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                              الحمد                                         التونسيـــة  الجمهورية
  المنافســة  مجلس     

  العامّـــة  الجلســــة  
  - استشاري  -        

ت القارّة :القطاع      خدمات األنرت
 

 
 

152574دد  ـرأي عـال  
ةـسـمنافـال جلسـم نـع ادرـص  

2015  رديسمبد   31تاريخـب  
 
 

  املنافســة،جملس  إنّ 
 

بكتابة  املرّسم لالتصاالترئيس اهليئة الوطنّية اإلّطالع على مكتوب بعد 
لس  رأيإبداء طلب  واملتضّمن، 2015 سبتمرب 08بتاريخ 152574حتت عدد  ا

وثيقة استشارة عمومّية موضوعها تقييم جودة خدمات حول  جملس املنافسة
ت بتونس املؤرخ  2015لسنة  36عدد قانون المن  11 طبقا للفصلو ذلك  األنرت

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15يف    .واملتعّلق 
 

سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36عدد قانون الاإلّطالع على  وبعد   
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015   .واملتعّلق 
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و املتعّلق  2006فيفري  03املؤرّخ يف  2006لسنة  370و على األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع النصوص  بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 

  الرتتيبّية، 
  

املتعّلق و  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر على و
  ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلبضبط التنظيم اإلداري 

لس و فق الصيغ القانونّية  و بعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء أعضاء ا
  .2015ديسمرب  31جللسة يوم اخلميس 

  و بعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،

   .الكتايبا تقريره تالوةيف بثـينة األديب  املقّررة السّيدة إىل االستماع وبعد
  

لس املنافسة على  و     :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
  
 
اإلطار العام لإلستشارة :  

ت يدخل  ورد مبلف االستشارة أّن موضوع تقييم جودة خدمات األنرت
ضمن صالحيات اهليئة الوطنّية لالتصاالت املنصوص عليها بكّل من جملة 

املؤرخ  2014لسنة  4773االتصاالت ونصوصها التطبيقية وخاّصة منها األمر عدد 
زودي خدمات واملتعّلق بشروط وإجراءات منح الرتاخيص مل 2014ديسمرب  16يف 

ت   .األنرت
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وقد أكّدت اهليئة الوطنّية لالتصاالت يف نّص مراسلتها للمجلس أّن نتائج 
االستشارة ستمكن من حتديد املعايري النهائية لتقييم جودة اخلدمات اإلدارية والفنّية 

ت   .ذات الصّلة خبدمات األنرت
سا يف مراقبة مدى هذا فضال على أّن اهلدف من وضع معايري مماثلة يتمثل أسا

لتايل متكني املستهلك من  احرتام املتّدخلني يف هذه الّسوق ملعايري اجلودة و
ت جودة اخلدمات املروجة وه  ومعلومات واضحة متكنه من مقارنة دقيقة ملستو

  .األمر الذي يساعد على تدعيم املناخ التنافسي داخل هذه الّسوق
مشلت جوانب تقنّية وإدارية هلا صّلة  وتضمّنت استشارة احلال أسئلة متعّددة

شكالّية البحث عن املعايري األكثر تناسبا مع عملّية تقييم جودة خدمات 
ت إىل جانب ملحقني ألهّم املعايري الفنّية واإلدارية املقرتح اعتمادها من اهليئة  األنرت

ت القارّة   .الوطنّية لالتصاالت لتقييم جودة خدمات األنرت
  
  لعمليّة تقييم خدمات األنترنات من    الترتيبي و التشريعي المنظماإلطار

  :قبل الهيئة الوطنيّة لالتصاالت
  

أوكل املشرع التونسي للهيئة الوطنّية لالتصاالت صالحيات هاّمة يف جمال تقييم 
ت ومن بني أهّم الّنصوص ذات الصّلة نذكر خاّصة   :ومراقبة جودة خدمات األنرت

 2001لسنة  1االتصاالت الصادرة مبقتضى القانون عددمن جملة  63الفصل  -
 .2013لسنة  10واملنقح مبقتضى القانون عدد  2001جانفي  15املؤرخ يف 

واملتعّلق بضبط  2014ديسمرب  26مؤرخ يف  2014لسنة  4773مر عدد األ -
ت  .شروط وإجراءات إسناد ترخيص نشاط مزّود خدمات األنرت

لشروط  2008سبتمرب  15مؤرخ يف  2008لسنة  3026مر عدداأل - واملتعّلق 
 .العاّمة لالستغالل الشبكات العمومّية لالتصاالت وشبكات النفاذ
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واملتعّلق بضبط  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  2638مر عدد األ -
شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفري عرب شبكات 

  .االتصال
 القـارّة  سوق خدمات األنترنات:  

