ملرحلة اإلستغالل الفعلي وذلك عرب املتتوّقف عن إستنباط كل الطرق 
  :وسيلتني إقصائّيتني

ميش مسألة ضمان جودة وسرعة اخلدمة:    -1   اإلقصاء عرب 
رجاء قرارها املدّ  متّسكت  حللقة احمللّية عية  إىل أجل غري مسّمى يف اإلشرتاك يف خدمة اإلنتفاع 

ملناطق املهيأة فنيا إلسداء اخلدمة معروفة ومعلومة لديها ت املتعلقة  ويكفي  ،حال أّن قاعدة البيا
ا ومبستجدّ املدّ  مدّ  مكانية شرائه للعرض من عيتني  ات حتيينها لكي تتمكنا من إبالغ احلريف فورا 

ضرورة أّن التطبيق السليم والنزيه لقاعدة اإلستغالل املشرتك للبنية  ،ب له يف أتعابعدمه دون التسبّ 
  التحتية وللحلقة احمللية تفرتض قانو ذلك.

أيضا أن تكون قرارات قبول أو رفض مطلب النفاذ  "صاالت تونسإتّ "عى عليها شركة رفضت املدّ -
   .فالكلمة الفصل تبقى هلا وحدها دون رقيب ،لة وشفافة بدرجة كافيةمعلّ 
ودواعي التحّفظ والتشكيك يف حسن  ،SLAعى عليها كذلك اإللتزام جبودة اخلدمة رفضت املدّ -
بل هي وليدة وقائع ملموسة وجدت صداها يف  ،وإنطباعات ذاتيةد ختمينات ليست جمرّ  تهانيّ 

يف حماولة حتويل وجهته التجارية وغصبه على  "أورونج"عية شركة الشهادة الصادرة عن أحد حرفاء املدّ 
  .عيتنيإقتناء عرض املدّ 

  
  
  :اإلقصاء عرب التعريفة -2

فإّن مرجع التعامل بني طريف النزاع هو العرض التقين واملايل للبيع  ،بصرف النظر عن وجود اإلتفاقية
  جلملة املصادق عليه من اهليئة الوطنية لإلّتصاالت واليت تكون تعريفاته موّجهة حتما حنو الكلفة.

لنسبة إىل سنة  "صاالت تونسإتّ "عى عليها شركة م املدّ مل تقدّ - إّال يف شهر  2014عرضها املايل 
كما مل   ،وهو ما يفقده كل جدوى تطبيقّية عن السنة املعنية ،أي يف آخر السنة تقريبا 2014 نوفمرب

فإّن اإلشكال احلقيقي ال يكمن يف تعريفات  ،. ومن جهة أخرى2015م عرضا ماليا عن سنة تقدّ 
عليها على عى صل بعروض التفصيل اليت تقرتحها املدّ اجلملة املصادق عليها من اهليئة بقدر ما هو يتّ 

لنسبة لبقّية املشّغلني  العموم واليت حترص كل احلرص على أن تكون قاطعة لكل إمكانية تنافسّية 
  .Réalisabilitéفأسعار التفصيل اليت تعتمدها ال تقبل أي عرض مماثل  ت،ومزّودي خدمات األنرت
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ال على ذلك موضوع دعوى احلال يعترب أحسن مث 4Méga Smart ADSLإّن العرض املزدوج -
 165.6( 224400و "أورونج تونيزي"فثمن كراء اخلط بتقنية احللقة احمللية يتكلف سنوّ على شركة 

  مصروف قطع اخلط. 23800 مصروف تفعيل اخلط 33000ومعلوم سنوي إلّتصاالت تونس  ادينار 
لنسبة للمدعيتني جيب أن ال يتجاوز مثن عرضهما له على  وليكون تسويق هذا اخلط تنافسيا 

لتفصيل للعموم مع  29000حرفائهما  يف الشهر أسوة مبا هو معمول به من املدعيتني بعنوان بيع 
لنسبة لكل إخنراط سنوي مثلهما متاما.   إسناد إنتفاع بشهر جماين 

عيتني ومن إعادة تسويقه لدى السنوي الصايف من عملّية إقتناء العرض من قبل املدّ إّن املتحّصل -
يف الشهر الواحد إضافة إىل كلفة  8000أي مبعّدل  )224400 - 319000( 96600العموم يبلغ 

 معلوم جهاز املودام الواجب إقتناؤه من املدعى عليهما لتفعيل اخلدمة لدى احلريف النهائي.
عتبار أّن التعريفة يرتّ  د8000عيتني على بيع اخلدمة مببلغ دّ إّن إجبار امل- ب بذّمتهما خسارة جسيمة 

وهي تعريفة مصادق  ،د9600دين بـ ة املزوّ ق لدى بقيّ ميقا تسوّ  4ق الشهرية العادية لنفس سعة التدفّ 
خذ بعني اإلعتبار مستوى  عتبارها  ومن هذا  .الكلفة املشرتكةعليها من اهليئة الوطنية لإلّتصاالت 

ملا يف ذلك من  %16املزّود ختفيض صادم وفوري يف تعريفته بـ  ل أواملنطلق ال ميكن أن يتحّمل املشغّ 
  سة.وازن اإلقتصادي للمؤسّ ضرر بوضعيته املالية وإخنرام يف التّ 

  
ستغالل إّتصاالت تونس ملركز اهليمنة من خالل  - العرض  ترويجيف الرد عن الدفع املتعلق 

ت التابعة هلا. Smart ADSL املزدوج   عرب شركة توب 

لقيام مبا  ،عى عليهاخالفا ملا جاء يف رد املدّ    درت  جتدر اإلشارة إىل أّن اهليئة الوطنية لإلّتصاالت 
عى عليها األوىل شركة ت التنبيه على املدّ فتولّ  ،من خطورة املمارسات املنتقدة يف سلطتها قصد احلدّ 

قرينة إضافية  يوه ،بضرورة إيقاف العمل فورا بطريقة البيع عرب الشباك املوّحد "إتصاالت تونس"
ة بسعر املشاكل احلافّ ن فضال ع ،عى عليهماعلى خطورة أسلوب التسويق املعتمد من املدّ  لّ أخرى تد
  العرض.

كما مل تذعن من قبل للقرار الصادر عن جملس املنافسة ،عى عليها األوىل طبقا للتنبيه ومل تذعن املدّ 
مبليون ومائيت ألف والذي سّلط عليها خطّية مالّية  101242حتت عدد  2013أكتوبر  18بتاريخ 

ملنافسة واملتعلقة مبجال الدعوى الراهنة.   دينار من أجل املمارسات املخلة 
ت يف ويف خصوص ما إّدعته املدّ - عى عليها األوىل من سعيها لتشريك مجيع مزّودي خدمات األنرت

ا ولئن إقرتحت على املدّ  ،تسويق العرض التجاري ّ اك يف العرض يف عيتني اإلشرت يكفي هنا التذكري 
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ا قامت برتوجيه لدى العموم وخلاصة نفسها يف ، 2015أكتوبر  23 ّ أي بعد  2015أكتوبر  28فإ
م فقط من عرض اإلشرتاك املزعوم على املشغّ  جلملةلني واملزوّ مخسة أ وهو ما يدّل على أّن  ،دين 

   .العملّية كانت يف احلقيقة مناورة يف كسب السبق وفرض األمر الواقع
لساملرسّ  وبعد اإلّطالع على الرأي الفين للهيئة الوطنية لإلّتصاالت     سبتمرب 14بتاريخ  م بكتابة ا

خلصوص ما يلي: 2016   والذي ورد به 
ر جودة تكنولوجيات اجليل اجلديد للهاتف اجلوال اليت أصبحت توفّ التطّور اهلام الذي شهدته إّن   

ا تكاد تضاهي جودة خدمات الشبكات الثابتة ق عايل وعايل جدّ خدمات عالية ذات تدفّ 
ال  ،غري أنّه ويف إنتظار نتائج دراسة حتليل السوق الذي إنطلقت اهليئة بعد يف إجنازها ،لإلّتصاالت

لنسبة لسوق اإلتّ ستبدال اخلدمات الثابتة بتلك اجلوّ ميكن اإلقرار بثبوت خاصية إ صاالت ذات الة 
لتايل مجعهما بنفس السوق. ،التدّفق العايل بتونس   و

 2014جتدر اإلشارة إىل أّن شركة "أورنج تونس" أصبحت منذ سنة  ،وخبصوص الكابل البحري  
إلشرتاك مع شركة "أوريدو تونس" كابال حبرّ  لنفاذ إىل الشبكة  Didonمتتلك  خاصا يسمح هلا 

لتايل ،الدولية على غرار الكابل البحري الراجع ملكّيته إلّتصاالت تونس إلمكان منذ ذلك  و مل يعد 
ال. ملشغّ  "صاالت تونسإتّ "التاريخ تصنيف    ل املهيمن يف هذا ا

