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             احلمد                               التونسيـة اجلمهورية
  املنافسـة جملس  
  -استشاري -  

      العاّمـة اجللسـة
  

  اإلّتصاالت  القطاع:
 

  

  172628 الّرأي عدد
  املنافسة جملس عن ادرصّ ال

  2017 مارس 30 بتاريخ
  
  

  املنافسة،جملس  إنّ 
  

 فيفري 7 املؤرخ يف رئيس اهليئة الوطنية لإلّتصاالت على مكتوب هّطالعابعد 
لس حتت عددوامل 2017 لس حول اطلب رأي  واملتضّمن ،172628 رّسم بكتابة ا

صادر عن اهليئة الوطنية لإلّتصاالت يتعلق بقواعد وثيقة استشارة عمومّية تتعلق مبشروع قرار 
اإلتصاالت واخلدمات ذات احملتوى من طرف مشغلي نشر التعريفات وشروط بيع خدمات 

ت واخلدمات ذات القيمة املضافة    .الشبكات ومزودي خدمات األنرت
  

املتعّلق و  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 عددّطالع على القانون اال وبعد   
  .املنافسة واألسعارعادة تنظيم 

  
  

نظيم املتعّلق بضبط التّ  2006فيفري  15يف املؤرّخ  2006لسنة  477 عدد األمر وعلى
  ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلاإلداري 
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لطّريقة القانونّية جللسة يوم اخلميس لس   وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2017 مارس 30
  وبعد التأّكد من توفر الّنصاب القانوين.   

   الكتايب. تقريرها تالوةكوثر الشايب يف   ةاملقّررة السّيد إىل االستماع وبعد

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

  

I – احملتوى املادي لإلسشارة:  
تضمنت اإلستشارة الراهنة وثيقة طلب اإلستشارة وقرار اهليئة الوطنية لإلتصاالت املتضّمن 

  فصول.ألربعة 
II - لإلستشارة الراهنة اإلطار العام  
ملقتضيات الفقرة السادسة من مستجيبة ية الشكلية حالنامن اإلستشارة الراهنة وردت    

عادة  2015 سبتمرب 15 املؤرخ يف 2015 لسنة 36 من القانون عدد 11 الفصل واملتعلق 
اليت تنص على أنّه:"ميكن .....للهيئات التعديلية القطاعية إستشارة تنظيم املنافسة واألسعار 

ملنافسة".    جملس املنافسة حول كل املسائل اليت هلا عالقة 
شروط وخصائص بيع خدمات اإلتصاالت تندرج اإلستشارة الراهنة يف إطار مزيد تدقيق و   
لشروط العامة للعروض وتعريفات اخلدمات عرب خمتلف الوسائط ل ضمان إعالم املستهلك 

  اإلشهارية. 
وقد ذكرت اهليئة الوطنّية لالتصاالت يف موقعها اإللكرتوين أّن نتائج االستشارة ستمّكن من 

ن ومتكّ املشغلني خمتلف  قدمهايضمان مزيد من الشفافية يف عرض خصائص اخلدمات اليت 
  .1على تفاصيل اخلدمات اليت تقدم هلماإلّطالع تهلك من املس

                                                 
  هدف اهليئة من هذه اإلستشارة العمومية: - 1

L’INT souhaite recueillir les avis des acteurs concernés et ce dans le but d’assurer 
plus de transparence dans l’affichage des caractéristiques des services offerts par les 
différents acteurs et permettre aux consommateurs d’être bien informés sur les détails 
de leurs offres de service. 
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لتجارب املقارنة على غرار ما أقرته هيئة تعديل قطاع  وقد إستأنست اهليئة يف هذا اإلطار 
  .ARCEP:اإلتصاالت بفرنسا

III - اإلطار التشريعي والرتتييب املنّظم للقطاع  
 املتعّلق حبماية املستهلك. 1992 ديسمرب 7 املؤرخ يف 1992لسنة  117 القانون عدد -
املتعلق بتقنيات البيع واإلشهار  1998 جوان 2 املؤرخ يف 1998 لسنة 40 القانون عدد -

 التجاري.
لقانون عدد - املنّقحة  2001 جانفي 15 املؤرخ يف 2001 لسنة 1 جملة االتصاالت الّصادرة 

لقانون عدد وخاّصة الفصالن   2008جانفي  8 املؤرخ يف 2008 لسنة 1 واملتمّمة خاصة 
 .2013أفريل  12 املؤرخ يف 2013 لسنة 10 منها والقانون عدد 10و 6

أللعاب الرتوجيية. 2002جويلية  9 املؤرخ يف 2002 لسنة 62 القانون عدد -  املتعّلق 
وإجراءات املتعلق بضبط شروط  2014 جانفي 16 املؤرخ يف 2014 لسنة 412 األمر عدد -