يتطلب توفري هذه اخلدمة للمستهلك وجود أكثر من جهة أو مسدي خدمة  
طالب اخلدمة من النفاذ إىل الشبكة يعملون يف إطار متكامل من أجل متكني 

  .العنكبوتية
اإلشارة يف هذا الصّدد إىل أّن مستوى تّدخل هذه األطراف يتباين من وجتدر  

  .مبستعمل خدمة النفاذ العالقةمن حيث حيث طبيعة اخلدمة املقّدمة وأيضا 
   أطراف تتدّخل في إدارة وتطوير جودة النفـاذ إلى شبكة

 األنترنات
ت - أ   الوكالة التونسّية لألنرت
ت سنة   مبهام اإلشراف على  علالضطال 1996أحدثت الوكالة التونسّية لألنرت

ت وتعميم استعماهلا على املستوى الوطين   .خدمات األنرت
  :وجتسيما لذلك تعمل الوكالة على

لبالد وإجياد تطبيقات جديدة يف  - ت  تطوير اسرتاجتية استعمال األنرت
ال  .ا

 ..)الرتبية، الصحة، الفالحة( املسامهة يف تركيز الشبكات الوطنّية  -
ت - لشبكة وكذلك العمود الفقري لشبكة األنرت  .إدارة الربط الوطين 
 Tn) .(تسجيل املسميات الفرعية من النطاق الدويل اخلاّص بتونس  -
ت حولتنظيم ندوات وحلقات تكوينية  -  استعمال تكنولوجيات األنرت
لشبكة للهياكل اإلداريّة واملركزيّة منها  - ت والربط  توفري خدمات األنرت

 .والعمومّية وإيواء مواقع الواب
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تمتابعة التطّور التكنولوجي يف جمال  -  .األنرت
ت  1996وقد شكلت الوكالة منذ بعثها سنة  نقطة تبادل وطين لألنرت

TunIXP ت وتبادل حركة  IPمن وجهة نظر تقنية، تؤمن العبور لعناوين األنرت
ت بني مزودي اخلدمات يف تونس   .األنرت

  الهيئة الوطنيّة لالتصاالت  - ب
تسعى من خالهلا إىل تنظيم سوق خدمات  تنظيميةتضطلع اهليئة الوطنّية بسلطة 

ت من خالل حتديد وضبط جمموعة القواعد اليت يتعّني على كافة املتّدخلني  األنرت
ت احرتامها   .يف جمال توفري خدمات النفاذ لشبكة األنرت
 ت   :األطراف االقتصادّية الناشطة بسوق توزيع خدمات األنرت

جلملة  -  أ   سوق التوزيع 
جلملة تعّد شركة اتصاال ت تونس املهيمن يف سوق توزيع خدمات اآلديسال 

بوصفها املالكة لشبكة االتصاالت القارّة، كما جندها أيضا مشغال ومسد 
ت لتفصيل عن طريق شركة توب  ت    .خلدمات األنرت

عتمادها على شبكات  وتسهر شركة اتصاالت تونس على تطوير هذه الشبكة 
  .و لكابالت حبرية للنفاذ Réseau de fibre optiqueاأللياف البصرية 

شبكة ألياف بصرية وكابالت حبرية " أوريدو وأورنج"كما ميتلك كّل من املشغلّني 
ت ومتكن هذه البنية التحتّية من نقل  متكن من النفاذ إىل الشبكة العاملية لألنرت

ت واملعلومات بسرعة وبدرجة جودة عالّية   .البيا
  
  
  

أّول كابل خاّص عابر ملياه البحر املتوسط والرابع من نوعه يف تونس " ديدون"ويعترب 
لتعاون بني شركة كلم من األلياف البصرية، يتم إجنازه   170ميتد على مسافة 
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Alcatel Submarine Networks   وشركة فرنسا خلدمات االتصاالت البحرية
  .املنبثقة عن جمموعة فرنسا لالتصاالت

من خالل تركيز هذه األسالك إىل منح " أوريدو وأورنج"ويهدف املشغالن 
لتأقلم مع  مشرتكيهما أكثر جودة يف اخلدمات من خالل اقرتاح تدفق جيد يسمح 

  . حجم املعلومات املتبادلة بني خمتلف احلرفاء
لتفصيل  - ب   سوق التوزيع 

ت الشركات الناشطة بسوق توزيع وميثل مزود  خدمات النفاذ  خدمات األنرت
لتفصيل ويف ما يلي الشركات املتّدخلة يف هذه السوق ت    :لألنرت

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

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

ت  ت يف جمال توفري النفاذ إىل خدمات األنرت كما تتّدخل الوكالة الوطنّية لألنرت
لتفصيل وذلك لفائدة املؤسسات العمومّية   .يف مرحلة التوزيع 

  
  
  
  
  