تالعروض التجارية املروّ وص وخبص    لنفاذ إىل شبكة األنرت لسوق الوطنّية واملتعّلقة  يّتجه  ،جة 
تالتأكيد على تعّدد العروض التجارية املروّ  لنفاذ إىل شبكة األنرت لسوق الوطنّية واملتعّلقة   ،جة 

ت بواسطة النفاذ فيمكن على سبيل املثال أن يكون   ADSLاخلطوط الرقمية الالمتوازية الإىل األنرت
أو عرب خطوط  VSATأو أن يكون عرب اخلطوط الالسلكية وأيضا عرب األقمار االصطناعية 

مع اإلشارة إىل أّن عروض الربط عن طريق اخلطوط  ،Les Lignes Spécialiséesصاالت خاّصة اتّ 
ألساس إىلمار الصناعية هي عروض موجّ قاخلاّصة وعن طريق األ لنسبة  . املستعملني املهنينيهة  أّما 

ا متوازية يعّد من أكثر الطرق املتداولة حمليّ فإّن النفاذ عرب اخلطوط الرقمية الالّ  ،للمستعمل اخلاصّ 
   .مقارنة ببقّية طرق النفاذ األخرى

  وبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب احلكومة.    
على تقرير ختم  يف الردّ "إتصاالت تونس"لشركة وبعد اإلّطالع على تقرير املستشار القانوين العام     

لس بتاريخ املرسّ و األحباث  خلصوص:جاء والذي  2018أفريل  13م بكتابة ا   فيه 
  عن الدفع املتعلق بعدم اإلختصاص احلكمي للمجلس:-
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لّنظر يف الّنزاعات املتعلقة من جملة اإلّتصاالت  63أحكام الفصل خّصت  اهليئة الوطنية لإلّتصاالت 
ت على مشغّ قامة وتشغيل وإستغالل الشبكات وب صاالت ومزّودي لي شبكات اإلتّ تسليط عقو

ألحكام التشريعّية والرتتيبّية املتعلّ  تصاالت املخالفني الذين ثبخدمات اإلتّ  قة مبيدان إخالهلم 
  صاالتاإلتّ 

ملنافسة صاالت بتتبّ ختتص اهليئة الوطنية لإلتّ  ،خالفا ملا ورد بتقرير ختم األحباث ع املمارسات املخلة 
ت على مشّغلي يف قطاع اإلتّ  صاالت بناء على السلطات املسندة هلا واليت متّكنها من تسليط عقو
ألحكام التشريعية والرتتيبية املتعلقة لصاالت املخالفني دي خدمات اإلتّ صاالت ومزوّ شبكات اإلتّ 

  .صاالتمبيدان اإلتّ 
يقاف تسويق العرض موضوع  ختصاصها  وأقّرتالدعوى،وقد سبق تعّهد اهليئة الوطنية لإلّتصاالت 

  صاالت والنصوص التطبيقية ذات العالقة.احلكمي كيفما حّددته مقتضيات جملة اإلتّ 
لس حرّ ناء على ذلك بو  لقبول.يكون الدفع بعدم إختصاص ا    
حية األصل-   :من 
املفرط لوضعية  "صاالت تونسإتّ "وإستغالل  Smart ADSL عن الفرع املتعلق برتويج عرض-أ

  :اهليمنة
ة للعرض دون عرضها على مصادقة تغيري احلصائص التجاريّ  "إّتصاالت تونس"ق بتعّمد يف ما يتعلّ -

ح على و ت بوضللدرس نصّ  ة اليت ّمت عرضها على اهليئةاإلشهاريّ الوثيقة  فإنّ  ،صاالتالوطنية لإلتّ اهليئة 
ّن عرض احلال ح 2015الصادر يف أكتوبر  هافضال عن قرار  ،هذا اإلمتياز   تهاي مبوافقضوالذي يقّر 

وقد تقّيدت  ون غريهق دإليها مع توصية وحيدة حبذف اإلمتياز املتعلق بسعة التدفّ كيفما ّمت تقدميه 
ة املصادق عليها بتوصية اهليئة وقامت بتسويق العرض حسب اخلصائص اجلوهريّ  "إّتصاالت تونس"

  قة بنفس العرض.املتعلّ  259وهو ما ّمت إقراره مبوجب القرار الصادر يف القضية عدد 
دي خدمات ملزوّ ه بفرض إستعمال التسمية والعالمة التجارية على العرض املوجّ يف ما يتعلق  -

ت قة بتسويق العرض الراهن دون عية الثانية لإلتفاقية املتعلّ يّتجه التأكيد على أّن إمضاء املدّ  ،األنرت
كما أّن قيامها بتسويق العرض تسمية   ،التجارية للعرضحتّفظ يف خصوص حريّة إختيار التسمية  أيّ 

ADSLONE غري طريقه.واهيا وجمّردا ويف  حسبما ورد بتقرير ختم األحباث جيعل من اإلّدعاء  
د لتأثري على احلرفاء وتوجيههم عنوة إىل مزوّ  "صاالت تونسإتّ "ق بوجود أدّلة على قيام يف ما يتعلّ -

ت  ت"خدمات األنرت إعتمد تقرير ختم األحباث  فإنّ  ،عرب إستغالل آلية الشّباك املوّحد "توب 
  ولنفسها.عيتني بنفسها على حجج كونّتها املدّ 
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ال ميكن للعناصر املتقّدمة أن تؤّسس ملا إصطلح على تسميته بوجود "مؤشرات ومؤيّدات متظافرة" -
عية بطريقة غري د جللب حرفاء املدّ اك املوحّ ستغالل خدمة الشبّ  "صاالت تونسإتّ "على قيام شركة 

مفرطا لوضعية اهليمنة هلذه املمارسات على فرض وجودها أن تشّكل إستغالال كما ال ميكن ،مشروعة
ا    .اليت تتمّتع 

إىل تقرير ختم األحباث فقد إنتهى  :"إّتصاالت تونس"يف خصوص تسليط عقوبة مالية على -ب
ّن احلال أو من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  43تسليط عقوبة مالية طبقا ألحكام الفصل 

وهو أمر يفرتض وجود ممارسات إقصائية ال  ،تطّلب أساسا توّفر ركن العمديتسليط العقوبة املذكورة 
ا مبجّرد معاينة تصرحيات أو إّدعاءات بتصّرفات صادرة عن املدّ  أو قد تكون يف صورة عية ميكن إثبا

ا صادرة بصفة فردية أو تلقائية ال تعكس موقفا رمسيا    ."صاالت تونسإلتّ "ثبو
م املرسّ و على تقرير ختم األحباث  وبعد اإلّطالع على مكتوب األستاذ لطفي غليس يف الردّ      

لس بتاريخ  خلصوص 2018ماي  4بكتابة ا   :ما يلي والذي الحظ فيه 
ة وخملّ  يةإتصاالت تونس" أتت ممارسات إقصائ"ثبت من تقرير ختم األحباث أّن املدعى عليها شركة -

ا عنوة ومرغما على املزوّ  احلريف وذلك بتوجيهملنافسة  د املرتبطة به عضو وماليا واملستقر يف وكاال
ت"وهي شركة    .عرب آلية الشباك املوّحد وعرب فوترة واحدة تشمل العرضني يف نفس الوقت "توب 

السواء على  على حدّ  عى عليهماختم األحباث عّينة من حاالت تعكس مدى إصرار املدّ  ورد بتقرير-
للقوانني العامة املدنية أو  املشروعة وحلماية املستهلك أوحىت خمالفة مجيع القوانني املؤّطرة للمنافسة

 ىس على عقد إخنراط لدبينهما إىل قطع خط احلريف املؤسّ   هاتني الشركتني بتواطئإذ تتوّىل  ،اجلزائية
ت" وإدراج املدّ  عى عليها الثانية هويّته دون علمه بقائمة منخرطي املدّ عية شركة"أورونج تونيزي أنرت

ت" ومتتيعه رغم أنفه بعرض    .Smart ADSLشركة "توب 

تعكس مدى إصرارمها على التعّدي على حقوق عليهما  ىعإّن حّدة الوسائل املستعملة من املدّ -
اية األمر للقانون ،ومصاحل منافسيهم أخرى فات سبقتها هيك أّن هذه التصرّ  ،وهو إستضعاف يف 

لس لنفس السبب من ذلك القضية عدد  ملنافسة سبق أن ّمت فيها احلكم من قبل ا  101242خملة 
إلقرار أمام احملكمة اإلداريّة حتت عدد  لقضّية عدد كذلك الشأن لو  210204واليت ّمت احلكم فيها 

121302.  
ملمارسات التمييزية واملخلّ  إّن ما يؤّكد قيام مسؤولية- عتبارها إنتفعت  ت"  ملنافسة شركة "توب  ة 

ي عناصر عى عليها األوىل على عرض اخلدمة مقابل مبلغ مايل مجلي ال يغطّ تّفاق مع املدّ إقدامها 
  من توازن القطاع ونزاهة املنافسة يف السوق. د) غايتها من كل ذلك املسّ  29.000( هاتكاليف
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ني من جرّاء األسعار رغم وقوف تقرير ختم األحباث على إنتفاء كل قدرة تنافسية لبقية املتدخلّ -
عجزهم التام على وعلى  Smart ADSLيف عرض عى عليهما مفرطة اإلخنفاض املعتمدة من املدّ 

ا بسبب عدم جلملة ملدة تقارب السنة (بداية من  جمارا  5إىل  2015أكتوبر  26وجود عرض 
فإنّه مل يعر ملسألة اإلخنفاض املفرط ألسعار البيع املتبعة أية أمهّية ومل يرّتب عنها أي  ،)2016أكتوبر 

نتيجة قانونية للداللة على مسؤولّية املدعى عليهما عن إفراطهما يف إستغالل وضعية اهليمنة اليت 
ألنتتمتّ  لشبكة القارّة والثانية برتويج التزّود  ا األوىل يف سوق الربط  ت عرب تقنية عان    .ADSLرت

ت"، وهي اليت توجديّتجه واحلال- هيمنة خملة أيضا يف وضعية  ة ما سبق بيانه إعتبار شركة "توب 
لفصل  ملنافسة عمال  من  5إللتزامات احملمولة عليها مبا يشّكل يف جانبها كذلك ممارسة خملة 

من نفس  43ة عليها طبقا ألحكام الفصل وتسليط خطّية مالي قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار
  القانون.