 إسناد ترخيص ملمارسة نشاط مشغل شبكة افرتاضية لالتصاالت،
املتعلق بضبط شروط وإجراءات  2014 ديسمرب 26 املؤرخ يف 2014لسنة  4773 األمر عدد -

 إسناد ترخيص ملمارسة نشاط مزّود خدمات اإلنرتنت.
ملصادقة على كراس املتعلق  1997 مارس 22 قرار وزير املواصالت املؤرخ يف -

الشروط الضابط للشروط اخلاصة بوضع واستغالل اخلدمات ذات القيمة املضافة 
 ت،لالتصاالت من نوع انرت

املتعلق بتعريف وتصنيف اخلدمات ذات  1997 مارس 22 قرار وزير املواصالت املؤرخ يف -
 القيمة املضافة لالتصاالت،

املتعلق بضبط تعريفات اخلدمات ذات  1997مارس  22 قرار وزير املواصالت املؤرخ يف -
 القيمة املضافة لالتصاالت يف النظام الداخلي.
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ملصادقة  2013 جويلية 29 قرار من وزير تكنولوجيا املعلومات واإلتصال مؤرخ يف - يتعلق 
على كراس الشروط املتعلق بضبط شروط وإجراءات توفري خدمات اإلتصاالت ذات احملتوى 

 صاالت التفاعلية.وخدمات اإلت
 

IV - دراسة الّسوق املرجعّية:  
  *حتديد السوق املرجعّية:

  تتعّلق السوق املرجعّية يف اإلستشارة الراهنة بسوق خدمات اإلتصاالت املوجهة للعموم. 
  * خدمات اإلّتصاالت ذات القيمة املضافة

ا  "اخلدمات  2 عّرف الفصل    ّ من جملة االتصاالت اخلدمات ذات القيمة املضافة على أ
اليت توّفر للعموم عرب الشبكات العمومية لالتصاالت بواسطة منظومات معلوماتية متّكن من 

  النفاذ إىل معطيات تتعّلق مبيادين حمّددة قصد االطالع عليها وتبادهلا". 
   خدمات االتصاالت ذات احملتوى*

اخلدمات اليت يتم توفريها للعموم عرب الشبكات العمومية لإلتصاالت بواسطة منظومات هي 
  معلوماتية متّكن من النفاذ إىل معطيات حمّددة قصد اإلطالع عليها وتبادهلا.

عتماد تقنيات خمتلفة،و تتمّثل هذه التقنيات     يتم توفري خدمات االتصاالت ذات احملتوى 
  خاصة يف: 

  ع الصويت،املوزّ -    
 املراسالت القصرية للهاتف الرقمي اجلوال. -
 .املراسالت متعّددة الوسائط -

 
واملرخص يف توفريها للعموم  خدمات اإلتصاالت عرب املراسالت القصريةوتصّنف  

ضمن خدمات اإلتصاالت ذات احملتوى اليت يتم توفريها للعموم عرب الشبكات العمومية 
لالتصاالت بواسطة منظومات معلوماتية متكن من النفاذ إىل معطيات حمّددة قصد 

من قرار وزير تكنولوجيات  2اإلطالع عليها وتبادهلا وفقا ملا نصت عليه أحكام الفصل 
ملصادقة على كراس الشروط  2013 جويلية 29 ملعلومات واالتصال املؤرخ يفا واملتعّلق 
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املتعّلق بضبط شروط وإجراءات توفري االتصاالت ذات احملتوى وخدمات االتصاالت 
  التفاعلية.

  

  املتدخلني يف القطاع:*
 Les opérateurs de réseaux publics des*مشغلو الّشبكات العمومّية لالتصاالت:

télécommunications   
  شركة إتصاالت تونس-
  شركة أوريدو تونس-
  "نجو "أور تونسنج و شركة أور -

ت   :Les fournisseurs de services Internet  :*مزودو خدمات األنرت
ت:   تضم السوق التونسية مخس مزودي خدمات األنرت

ت: -1   إتصاالت تونس كافة رأس ماهلا.متتلك توب 
ت - 2 ت مباشرة أوريدو أنرت مكانّية توفري خدمة األنرت بعد إدماجها   :أصبحت تتمّتع 

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

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

 *مشّغلو الشبكات االفرتاضية لالتصاالت
   :مشغل شبكة إفرتاضية للإلتصاالت

: un opérateur du réseau virtuel des telecommunications     
« MVNO » Virtual Network Operator). 
 ORVT : un opérateur du réseau virtuel des telecommunications 
إلعتماد على شبكة  هو شخص معنوي متحصل على ترخيص لتوفري خدمات إّتصاالت 