الستشارة العمومّيةامل   الحظات املتعّلقة 
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إبدائها يف خصوص استشارة احلال إىل جعل  دف مجلة املالحظات اليت سيتم      
ت القارّة عنصرا من ع تفعيل املنافسة  ناصرمعايري اجلودة املتعّلقة خبدمات األنرت

  .داخل هذه الّسوق
  :مالحظة مبدئية

ت عنصرا من العناصر احليوية يف االقتصاد، كما تعترب من أهّم       تشكل األنرت
ا وسائل اجلذب لالستثمار اخلارجي  إىل جانب عنصر البنية التحتية، نظرا ألّ

تشكل عنصرا أساسيا يف املعامالت التجارية وأهّم عنصر من عناصر الكلفة لدى 
عديد الشركات الناشطة يف جمال اخلدمات وعليه فإّن حتسني جودة هذه اخلدمة 

  .يساهم بنسبة هاّمة يف حتسني مناخ االستثمار الوطين وتدعيم املنافسة
 Le Sommaireيف امللخص   ة مبدئية نسجل غياب عنصر هامّ وكمالحظ

واملتمثل يف حتديد األهداف املرجوة من عملّية التقييم مع إمكانّية تفريع األهداف 
العاّمة إىل أهداف فرعّية، األمر الذي ميكن من إضفاء أكثر شرعّية وفهم جلملة 

  .املعايري اليت تضمنتها هذه اإلستشارة العمومّية
ت  - لنفاذ لألنرت بداء الرأي يف السلسلة اخلاّصة  السؤال األّول املتعّلق 

ا  واألطراف ذات الصّلة 
ذا السؤال ، فإّن املالحظة تتعّلق أساسا بضرورة التفرقة بني دور  يف ما يتعّلق 

ت و املستعمل املهين الذي يستعمل واجبات و  املستعمل النهائي خلدمة األنرت
ت   كوسيلة إنتاج و هذه التفرقة هي أساسّية نظرا لتباين أهداف استعمال األنرت

لتايل اختالف مستوى تقييمها جلودة إسداء هده  اخلدمة من قبل كّل منهما و
  .اخلدمة

لضرورة  إّن توضيح هذا التباين يف ما يتعّلق بطبيعة مستعمل اخلدمة يساعد 
وفقا لنوعّية وخصوصّية حتسني عروضها وتشخيصها  علىاملؤسسات العارضة 
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يتجه التفرقة بني معايري اجلودة وفقا لطبيعة مستعمل  فإنّه وعليه مستعمل اخلدمة،
  .اخلدمة

  
 السؤال الثاين املتعّلق مبسؤولية األطراف املكّونة لسلسلة النفاذ -
ت    لنسبة لعارض خدمة النفاذ لشبكة األنرت

: زمينل تبويب الواجبات وفقا لتسلسيقرتح يف هذا اخلصوص أن يكون حتديد أو 
بفرتة ما قبل عملّية البيع و واجبات ذات عالقة بفرتة ما واجبات ذات عالقة 

  .على اعتبار اختالف وتباين الواجبات من مرحلة إىل أخرى بعد عملّية البيع
على عارض  ةتتمثل عاّدة أهّم الواجبات احملمول ،يف الفرتة املتعّلقة بقبل عملّية البيع

عدم التمييز بني احلرفاء  و اخلدمة يف توفري املعلومة الدقيقة والكاملة لطالب اخلدمة
ئق  و واخلاّصة للبيع نشر الشروط العامة  و دون مربرات موضوعّية إشهار كّل الو

  ...اخلاّصة بطبيعة اخلدمة والتسعرية املقرتحة
لواجبات ذات الصّلة مبرحلة ما بعد البيع فهي بدورها تعترب هاّمة  أّما يف ما يتعّلق 

كّل اإلخالالت اليت قد تعرقل ملستعمل اخلدمة وتتعّلق خاّصة مبتابعة عارض اخلدمة  
ت يف أحسن الظروف   .نفاذ مستعمل اخلدمة إىل األنرت

  لنسبة ملستعمل خدمة النفاذ
ّم خاّصة توضيح نوعّية الطلب بشكل  دقيق إّن دور وواجبات مستعمل اخلدمة 

م أساسا  نّية فإّن واجباته  وواضح  يف ما خيص مرحلة ما قبل البيع و يف مرحلة 
التواصل مع مسدي اخلدمة وإعالمه مبستوى رضائه عن اخلدمة وأيضا فإّن هذا 

القطاع من خالل تبليغه ألهّم  على هذاالتواصل ميكن أن ميتد إىل اهليئات املشرفة 
من االستفادة القصوى من خدمة النفاذ إىل شبكة النقائص اليت حتول دون متكنه 

ت   .األنرت
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لس يؤكد يف هذا الصدد على الدور الفاعل ملستعمل اخلدمة وما له  وعليه فإّن  ا
من انعكاسات إجيابّية على تفعيل درجة املنافسة داخل سوق النفاذ إىل شبكة 