ملنافسة ومتأتّية عض املدّ جتدر اإلشارة إىل سبق تعرّ - ت من أجل أفعال خملة  ى عليها األوىل لعقو
ت القارةمن إفراطها يف إستغالل وضعية اهليمنة   ،اليت عليها يف سوق توزيع خدمات النفاذ إىل األنرت

ت اليت طالتها يف املاضي. لعقو   وهو ما يوّفر يف جانبها ركن العود ويعكس مدى إستخفافها 
ت" كانت يف كّل مرّة املنتفعة الوحيدة بنيل السبق يف عرغم أّن املدّ - ى عليها الثانية شركة "توب 

ت مبوجب إتّفاقها  عى عليها األوىل شركة احلصري من املدّ تسويق العروض كمزّود خلدمات األنرت
ا مزّودة فحسب شّجعها على أن  "،إتصاالت تونس" ّ ا من العقاب يف السابق حبّجة أ فإّن إفال
سعار مفرطة اإلخنفاض دون إعتبار ألحكام الفصل تق ا  من القانون عدد  5دم على ترويج خدما

عادة تنظيم املنافسة واألسعار.املتعلّ  2015لسنة  36   ق 
ت" يف شخص  القضاء ّجتهو - عتبار شركيت "إتصاالت تونس" يف شخص ممثّلها القانوين و"توب 

ملنافسة على معىن أحكام الفصل ممثّلها القانوين خملّ  ف آن 2015  لسنة  36من القانون عدد  5ني 
اء املمارسات املخالفة للمنافسة كتسليط عقوبة مالية رادعة على   أمر لكلّ وتوجيه  الذكر منهما 

لفصل  43ّل منهما طبق الفصل ك لنفاذ العاجل عمال  من  28من نفس القانون مع التنصيص 
  القانون سالف الذكر.

سني اجلّبار      ت" وبعد اإلّطالع على تقرير األستاذ حمّمد  على  يف الردّ نيابة عن شركة "توب 
لس بتاريخ  خلصوص 2018 جوان 25تقرير ختم األحباث املرسم بكتابة ا ما  والذي الحظ فيه 

  :يلي
  من حيث الشكل:-1
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اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت من تقييم وضع صاالت مّكن التشريع اجلاري به العمل يف ميدان اإلتّ 
والتدّخل بوصفها هيئة تعديلية  املنافسة يف ميدان إختصاصها وإدخال تعديالت إن تطّلب األمر

فكان  ،تعّهد بنفس موضوع هذا النزاعهلا السبق ، وقد لضمان منافسة مشروعة ونزيهة بني املتدّخلني
حية إجرائية تعّهد يليه وإن   حية القانون سبق التعّهد والذي مينع مبقتضاه من  هلا على األقل من 

  وهذه قاعدة إجرائية ال خالف حوهلا وال جيوز جتاوزها. ،كان والية أصلية
لس وإن كانت واليته عامّ - ة يف ميدان املنافسة، إّال أّن املنافسة يف ميدان ت جليا أّن ا

ا هيئة قضائيّ  ة أخرى أصدرت اإلّتصاالت خرجت عن هذه الوالية بنصوص خاّصة وتعّهدت 
لس املنافسة ح خبروج قرارات،وإّجته بناء على ما ذكر التصري هذا الّنزاع عن اإلختصاص احلكمي 

  ورفض هذا املطلب تبعا لذلك.
حية األصل: -2   من 
به ميكن أن يكون دليال على إرتكاب ما ميكن  يءيبدو من خالل مظروفات هذا امللف أن ال ش-

ملنافسة.   أن يكون ممارسات خملة 
ملنافسة من جهة املدعى عليها "إتّ - صاالت تونس" إنبىن على إّن ما ميكن أن يؤّول على أنّه إخالل 

ت كتابيّ دة لعدم وجود ما يدعمها جمّرد شهادات حلرفاء جاءت من الناحية القانونية جمرّ  ة من إثبا
ئق من عقود وغري ذلك.   وو

ت" كممارسات  - ال وجود متاما يف امللف ألي شيئ ميكن أن ينسب للمدعى عليها شركة "توب 
ملنافسة وإجته بناء عليه التفّضل برفض املطلب.    خملة 

وبعد اإلّطالع على تقرير مندوب احلكومة املتضّمن مالحظاته حول تقرير ختم األحباث واملرسم       
لس بتاريخ  ما ورد بتقرير ختم األحباث يف القضية الراهنة أيّد فيه والذي  2018أفريل  30بكتابة ا

من أجل التعّسف يف إستغالل وضعّية اهليمنة طبقا ألحكام  "إّتصاالت تونس"قرتح إدانة شركة إو 
  الفصل اخلامس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار.

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

ق بضبط التنظيم اإلداري املتعلّ  2006فيفري  15خ يف املؤرّ  2006لسنة  477وعلى األمر عدد       
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

مللّف.        وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة 
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لطريقة القانونية جللسة املرافعة املعيّ  وبعد اإلطالع على ما يفيد     ليوم  نةاستدعاء األطراف 
ا  ،2018جوان  28 اخلميس  تلت املقّررة السّيدة كوثر الشايب ملّخصا من تقرير ختم األحباث،و

ت"و "أورونج تونيزي"عيتني شركيت املدّ وحضر األستاذ لطفي غليس نيابة عن   "أورونج تونيزي أنرت
ه نيابة وحضر السّيد حمّمد مدلّ  ،ختم األحباث ومتّسك بردوده الكتابّية وخاّصة بتقرير الرد على تقرير

ة الربجي وحضرت األستاذة سارّ  اليت قّدمتها الشركة، ومتّسك بتقارير الردّ  "إّتصاالت تونس"عن شركة 
سني جّبار يف حق شركة  ت"نيابة عن زميلها األستاذ  وتلت مندوب احلكومة  ،ومتّسكت "توب 

مللف. ا املظروفة نسخة منها    السّيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا
  

حلكم جبلسة يوم     لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2018جويلية  12إثر ذلك قّرر ا
  

ا وبعد املفاوضة القانونية صرح مبا يلي:   و
  اإلختصاص: من حيث

ئب لّنظر يف الّدعوى لجملس املنافسة  عدم إختصاصا بماملّدعى عليه تنيالّشرك احيث دفع 
ّن الّنزاع الرّاهنة  لّنظريو فضال  ،إىل اهليئة الوطنّية لالّتصاالت طبقا ألحكام جمّلة اإلّتصاالت رجع 

  الّشأن قرارات وأحكام متضاربة.يف أن تصدر  معه خيشىمبا  عن سبق تعّهد هذه األخرية بذات النزاع
ملنافسة، يف حني  املمارساتمجيع تتّبع بجملس املنافسة ينفرد وحيث  اهليئة ختتّص املخّلة 

لّنظر لالوطنّية لالّتصاالت  لقطاع الرّاجع إليها  يف احلدود الّيت ال تنال من و نظر يف كّل ما يّتصل 
  لس املنافسة. األفقي ختصاصاال

األنشطة  ضمنة ندرجم وتصّرفات أعمال على الّدعوى الرّاهنةطاملا تسّلطت وحيث 
ت، العالقة ذات االقتصاديّة لّنظر موضوعهاوكان  بسوق خدمات األنرت  يف املمارسات يتعّلق 

 واليت واألسعار املنافسة إعادة تنظيمقانون  من 5 لفصل الوارد الّنحو على املنافسة بقواعد املخّلة
ا الّنظر اختصاص املشرّع أوكل لّنظر املنافسة جملس إىل بشأ والبّت يف تلك ، فإّن اإلختصاص 

  .سواه دون املنافسةلس يكون معقودا األعمال والتصّرفات 
ي جملس سبق تعّهد اهليئة الوطنّية لإلتصاالت بنفس النزاع ال يشّكل سببا لتخلّ أّن وحيث 
الوطنّية تلف عن دور اهليئة هذا األخري خيأّن دور ضرورة  ،ظر يف القضية الراهنةلنّ املنافسة عن ا
هيئة بوصفها هذه األخرية دور حيث يقتصر  ،من حيث البحث والتمشي والنتيجةلإلّتصاالت 
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 ختصاصاالزاع يف احلدود الّيت ال تنال من النّ ذات النظر يف كّل ما يّتصل ب،على تعديل قطاعّية
ملنافسة لس املنافسة األصيل   .يف جمال البّت يف املمارسات املخّلة 

  من حيث الّشكل:
قبوهلا األمر الّذي يتعّني معه حيث قّدمت الدعوى ّممن له الّصفة واملصلحة ويف اآلجال القانونّية.   