  إّتصاالت وترددات راديوية غري راجعة له. 
 .2015بدأت تنشط بتونس سنة واليت  Lycamobile شركة على غرار 
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لقرار عدد  الصادر عن اهليئة الوطنية لإلتصاالت فإّن األطراف  54وفقا للتعريف الوارد 
ذا املقرر تتمثل يف ما يلي:  املعنية 

ORPT :un opérateur de réseaux publics des télécommunication  
FSI      : un fournisseur de services internet 
ORVT : un opérateur du réseau virtuel des telecommunications 

 
  )Les offres commerciales(: العروض التجارية

سدائها  يقصد مشّغلو الشبكات لعروض التجارية عروض اخلدمات اليت يقوم 
 Les opérateurs de réseaux publics des( لالتصاالت العمومية

télécommunications( ومزّودو خدمات اإلنرتنت )Les fournisseurs de services 

Internet( ومشّغلو الشبكات االفرتاضية لالتصاالت )Les opérateurs de réseaux 

virtuels des télécommunications( .:وتتمّثل هذه اخلدمات يف ما يلي  
بني طرفني أو أكثر كل خدمة تؤمن االتصاالت   «خدمة االتصاالت وهي  -

 .)من جملة االتصاالت 2من الفصل  10مطة ( »
اخلدمة اليت توفر للعموم عرب شبكة  «وهي  خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت -

عمومية لالتصاالت مرتبطة بشبكة اإلنرتنت متكن من النفاذ إىل معطيات لإلطالع عليها أو 
 .من جملة االتصاالت) 2من الفصل  30(مطة  »اإلطالع عليها وتبادهلا 

خدمة تتمّثل يف نقل احلركة  «اهلاتف عرب بروتوكول اإلنرتنت وهي  خدمة -
اهلاتفية عرب شبكة اتصاالت تستعمل بروتوكول اإلنرتنت طبقا للمواصفات الدولية والرتاتيب 

شارات النداءات وتقنيات الضغط وجودة اخلدمات وسالمتها  (الفصل األول من  »املتعلقة 
روط توفري املتعلق بضبط ش 2008جويلية  21 املؤرخ يف 2008 لسنة 2638 األمر عدد

وال جيوز استغالل هذه اخلدمة ألغراض جتارية لفائدة . خدمة اهلاتف عرب بروتوكول االنرتنت)
العموم إّال من قبل مشّغلي الشبكات العمومية لالتصاالت املتحصلني على إجازة طبقا 

من جملة االتصاالت ومزّودي خدمات اإلنرتنت الذين يوّفرون هذه اخلدمة  18 للفصل
 .لفائدة حرفائهم عرب شبكة اإلنرتنت
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العتماد  «املشّغل االفرتاضي لالتصاالت  اليت يوّفرها االتصاالت خدمات -
لنظر  من  2 من الفصل 28 ( مطة »على شبكة اتصاالت وترددات راديوية غري راجعة له 

 .جملة االتصاالت)
  وتصّنف العروض التجارية كالتايل:

وهو عرض يتكّون من اخلدمات  )Offre de base(العرض الشامل   -أ
خبدمات  «من جملة االتصاالت  2اليت تعّرفها أحكام الفصل  الشاملة لالتصاالت

ال االتصاالت  .» الدنيا الواجب توفريها للعموم حسب التطور التكنولوجي يف ا
ويشمل اخلدمات االختيارية  )option permanente( اخليار الدائم  - ب

ستطاعة احلريف تشغيلها إالّ مبقابل مايل إضايف.املقرتحة ضمن    العرض الشامل وليس 
وهو عرض حتفيزي يتعلق  )Offre promotionnelle( العرض الرتوجيي  - ت

خالل فرتة زمنية حمّددة لغاية تنمية  يف إطار عرض شاملبعمليات جتارية يتّم إطالقها 
املبيعات بواسطة احلوافز املمنوحة للمشرتكني يف شكل امتيازات مالية أو منح أو خدمات 

 .إضافية
 Action exceptionnelle de( العملية التعويضية االستثنائية  - ث

compensation(  عّطل على إثر أعطال فنية مربّرة مثل توهي عملية جتارية يتّم إطالقها
 الشبكة ومشاكل الشحن أو أي مشكلة أخرى تتعلق جبهاز الشبكة أو بنظام املعلومات.