ت   .األنرت
ذا السؤال  صيص على اهليئة الوطنّية ضمن التنكما يقرتح أيضا يف ما يتعّلق 

ال بصفة  قائمة املتّدخلني يف هذه الّسوق من أجل التعريف مبهامها يف هذا ا
 .ة النفاذجلّية وواضحة لبقّية األطراف املكّونة لسلسل

  
ت     السؤال املتعّلق بعملّية تقييم جودة خدمات األنرت

  
جلوانب اليت من  يتجه التأكيد يف هذه اإلطار على ى أن يتعّلق رأيه  لس ار أّن ا

ت القارّة وعليه فقد اعترب أّن مباشرة  ا تدعيم املنافسة يف سوق النفاذ إىل األنرت ّ شأ
ت من جهة حمايدة عن الطرف املسدي للخدمة يتم  عملّية تقييم خدمات األنرت

تدعيمه م  ويقرتح أّن يتم اختياره من طرف اهليئة الوطنية لالتصاالت هو توجه سلي
بنشر نتائج التقييم ال فقط على موقع واب اهليئة الوطنّية لالتصاالت بل أيضا 
إلزام األطراف اليت كانت موضوع تقييم بنشر هذه النتائج على مواقع الواب 

ا   .اخلاّصة 
حىت  تعمتد لغة مبسطة غري تقنيةأيضا يتعّني أن تكون نتائج التقييم ملخصة وأن 

يتمكن كافة مستعملي اخلدمة من بيان اختالف مستوى جودة اخلدمات املعروضة 
 .لّسوق

 
  

  السؤال املتعّلق مبعايري التقييم
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لس يف هذا اخلصوص أّن خمتلف املعايري املعتمدة يف التقييم جيب أن  بّني ا
ن يكون تستجيب للمواصفات املتعارف عليها يف جمال اختيار املعايري من أّمهها أ

، هذه القاعدة حتّدد أهّم الشروط اليت 1SMARTاملعيار متطابق مع قاعدة 
  .جيب أن تتّوفر يف املعيار املعتمد يف التقييم

  :ووفقا هلده القاعدة فإّن املعيار جيب أن يكون
 ذا أمهّية يف عملّية التقييم -
 أن يكون قابال للقياس -
 أن يكون حمل توافق -
 مسؤوليةأن تكون متابعته موضوع  -
 .أن يكون حمّددا بفرتة زمنية -

ري تقييم إّن األخذ بعني االعتبار جلملة هذه املواصفات يف جمال اختيار معاي
ت يساعد اهل حتديد املعايري األكثر جناعة من حيث حتقيق  علىيئة خدمات األنرت

  .األهداف املرجوة من عملّية التقييم
  

ألسئلة ذات الصّلة    ملعايري اإلداريةيف ما يتعّلق 
تشكل املعايري اإلدارية عنصرا هاّما ليس فقط يف مرحلة التقييم بل أيضا يف تدعيم 

ا تشمل كّل اجلوانب التعاقدية اليت تربط  مزّود اخلدمة  املنافسة على اعتبار ّ أ
اجلوانب نذكر خاّصة اجلانب املايل، جانب فسخ وجتديد  هحلريف ومن أهّم هذ

 التعويض وغريها من البنود اليت خيضع حتديدها إلرادة الطرفني وعليهالعقد، جانب 

                                                
1 Significatif : avoir une importance dans l’action 
Mesurable : il doit pouvoir être mesuré facilement et surtout de manière fiable 
Acceptable : il doit être accepté par le ou les personnes qui vont se voir appliquer cet indicateur 
Responsable de l’indicateur : le responsable doit être clairement identifié 
Temporellement défini : il est indispensable de donner une date butoir pour atteindre les objectifs. 
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فإنّه يقرتح أن تراعي العقود املربمة بني مسدي اخلدمة واملستهلك مجلة معايري اجلودة 
ت القارّة خلدمات املروجة داخل سوق النفاذ خلدمات األنرت   . ذات الصّلة 

لضرورة إىل متكني  إّن التنصيص على مثل هذه البنود يف العقود املربمة يؤدي 
ت هاّمة ،  هذه النقطة املتعّلقة برفاه املستهلك على  تعتربو املستهلك من ضما

     .درجة من األمهّية
  

 31 بتاريخلمجلس المنافسة    وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامة
الساّدة   السّيد الحبيب جاء با و عضوية  برئاسة 2015 ديسمبر

فوزي بن  و عماد الدرويش  لطفي الشعاللي وسلوى بن والي و والسيدات  
عثمان وإيناس المعطر حرّم الوكيل و ماجدة بن جعفر ودمحم بن فرج  

  .والهادي بن مراد وشكري المامغلي
  

  
     الرئيس                                                                      

  
  

 
 