  من هذه الّناحية.
  من حيث األصل:

  ة:دراسة السوق املرجعيّ حتديد و أّوال:
ت القارّ املرجعيّ تتمّثل السوق       ت يف تونس عرب ة يف سوق األنرت ة. وخيضع توفري خدمات األنرت

صاالت تونس) للبنية التحتية ر تقين يكمن يف إمتالك املشغل التارخيي (إتّ الشبكة النحاسّية إىل تصوّ 
سداء خدمات النفاذ ت:خل نيدمخس مزوّ عرب  اليت تسمح    دمات األنرت

ت:سوق توزيع خدمات    النفاذ لشبكة األنرت
ت      ا أكثر من مزوّ  تعّد سوق توزيع خدمات النفاذ لشبكة األنرت ويف ما  ،دسوقا تنافسّية ينشط 

  يلي الشركات املتّدخلة يف هذه السوق:
ت: -1   صاالت تونس كافة رأس ماهلا.متتلك إتّ توب 
مكانّية توفري خدمة :أوريدو تونس-  2 ت مباشرة بعد إدماجها كليّ أصبحت تتمّتع  ا ملزود األنرت

ت" سابقا. ت:"تو   خدمات األنرت
ت : -3 إنتصبت يف السوق بعد إبرام شركة "أورنج تونس" لعقد الشراكة مع مزّود أورنج تونس أنرت

ت" سابقا مع احملافظة على إستقالليّ  ت "بال   ة كل شركة.خدمات األنرت
يت -4   .مزّود مستقل:هكزا
ت:-5 ل    .مزّود مستقلقلو

  اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت:رصد مويف ما يلي نصيب كل مزّود يف السوق وفقا للمعطيات املستقاة من 
  2017موىف ديسمرب   )2016(موىف أفريل 

ت   56,1%  % 49.33  شركة توب 

ت   %13,6  % 17.40  شركة أورنج تونس انرت

ت  20,56%  % 4.38  شركة أوريدو أنرت
 

يت   %7,4  % 8.05  شركة هكزا
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ت ل    %16,5  % 17.83  شركة قلو

ت   %1,9  %3.01  املزودين العموميني خلدمات األنرت

 :املعطيات الفنّية املستقاة من اهليئة الوطنية لإلتصاالت-
ت لنفاذ إىل شبكة األنرت لسوق الوطنّية واملتعّلقة    العروض التجارية املروجة 

تتعّدد العروض التجارية املروّ ت      لنفاذ إىل شبكة األنرت لسوق الوطنّية املتعّلقة  فيمكن على  ،جة 
ت بواسطة اخلطوط الرقمية الالمتوازية ال أن يكون  أو ADSLسبيل املثال أن يكون النفاذ إىل األنرت

أو عرب خطوط اتصاالت  VSATالنفاذ عرب اخلطوط الالسلكية وأيضا عرب األقمار االصطناعية 
مع اإلشارة إىل أّن عروض الربط عن طريق اخلطوط اخلاّصة .Les Lignes Spécialiséesخاّصة 

ألساس إىل املستعملني املهنيّ وعن طريق األّقمار الصناعية موجّ  لنسبة للمستعمل اخلاصّ هة   ،ني، أّما 
فاذ ر الطرق املتداولة حمليا مقارنة ببقّية طرق النّ فإّن النفاذ عرب اخلطوط الرقمية الالمتوازية يعّد من أكث

   .األخرى
  حتليل خصوصّية السوق املرجعّية مع بيان وضعّية هيمنة شركة اتصاالت تونس عليها:-
 "صاالت تونساتّ "وتعترب شركة  ،مرجعّية ال سوق النفاذ إىل خدمات تقسيم احللقة احمللّية سوقتشكّ    

لتايل  ،عتبارها املالكة لشبكة اهلاتف القارّ ل املهيمن املشغّ  تقدمي خدمات النفاذ نفرد بت يتالفهي و
  إىل بقّية الناشطني.

 : (le dégroupage)مفهوم تقسيم احللقة احمللّية - 
حكام الفصل      فإّن "احللقة احمللّية هي جزء الشبكة  ،صاالتمن جملة االتّ  2حيث وفقا ملا جاء 

ا السلكية أو الراديوية الذي يربط األجهزة الطرفية لالتّ  صاالت بتجهيزات التحويل اليت يرتبط 
  املشرتك".

ا "خدمة يقدّ و     ّ ل شبكة عمومّية مها مشغّ حيث عّرف نفس الفصل تقسيم احللقة احمللية 
ل لتقدمي اخلدمة ل األوّ إىل مجيع عناصر احللقة احمللّية للمشغّ  ل آخر قصد النفاذصاالت إىل مشغّ لالتّ 

  ل الثاين".مباشرة إىل مشرتكي املشغّ 
ألساس مصطلح تقين أفرزته سياسة حترير سوق خدمات      وحيث أّن تقسيم احللقة احمللّية هو 

مات اهلاتف القار ت سياسة حترير خداالتصاالت املنتهجة من قبل عديد البلدان يف العامل اليت تبنّ 
ا  بتمكني املشغلني اجلدد من النفاذ إىل احللقة احمللية للمشغل التارخيي واستغالل خمتلف مكو
لتوفري عروضهم التجارية للهاتف القار إميا منهم بغياب اجلدوى االقتصادية من تبين منهج تركيز 
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كد خيار االستعمال املشرت  ك للموارد األساسية يف عديد من حلقات حملية خاّصة بكل مشغل وقد 
  البلدان اليت انتهجت سياسة حترير خدمات االتصاالت القارة يف بداية التسعينات. 

دف خدمة تقسيم احللقة احمللية إىل مزيد تطوير قطاع تكنولوجيات االتّ       صال من حيث وحيث 
لنوعية املثلى مع متكنيالبنية التحتية وتوفري خدمات االتّ   أكرب عدد ممكن من املستخدمني صاالت 

  من النفاذ إىل خدمات ذات التدفق العايل.
ن من احللقة احمللية صاالت املتكوّ جزء من الشبكة العمومية لالتّ  يوحيث أّن شبكة النفاذ ه     

ا املشرتك.   وجتهيزات التحويل اليت يرتبط 
وإىل تقسيم  (Dégroupage total) يف تقسيم احللقة احمللّية تقنيا إىل تقسيم كليصنّ وحيث      

  .(Dégroupage partiel) جزئي
  *التقسيم الكلي:

ة احللقة احمللية على ذمّ هذه ل خدمة التقسيم الكّلي للحلقة احمللية يف وضع كامل تتمثّ حيث      
لتايل يؤدّ  ،ل الثايناملشغّ  عالقة جتارية بني املشرتك  ي هذا الوضع التقين إىل غياب وجود أيّ و

  ل التارخيي.ل الثاين مع املشغّ بشبكة املشغّ 

  *التقسيم اجلزئي:

دي وضع اجلزء العلوي من الطيف الرتدّ يف مة التقسيم اجلزئي للحلقة احمللية دل ختتمثّ حيث     
افة إىل خدمة إلض ،ن من تراسل املعطيات)ل الثاين (اجلزء الذي ميكّ ة املشغّ ة على ذمّ للحلقة احملليّ 

خلدمات اهلاتفية عن تلك اليت تتعّلق خبدمات  التصفية اليت متّكن من فصل اإلشارات املتعلقة 
ت.   األنرت

وحيث أّن هذا الصنف من التقسيم يبقي على وجود عالقة جتارية بني مشرتك املشغل الثاين      
  ل التارخيي.واملشغّ 
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  لالتصاالتاملصدر: اهليئة الوطنّية 

لت التجربة األوىل للتقسيم وحيث جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنّه على املستوى التقين كلّ         
لنجاح منذ    . 2012 فيفري 16 الكلي للحلقة احمللّية لشركة اتصاالت تونس 

  :عناصر كلفة النفاذ إىل احللقة احمللّية -
املتعّلق بضبط الشروط  2008لسنة  3026من األمر عدد  3نّصت عليه أحكام الفصل حيث      

وقد أوكلت أحكام هذا الفصل  ،العاّمة الستغالل الشبكات العمومّية لالتصاالت وشبكات النفاذ
  صاالت.ة تصنيف هذه التكاليف إىل اهليئة الوطنية لالتّ مهمّ 

نها العرض التقين والتعريفي تلك اخلدمات يتضمّ  من أهّم اخلدمات اليت جيب أنأّن وحيث      
لتقسيم الكلّ  خدمة توفري املعلومات املتعلقة حبالة شبكة النفاذ ي واجلزئي للحلقة احمللّية وكذلك املتعّلقة 

لنسبة ملنطقة جغرافية معيّ  لنسبة للموزّ واليت يتّم توفريها  ر فيها خدمة تقسيم احللقة عات اليت تتوفّ نة أو 
خدمة التموقع املشرتك اليت متّكن الضافة إىل  لية وتلك املتعلقة خبطوط احللقة احمللية القابلة للتقسيماحمل

  ل الثاين من تركيز أجهزته اخلاصة بتقسيم احللقة احمللية. املشغّ 
  العرض: - 

ل شركة احلال متثّ وقائع ويف  ،ةل املالك للشبكة القارّ حيث ينبع العرض داخل هذه الّسوق من املشغّ    
  ة.صاالت القارّ ف يف شبكة االتّ ل التارخيي املالك واملتصرّ املشغّ  "صاالت تونساتّ "

  الطلب: - 



 

23 
 

حيث ينبع الطلب داخل هذه السوق من طاليب خدمات النفاذ إىل احللقة احمللّية والراغبني يف إسداء    
لنفاذ إىل احللقة احمللّيةصاالت ال تؤمّ خدمات اتّ  من بني طاليب  "أورنج تونس"عترب شركة وت ،ن إّال 

  كما سبق بيانه.  اأو كليّ  اوميكن أن يكون طلب النفاذ جزئيّ  ،خدمات النفاذ إىل احللقة احمللية
 اإللتزامات احملمولة على مالك الشبكة القارة: - 

الشبكات لي صاالت على أنّه "يتعّني على مشغّ ة االتّ من جملّ  رمكرّ  38حيث نّص الفصل    
ت لي شبكات النفاذ من استغالل مكوّ لي الشبكات العمومية األخرى ومشغّ العمومية متكني مشغّ 

م املتعّلقة بتقسيم احللقة احمللية والتموقع املشرتك املادّ  ي واالستعمال املشرتك للبنية وموارد شبكا
  التحتية".

لفصل فاقية املنصوص وحيث تضبط االتّ     لة الشروط التقنية واملالية  من هذه 36عليها  ا
ت وموارد هذه الشبكات، وإن تعذر ذلك، تتوىل اهليئة الوطنية لالتصاالت بطلب الستغالل مكوّ 

لشروط التقنية واملالية الستغالل من أحد الطرفني اختّ  ائي خبصوص املواضيع املتعّلقة  اذ قرار 
  ت وموارد هذه الشبكات.مكوّ 
صاالت ة لالتّ ل املالك للشبكة القارّ صاالت تونس بوصفها املشغّ فإّن شركة اتّ  ،ملا تقّدمطبقا وحيث    

لتعاقد مع  ا ملزمة  ّ لسماح لبقّية مشغلي الشبكات من استغالل موارد الشبكة القارة، كما أ ملزمة 
املشرتك ملوارد الشبكة  ة االستعمالرة لعمليّ روط التقنية واملالية املؤطّ ل املنافس لضبط خمتلف الشّ املشغّ 

  القارة.
  بتطبيق مقتضياته:  "حول إقتسام البىن التحتّية ومدى إلتزام "إّتصاالت تونس-2

يف إعداد اإلطار التنظيمي قصد تفعيل  2009شرعت اهليئة الوطنية لإلّتصاالت منذ سنة حيث      
ت ذات السعة العالية  (Dégroupage)خدمة تفكيك احللقة احمللية  وخدمة النفاذ وجتميع األنرت

(Bistream)  ل بصفته املشغّ  "صاالت تونسإتّ "املعتمدة على شبكة النفاذ النحاسية للمشّغل التارخيي
  صاالت القارّة.إلتّ الوحيد الذي ميتلك البنية التحتّية لشبكة ا

على خدمات  "صاالت تونسإتّ "تتجاوز تعريفة التفصيل املوظّفة من طرف وحيث أّن تعريفة اجلملة   
دمة وقد جتلى ذلك من خالل عروض اجلملة املقّ  ،صاالت القارّة املعتمدة على الشبكة النحاسيةاإلتّ 

ل التارخيي هذه الوضعّية بكونه أجرب يف الفرتة اليت وقد عّلل املشغّ  ،"صاالت تونسإتّ "من طرف 
  على إعتماد تعريفات تفصيل أقل من الكلفة. 2011سبقت سنة 
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ة إعادة التوازن بني تعريفات م عمليّ مل تتّ  ،صاالت للمنافسةوتزامنا مع فتح سوق اإلتّ وحيث      
وذلك على غرار ما  .شّغل التارخييلني من جماراة عروض املاجلملة والتفصيل حىت يتمّكن بقّية املشغّ 
  هو معمول به يف عديد الدول األخرى.

حتّمل  2010بعنوان سنة  "صاالت تونسإتّ "أعمال التدقيق يف القوائم املالية لشركة  حيث أبرزتو      
لنسبة لسوق اإلتّ  100بـل خلسارة قّدرت هذا املشغّ    ة.   صاالت القارّ مليون دينار 

  إقتسام البىن التحتّية بعدة مراحل ميكن حوصلتها يف فرتتني هامتني: مرّ وحيث       
  :2014الفرتة األوىل إىل حدود جوان 

ت ذات السعة  2011 سنةت املصادقة متّ - على العرض التقين والتعريفي خلدمة النفاذ وجتميع األنرت
  .2011 جويلية 20 املؤرخ يف 38عدد الوطنّية لإلّتصاالت العالية مبقتضى قرار اهليئة 

مبقتضى قرار اهليئة  ةعلى العرض التقين والتعريفي لتفكيك احللقة احملليّ  2011 املصادقة سنةت متّ -
  .2011 أفريل 19 خ يفاملؤرّ   17 عدد الوطنّية لإلّتصاالت 

مبقتضى قرار اهليئة  ةعلى العرض التقين والتعريفي لتفكيك احللقة احملليّ  2012ت املصادقة سنة متّ -
احملكمة ّمت إيقاف تنفيذه من طرف (. 2012 سبتمرب 27 املؤرخ يف 65عدد الوطنّية لإلّتصاالت 

يف إطار طعنها بدعوى جتاوز السلطة يف القرار  "إتصاالت تونس"طلب تقّدمت به  اإلدارية بناء على
  املذكور.

مبقتضى قرار اهليئة  ةعلى العرض التقين والتعريفي لتفكيك احللقة احملليّ  2013متت املصادقة سنة -
  . 2013 جوان13خ يف املؤرّ  145  عددالوطنّية لإلّتصاالت 

ل التارخيي توجيه تنبيه إىل املشغّ الوطنّية لإلّتصاالت ر جملس اهليئة قرّ  2013ديسمرب  4بتاريخ -
  .2012 سبتمرب 27 املؤرخ يف 66 إللزامه بتنفيذ قرار اهليئة عدد "صاالت تونسإتّ "
املذكور  66عدد  هاأمرا يقضي بتنفيذ قرار الوطنّية لإلّتصاالت وّجهت اهليئة  2014مارس  26بتاريخ -

تفاقية تقسيم احللقة احملليّ  يف أجل ال يتعّدى  "أورونج تونس"ة املربمة مع شركة وبضرورة التقّيد التام 
ريخ هذا األمر مضاء اإلتّ  "صاالت تونسإتّ "وقد أذعنت ،شهرا من  فاقية مع شركة لألمر املذكور 

  .2014 يف جوان "أورنج تونس"
   .2014الفرتة الثانية إنطالقا من السداسي الثاين لسنة 

 74إجناز دراسة لتحديد كلفة احللقة احمللية وأصدرت قرارها عدد الوطنّية لإلّتصاالت توّلت اهليئة -
  دينار.12.280فة النفاذ للحلقة احمللية بـيومتّكنت من حتديد تعر  2014نوفمرب  17املؤرخ يف 
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جانفي  2بتاريخ الوطنّية لإلّتصاالت مبقتضى مراسلتها املوّجهة إىل اهليئة  "تونسإتصاالت "عّربت -
لتعريفات اليت أقرّ  نع 74رغم طعنها يف القرار عدد  2016 ة ملدّ  ا اهليئة والعمل مبقتضاهاقبوهلا 

ا إبتداء من تفكيك أوّ  لى ضوء مراجعة التعريفات املذكورة ع تمّ تعلى أن  ل خطّ سنتني ينطلق سر
  ة التدقيق اليت ستنجز من طرف اهليئة.النتائج اليت ستفضي إليها مهمّ 

من خالهلا اإلعتماد  متّ  "إتصاالت تونس"إتفاقية مع  2014شركة "أورنج تونس" يف جوان أمضت -
كما دينار   16دة بـواحملدّ  2013سنة الوطنّية لإلّتصاالت إقرارها من طرف اهليئة  على التعريفة اليت متّ 

رة املواقع املعنيّ  "صاالت تونسإتّ مّكنت "  ،ةة بتفكيك احللقة احملليّ شركة "أورنج تونس" من معاينة وز
أي مطلب من طرف  "صاالت تونسإتّ "مل تتلق شركة  2016 ومنذ ذلك التاريخ وإىل حدود جانفي

فاقية املربمة بني ت عليه اإلتّ شركة "أورنج تونس" يف خصوص تفعيل احللقة احمللية وذلك طبقا ملا نصّ 
رة أيّ  الوطنّية لإلّتصاالت ب تدخل اهليئة إشكال من الطرفني يتطلّ  الطرفني يف الغرض كما مل يقع إ

  صاالت.ة اإلتّ ر من جملّ مكرّ  38 وذلك على معىن الفصل
من "إتصاالت تونس" عقد جلسة عمل حتت  "أورنج تونس"طلبت شركة  2016 جانفي 25 تاريخب-

لتصرف يف خدمة تفكيك احللقة إشراف اهليئة يتعلّ  لنظام املعلومايت الذي يسمح  ق موضوعها 
عقد ثالث  متّ  ،ويف إطار التنسيق لتفعيل خدمة تفكيك احللقة احمللية. WORKFLOWاحمللية 

   .لني عن اهليئة خالل شهر فيفري وشهر مارس وشهر أفريلجلسات عمل يف الغرض حتت إشراف ممثّ 
  املمارسات املثارة:عن 

  :صاالت تونس"شركة "إتّ  ملمارسات املثارة ضدّ املتعّلق  الفرع األّول من الدعوىعن   
 أورونج"شركة  قّ اإلعرتاف حب ترفض "صاالت تونسإتّ "عريضة الدعوى أّن شركة جاء بحيث       

ة لشبكة ة ويف الولوج إىل احللقة احملليّ صاالت القارّ يف إقتسام البين التحتية لإلتّ تونيزي "أورونج" 
  .صاالت القارةاإلتّ 
وتعترب شركة  ،مرجعّية ال سوق النفاذ إىل خدمات تقسيم احللقة احمللّية سوقحيث تشكّ و       
عتبارها املالكة لشبكة اهلاتف القارّ املشغّ  "صاالت تونساتّ " لتايل  ،ل املهيمن  نفرد ت يتالفهي و
  تقدمي خدمات النفاذ إىل بقّية الناشطني.ب
لي الشبكات صاالت على أنّه "يتعّني على مشغّ ة االتّ من جملّ  رمكرّ  38حيث نّص الفصل و       

ت لي شبكات النفاذ من استغالل مكوّ لي الشبكات العمومية األخرى ومشغّ العمومية متكني مشغّ 



 

26 
 

م املتعّلقة بتقسيم احللقة احمللية والتموقع املشرتك املادّ  ي واالستعمال املشرتك للبنية وموارد شبكا
  التحتية".

لفصل فاقية املنصوص وحيث تضبط االتّ         لة الشروط التقنية واملالية من هذه ا 36عليها 
صاالت بطلب ت وموارد هذه الشبكات، وإن تعذر ذلك، تتوىل اهليئة الوطنية لالتّ الستغالل مكوّ 

لشروط التقنية واملالية الستغالل من أحد الطرفني اختّ  ائي خبصوص املواضيع املتعّلقة  اذ قرار 
  ت وموارد هذه الشبكات.مكوّ 

ة ل املالك للشبكة القارّ بوصفها املشغّ  ،صاالت تونسفإّن شركة اتّ  ،ملا تقّدمطبقا وحيث        
لسماح لبقّية مشغّ  ،صاالتلالتّ  ا ملزمة  ّ لي الشبكات من استغالل موارد الشبكة القارة، كما أ

لتعاقد مع املشغّ  مال ة االستعرة لعمليّ روط التقنية واملالية املؤطّ ل املنافس لضبط خمتلف الشّ ملزمة 
  املشرتك ملوارد الشبكة القارة.

أنّه لغاية هذا التاريخ مل  2017ديسمرب  14أفادت املعطيات املستقاة من اهليئة بتاريخ وحيث       
رة أيّ ت   ة.فعيل اخلدمة من طرف الشركتني املعنّيتني خبدمة تفكيك احللقة احملليّ يتعّلق بتإشكال  قع إ

صاالت أنّه ال وجود ملا يفيد قيام شركة الفين للهيئة الوطنية لإلتّ وحيث يتبّني من الرأي      
ا من  وأة صاالت القارّ إقتسام البين التحتية لإلتّ من عية دّ امل متكني برفض "صاالت تونسإتّ " حرما

ل لني املخوّ بل تبّني أنّه ّمت متكني املتدخّ  ،ةصاالت القارّ ة لشبكة اإلتّ ها يف الولوج إىل احللقة احملليّ حقّ 
لتايل "،صاالت تونسإلتّ "رها شبكة النفاذ النحاسية هلم قانو من عروض اجلملة اليت توفّ  جماراة  من و
إذ أصدرت اهليئة قرارين يف الغرض  ،ل التارخيي عرب هذه الشبكةعروض التفصيل اليت يوّفرها املشغّ 

لنسبة للقرار ني مبا يف ذلك املدّ لني املعنيّ بعد التنسيق مع املتدخّ  ت" عية شركة "أورونج تونس أنرت
  صاالت مبا يف ذلك املدعية شركة "أورونج تونس":ة لإلتّ لي الشبكات العموميّ ومشغّ  ،األّول
جلملة ) 2016 أكتوبر 5 بتاريخ 10/2016 خيّص القرار األّول (قرار عددوحيث      عرض البيع 

تعريفة اجلملة فيه  حّددتإذ  ،املوّجهة للعموم xDSL خلدمات النفاذ للخطوط املعتمدة على تقنية
مقارنة بتعريفات التفصيل املعتمدة من طرف  لنسبة هلذه اخلدمة على أساس هامش الربح،

ت وميّكن هذا العرض مزوّ  .Approche retail minus"صاالت تونستّ إ" دي خدمات األنرت
ت بصيغة الشباك املوحد ويضمن حريّ  ة إختيار املزّود خلصائص املنتفعني به من توفري خدمات األنرت

  .اإلسم التجاري ....)-اخلدمات اإلضافية–اهليئة ق من بني تلك املضّمنة بقرار العرض (سرعة التدفّ 
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مللف وّجهتها للهيئة الوطنية يف مراسلة مضمّ  "أورونج تونس"وحيث إعتربت شركة       نة 
جلملة موضوع قرار اهليئة سيمّكن بقية املشغّ ّن  2016ماي  5صاالت بتاريخ لإلتّ  لني عرض البيع 
ت من جماراة عروض التفصيل ومزوّ    ."صاالت تونسإلتّ "دي خدمات األنرت
ت ومنها املدّ ّمت تفعيل اإلتّ وحيث       الثانية شركة عية فاقيات اليت أبرمها مزّودو خدمات األنرت

ت"   .يف الغرض "صاالت تونسإتّ "مع  "أورونج تونس أنرت
 ر الدنيا الواجبلعناص )2017 ماي 8 بتاريخ 11/2017قرار عدد( القرار الثاينوحيث يتعّلق     

 VULA :virtualunbundledتضمينها يف عرض اجلملة خلدمة التفكيك اإلفرتاضي للحلقة احمللية
local Access) 

ة التقليديّة تتمّيز خدمة التفكيك اإلفرتاضي للحلقة احمللية عن خدمة تفكيك احللقة احملليّ وحيث     
لتجميعّن  بينما يبقى اجلزء  ،البصريّة من خط املشرتك يعتمد على األلياف Collecte اجلزء اخلاص 

إلعتماد على تقنيات مثل  .املخّصص للنفاذ حناسيا ا  – veryومتّكن هذه اخلدمة املشّغل املنتفع 

hight-bit-rate digital VDSL فق ق أعلى من سرعة التدتوفري خدمات ذات سرعة تدفّ  من
  .ADSLلنسبة لتقنية:

لس" مبدّ تونس أورنج"مطالبة شركة التحقيق إطار يف ّمت وحيث      مبا يفيد مراسلة شركة   ا
حللقة احمللية  حول حقّ  "صاالت تونسإتّ " ا حرفائها لإلشرتاك يف خدمة اإلنتفاع  ّ أحجمت غري أ

ا مل تتوّصل "صاالت تونسإتّ "دت شركة أكّ  ذلك قابلميف يف الغرض، و د مؤيّ  م أيّ ومل تقدّ عن الرّد  ّ  أ
  .ّي مراسلة يف الصدد

تعّمد تثبت افرة ضخلّو امللف من أّي معطيات أو مؤّشرات جديّة ومت ،وحيث يستخلص ممّا تقّدم    
األمر  ،احمللّيةوعدم متكينها من الّنفاذ إىل احللقة أ "أورنج تونس" عرقلة شركة "تونس تإّتصاال"شركة 
  هذا الفرع من الدعوى.معه رفض تعّني الذي 

ا شركة  الفرع الثاين من الدعوىعن    ستغالل وضعّية اهليمنة اليت تتمتع  "إّتصاالت املتعّلق 
  سوق الّنفاذ إىل احللقة احمللّية: يفتونس" 

ــــــــث ت     ــــــــبحي ــــــــة املدّ  عي ــــــــذّكر عي ــــــــى األوىل يف ال ــــــــونسإتّ "شــــــــركة عل ركــــــــز مل اإســــــــتغالهل "صــــــــاالت ت
ـــــه مـــــن خـــــالل تـــــرويج عـــــرض مـــــزدوج  ـــــيت هـــــي علي ـــــني  SMART ADSLاهليمنـــــة ال ـــــه ب جتمـــــع في

لشــــــبكة القــــــارّ  ت عــــــرب املــــــزوّ ة وتــــــرويج التــــــزوّ تــــــرويج خدمــــــة الــــــربط  ألنــــــرت ت"د شــــــركة د   "تــــــوب 
ـــــابع هلـــــا ـــــكالت ملنافســـــةة عـــــرب عـــــدّ  ، وذل ـــــة  ـــــل يف ممارســـــات إقصـــــائية وخمل ـــــ تتمث ـــــأثري عل ـــــف  ىالت احلري

ت"د وتوجيهه عنوة إىل املزوّ     .داك املوحّ عرب آلية الشبّ  "توب 
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  حتت تسمية "صاالت تونساتّ "عى عليها شركة ق من املدّ العرض التجاري واملسوّ حيث يتعّلق و      
SMART ADSL ستعمال اخلطوط الرقمية الالمتوازية بتوفري ت  املشرتك ن ميكّ هو و  ،خدمات األنرت

  ع بـ:من التمتّ 
تاإلحبار الالّ -   ،حمدود عرب شبكة األنرت
  ،دينار مع إحتساب األداءات29ميغابيت قدرها4تعريفة شهرية لـ-
ت واملشغّ فاتورة موحّ -   ،ل العموميدة جلميع خدمة األنرت
   .لنياملشغّ  كلّ   وساعتني مكاملات جمانية صاحلة حن-

صادقة اهليئة الوطنية مبة يف صيغته األصليّ  SMART ADSLالعرض  حضيوحيث ولئن     
 ،عمدت إىل تغيري خصائصه التجارية عند التسويق "صاالت تونسإتّ "شركة  أنّ  إالّ  ،صاالتلإلتّ 

ضافة إمتياز مل تعرضه على اهليئة  211عدد  هاإىل إصدار قرار ذه األخرية األمر الذي دفع  ،وذلك 
 .العرض يقاف ترويجوالقاضي  2016جانفي  6بتاريخ 

مللف أّن اهليئة  املعطيات املضمّ حيث تبّني      وافقت على تسويق العرض  صاالتالوطنية لإلتّ نة 
  التجاري كعرض حمدود يف الزمن لفرتتني خمتلفتني: 

 هامبوجب قرار  ADSL ONLY على العرض حتت تسمية 2015كتوبر أ 26 املوافقة بتاريخ-
  .2015 ديسمرب 31 وذلك إىل غاية 2015/ 241عدد

 2016 فيفري   29 على تسويق نفس العرض التجاري إىل غاية 2016 جانفي 21 بتاريخاملوافقة  -

 2 قة التدفّ وإلغاء قوّ  SMART ADSL حتت التسمية اجلديدة 019/2016 مبوجب القرار عدد

يت  .ميغا
يت من العرض  2قّوة التدّفق إلتزمت وألغت  "صاالت تونسشركة إتّ "وحيث تبّني أّن       ميغا

 .ADSL SMART  التجاري
 Doubleلغاء صيغة  "إتصاالت تونس"ألزمت  صاالتالوطنية لإلتّ تبّني الحقا أّن اهليئة وحيث      

Play  ت همن العرض وذلك بسحب خدمة اهلاتف وحصر تسويق العرض  متّ قد و  ،يف خدمة األنرت
ت  إلشرتاك مع مزّودي خدمات األنرت يت"عتماد صيغة الشباك املوّحد  ت"و "هكزا ل   "قلو

ت"إلضافة إىل شركة    ."توب 
 ةبصفة قارّ مطلب تسويق العرض  2016مارس  8بتاريخ  صاالتالوطنية لإلتّ اهليئة حيث رفضت و     

ل ّن تسويق العرض موضوع النزاع بصفة دائمة يشكّ مقرّة  047/2015وذلك مبوجب القرار عدد 
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ملنافسة ممارسة خملّ  ت جماراة هذا العرض يف ظل عدم وجود عدم قدرة بقية مزوّ لة  دي خدمات األنرت
جلملة   .عرض 

صاالت إتّ "توّلت  صاالتالوطنية لإلتّ وبطلب من اهليئة  ،2016شهر ماي وحيث وبداية من      
جلملة يتعلّ إعداد  "تونس ت من فاذ حىت يتسىن لبقية مزوّ ق خبدمة النّ عرض  دي خدمات األنرت

اراة   .principe de replicabilitéتسويق عروض جتارية مماثلة عمال مببدأ ا
على عرض اليت يتعّني إدخاهلا مجيع التعديالت  صاالتالوطنية لإلتّ جملس اهليئة وحيث ضبط       

  . 2016 أوت 31 خالل جلسته املنعقدة بتاريخ "صاالت تونسإتّ "
طبقا صدار عرض اجلملة على أساس ما تقّدم  "صاالت تونسإتّ "وحيث قامت شركة      

  . 2016 أكتوبر 5 وصادقت عليه اهليئة الوطنية لإلتصاالت بتاريخللتعديالت املطلوبة 
جلملة بوصفها  "صاالت تونساتّ "وحيث تعّد شركة       الشركة املهيمنة على سوق توزيع األديسال 

  ة.املشّغل املالك واملتصّرف يف شبكات االتصاالت القارّ 
ت عرب اخلطوط الطرفية الرقمية الالمتوازية تركيز خط وحيث يتطلّ       ب اإلشرتاك خبدمات األنرت

سو  "صاالت تونسإتّ "ل من قبل املشغّ  هاتفي قارّ   ،سلكية للهاتف القار تغالل شبكةالذي ينفرد 
ت واملشغّ هو ما و    ."صاالت تونسإتّ "ل أنتج عالقة ثالثية بني احلريف ومزّود خدمة األنرت

ئق امللف أّن املدّ      حتّصلت على موافقة اهليئة  "اّتصاالت تونس"عى عليها وحيث يربز من و
د وإلتزمت بتلك اك املوحّ الراهن يف صيغة الشبّ صاالت على تسويق العرض موضوع النزاع الوطنية لإلتّ 

ت.على مزوّ املذكور  لعرضلالصيغة من خالل تعميمها    دي خدمات األنرت
ت"الثانية شركة عية فاقية مع املدّ إتّ  "صاالت تونسإتّ "وحيث أبرمت شركة       "أورنج تونيزي أنرت

مللف حتمل لرتويج العرض حلرفائها مضمّ    .2016 جوان 15 ريخنة نسخة منها 
ت"الثانية شركة عية وحيث أّكدت املدّ      ّ  "أورنج تونيزي أنرت ق العرض موضوع النزاع ا تسوّ أ

 .ADSL Oneالراهن وفق تسمية:

ت"فراد شركة  "صاالت تونسإتّ "وحيث تبّني عدم قيام شركة      بل  بتوزيع هذا العرض "توب 
  هي توّلت تعميمه على غريها من املزّودين.

ئـــــــق املضـــــــمّ     مللـــــــف وفقـــــــا حملضـــــــر وحيـــــــث تفيـــــــد الو مـــــــن طـــــــرف احملـــــــّرر  6958عاينـــــــة عـــــــدد املنة 
وللتســــــــجيل الصــــــــويت املضــــــــّمن  2018فيفــــــــري  7بتــــــــاريخ ذ األســــــــتاذ إبــــــــراهيم العبــــــــديل العــــــــدل منّفــــــــ

طلــــب كتــــايب يف ب(فــــرح هــــزار) القاطنــــة بواليــــة قفصــــة تقــــّدمت  إحــــدى املشــــرتكاتأّن  clé usbبـــــ
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ت"لشـــــــــــــــــركة  2016شـــــــــــــــــهر فيفـــــــــــــــــري  ـــــــــــــــــرت ـــــــــــــــــزي أن ـــــــــــــــــج تيني ـــــــــــــــــة إلغـــــــــــــــــاء عقـــــــــــــــــدها "أورون  لغاي
CONTR0014371381  ــــــونسإّ "بعــــــد أن قامــــــت شــــــركة ــــــرام عقــــــد "تصــــــاالت ت  SMARTب

ADSL  ،متكينهــــا مــــن هــــذه األخــــرية واحلــــال أنّــــه كــــان علــــى  معهــــا دون إعالمهــــا بطبيعــــة العقــــد
ت. يف إختياز أحد مزوّ اخليار هلا جهاز اهلاتف القار وترك    دي خدمات األنرت

احملـــــــّرر مـــــــن طـــــــرف عـــــــدل  6959عـــــــدد  عاينـــــــةاملتفيـــــــد التســـــــجيالت املوثّقـــــــة مبحضـــــــر وحيـــــــث     
أّن املشـــــــرتك الســـــــّيد توجـــــــاين حّســـــــان  2018فيفـــــــري  7األســـــــتاذ إبـــــــراهيم العبـــــــديل بتـــــــاريخ التنفيـــــــذ 

 n° de serie modem :TG6K14090001440abonnementعـــــددصـــــاحب عقـــــد 

ADSL   ّه لعــــــدم خــــــالص الفــــــاتورةبســــــبب قطــــــع خطّــــــ "أورونــــــج"صــــــل مبصــــــلحة احلرفــــــاء بشــــــركة إت، 
ـــــــ لـــــــة عـــــــن شـــــــركة وتســـــــوية وضـــــــعّيته طلبـــــــت منـــــــه ممثّ ة إرجـــــــاع اخلـــــــط وعنـــــــد اإلستفســـــــار حـــــــول كيفّي

وأخــــــذ مــــــودام جديــــــد ولكــــــن  "أورونــــــج تــــــونيزي"إرجــــــاع جهــــــاز املــــــودام لشــــــركة  "إتصــــــاالت تــــــونس"
ــــه ممثّ املشــــرتك رفــــض فبيّ  ــــوم املــــوايل "صــــاالت تــــونسإتّ "لــــة نــــت ل ــــا ســــوف ترجــــع اخلــــط يف الي غــــري  .أ

    دينار. 20يقتضي من املشرتك خالص معلوم أّن ذلك 
 ه ّمت فسخ عقدأنّ  2018فيفري  7 املؤرّخ يف 6959عدد عاينة املحمضر يستفاد من ذات وحيث     

 n° de serie modem :N71209607006290عددحتت املشرتك السّيد بوراوي قاسم 

abonnement ADSL، ت"بـمشرتك  علما أنّه صاالت إتّ "قامت حيث  ،"أورونج تونيزي أنرت
وجعله  قبل الفسخ تهمتكينه من تسوية وضعيّ بقطع خطه اهلاتفي مباشرة لعدم اخلالص وعدم  "تونس
ت "داملزوّ  ا لدىمشرتك        ."توب 

صلحة مب صلتإتّ  املذكور أعاله املشرتك السّيد بوراوي قاسمة إبنيفيد التسجيل الصويت أّن وحيث     
نه سيصبح  "صاالت تونسإتّ "شركة  نت أنّ وبيّ ا حدث مب عالملإلاحلرفاء بشركة أورونج  أعلمتها 

 smartمتتيعه بعرض   هلا أّن املشرتك متّ فة مبصلحة احلرفاء من األمر وتبّني تت املكلّ اخلالص شهر فتثبّ 

adsl  .دون إعالمه  

األســــــتاذ إبــــــراهيم العبــــــديل  احملــــــّرر مــــــن طــــــرف عاينــــــةاملحضــــــر مبنة تفيــــــد املعطيــــــات املضــــــمّ وحيــــــث    
تأأورونــــــج تــــــونيزي "أّن شــــــركة  6957عــــــدد حتــــــت  2018فيفــــــري  7بتــــــاريخ  مت قائمــــــة قــــــدّ  "نــــــرت

وأّن هــــــــــذه املطالــــــــــب ّمت تقــــــــــدميها إىل  اطلبــــــــــ 211ن تتضــــــــــمّ  ADSL يف مطالــــــــــب إشــــــــــرتاك بعــــــــــرض
ت"شـــــــركة  وهـــــــي  2017أكتـــــــوبر ونـــــــوفمرب و ســـــــبتمرب و منـــــــذ أشـــــــهر جويليـــــــة  "أورونـــــــج تـــــــونيزي أنـــــــرت

خــــــــري  ت"شــــــــركة  يف متكــــــــني حرفــــــــاءواضــــــــح تبــــــــّني  مــــــــن النفــــــــاذ خلدمــــــــة  "أورونــــــــج تــــــــونيزي أنــــــــرت
ت:    من طرف شركة "إتصاالت تونس". retard d’activationاألنرت



 

31 
 

  
موحيـــــــث أّن تفعيـــــــل اخلدمـــــــة يتطّلـــــــ    أّن الطلبـــــــات غـــــــري  ،ب يف أقصـــــــى احلـــــــاالت أجـــــــل مخســـــــة أ

ــــد جتــــاوز هــــذا األجــــلاملضــــمّ  مللــــف تفي ــــل إذ أّن  ،نة  ــــور الــــدين بوغــــامني حتّصــــل علــــى تفعي احلريــــف ن
كلـــــي حتّصـــــ ايومـــــ 222اخلدمـــــة يف أجـــــل   171ل علـــــى تفعيـــــل اخلدمـــــة يف أجـــــل واحلريـــــف أشـــــرف 

   .ايوم 186ت على تفعيل اخلدمة يف أجل لأّما احلريفة آمال شيخ عمر فتحصّ  ،ايوم
 "صاالت تونسإتّ "شركة إرتكاب  واملعاينات سالفة الذّكر ثبت من التسجيالتوحيث      
ا و مل لتزاما دف من ورائها متييزيّ  سلوكياتمارسات تشّكل إخالال  الثانية  عيةجلب حرفاء املدّ إىل ة 

تشركة "   مستّغلة يف ذلك خدمة الشّباك املوّحد. بطريقة غري مشروعة "أورونج تونيزي أنرت
حني تسويقها  ،املذكورة سلفا املمارساتمل  "إتصاالت تونس"شركة  إرتكاب وحيث أنّ     

ا يف وضعية هيمنة ،SMART ADSLلعرض  تلك إستغالال مفرطا ليف جانبها ل يشكّ  ،واحلال أ
  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 5 الفصلعلى معىن وضعية ال
أنّه:"....يعاقب املتعاملون  قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعارمن  43وحيث إقتضى الفصل      

لفصل اخلامس من هذا القانون خبطّية مالّية يسّلطها  الذين جتاهلوا أحد املوانع املنصوص عليها 
ملائة ( ) من رقم %10عليهم جملس املنافسة ....وال ميكن أن تتجاوز هذه اخلطّية نسبة عشرة 

   الّية منقضية". املعامالت الذي حّققه املتعامل املعين خالل آخر سنة م
لّنظر خلطورة املمارسات      ة اهليمنة ووضعيّ  ،على التوازن العام للسوق وحجمهااملرتكبة وحيث و

ا  لس يقّدر  ،ة السوق املرجعيّ شركة "إّتصاالت تونس" يفاليت تتمّتع  ا موجبة لتوقيع خطّية فإّن ا ّ
  د).500.000مخسمائة ألف دينار ( امالّية قدره

ملمارسات املثارة ضد شركة  ت"يف ما يتعلق    :"توب 
ت"حيث تعيب املّدعية على شركة      وإنتفاعها من  SMART ADSLلعرض  سويقها" تتوب 

  ."صاالت تونسإتّ "إرتباطها اهليكلي بشركة 
ت"ضد شركة جمّردة عاءات إدّ سوى ن عريضة الدعوى حيث مل تتضمّ و      إرفاقها مل يتم إذ  ،"توب 
بتة ومباشرة أو غري مباشرة  هاتوّرطيثبت جّدي د مؤيّ  يّ  ملنافسة تارسات خملّ مميف بصفة   دخلة 

، األمر الذي يتعّني معه رّد من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 5الفصل حتت طائلة أحكام 
ال لتجّردها    .اإلّدعاءات املنسوبة إليها يف هذا ا

  ،األسبابوهلذه 
لس        الدعوى شكال ويف األصل: قبول :قّرر ا
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 SMARTقة برتويج عرض واملتعلّ  "إّتصاالت تونس":إعتبار املمارسات املنسوبة إىل شركة أّوال

ADSL ملنافسة على معىن الفصل املمارسات املخلّ  من قبيل عادة تنظيم من القانون املتعلّ  5ة  ق 
  املنافسة واألسعار. 

قدرها مخسمائة ألف دينار  "إّتصاالت تونس"عى عليها شركة :تسليط خطّية مالّية على املدّ نيا
  د).500.000(

بنشر منطوق هذا القرار بصحيفيت "الصباح" و"البراس" وذلك  "إّتصاالت تونس":إلزام شركة لثا
  على نفقتها. 

  :رفض الدعوى أصال يف ما زاد على ذلك.رابعا
  

سة األوىل وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية       وعضويّة  السّيد حمّمد العّياديلس املنافسة بر
لسعود السادة عمر التونكيت وأكرم الباروين  ن. وسامل    والسّيدة رمي بوز
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