  العروض التجارية:
خيضع تنظيم العروض التجارية ملشغلي الشبكات العمومية لالتصاالت إىل أحكام األمر    

واملتعّلق بضبط الشروط العامة  2008 سبتمرب 15 املؤرخ يف 2008 لسنة 3026 عدد
 54 الستغالل الشبكات العمومية لالتصاالت وشبكات النفاذ وإىل قرار اهليئة الوطنية عدد

ملصادقة على طريقة حتديد التعريفات وإجراءات  2014 جوان 11 املؤرخ يف واملتعّلق 
  املصادقة على عروض خدمات التفصيل موجهة للعموم.

أنّه يتعّني على مشغلي الشبكات من األمر املشار إليه أعاله على  3نص الفصل قد و     
العمومية لالتصاالت وقبل تسويق عروضهم التجارية توجيه نظري من وثيقة إشهار التعريفات 

  إىل اهليئة مخسة عشر يوما على األقل قبل تسويقه.
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مكنت أحكام الفصل سابق الذكر اهليئة الوطنية لالتصاالت من أن تفرض و    
م أو على شروط على مشغلي الشبكات إدخال  تغيريات على تعريفات خدما

  بيعها يف حال اتضح أّن هذه العروض ال حترتم قواعد املنافسة املشروعة.
 :عريفاتالت

على خدمات  لالتصاالت شّغلي الشبكات العموميةحتتوي العروض التجارية مل
 Les services de détail destinés au grand( التفصيل املوّجهة للعموم

public.(  

املؤرخ  2008 لسنة 3026 من األمر عدد(أ) النقطة  3 الفصلوطبقا ألحكام  
املتعلق بضبط الشروط العامة الستغالل الشبكات العمومية  2008 سبتمرب 15 يف

  لالتصاالت وشبكات النفاذ، تصّنف تعريفات التفصيل إىل ثالثة أصناف وهي:
م خدمة الربط   - أ  لشبكات العمومية لالتصاالت.تعريفات الربط و

تعريفات االشرتاك يف اخلدمات اليت يوّفرها مشّغلو الشبكات العمومية   - ب
 لالتصاالت.
رات داخل الشبكة (  -ت ) أو خارج On netتعريفات املكاملات سواء منها ا

  .)Off net(ة الشبك
لالتصاالت بكل ويتّم حتديد تعريفات التفصيل من قبل مشّغلي الشبكات العمومية 

لنسبة للخدمة الشاملة ال ميكن أن تتجاوز التعريفات املطّبقة عليها من طرف  حرية. و
التصاالت وفقا  املشّغلني التعريفات القصوى املصادق عليها بقرار من الوزير املكلف 

  من جملة االتصاالت. 17 ألحكام الفصل
  

م العمومية لالتصاالت الشبكات ويتعّني على مشّغلي مع احرتام مبدأ  حتديد تعريفا
كما يتعّني املساواة يف معاملة املستعملني وتفادي أي متييز يقوم على التموقع اجلغرايف. 

لشروط العامة  م وفق أفضل الظروف االقتصادية وإعالم العموم  عليهم توفري خدما
م ونشر تعريفة كل خدمة حسب صنفها   .لعروضهم وخدما
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بقرار  يتمثل يف ما يلي: وفقا للتعريف الوارد Tarif Facial اإلشارة إىل أّن مفهوموحتدر 
  .2014جوان  11 املؤرخ يف 2014 لسنة 54 اهليئة الوطنية لإلتصاالت عدد

Tarif Facial:prix affiché et facture par l’opérateur pour les services 
offerts  

  العمومية لإلتصاالت:إلتزامات مشغلي الشبكات -
  يتعني على مشغلي الشبكات العمومية لإلتصاالت:

م وفق أفضل الظروف اإلقتصادية -     توفري خدما
م. -  لشروط العامة لعروضهم وخدما   إعالم العموم 
  نشر تعريفة توفري كل خدمة حسب صنفها - 
العموم بصفة إلكرتونية وبكل وضع نظري من الوثيقة اإلشهارية النهائية على ذمة  - 

  وكالة جتارية أو نقطة بيع للخدمات املعنية
  ن:جيب أن تتضمّ   la notice publicitaireوثيقة اإلشهار

ريخ صلوحيته،وصف حملتوى  ريخ تسويقه، ريخ ، *اإلسم التجاري للعرض:طبيعته،
 وخاصيات العرض،التعريفات وطريقة تفعيله.

  االفرتاضي لالتصاالتاملشغل إلتزامات 
  حتدد تعريفات اخلدمات مع احرتام مبدأ املساواة يف معاملة املستعملني. -
م يف أفضل الظروف االقتصادية.  -   توفري خدما
م ونشر تعريفة توفري كل خدمة حسب  - لشروط العامة لعروضهم وخدما إعالم العموم 

 .صنفها
  :تقدمي وثيقة إشهار التعريفات قبل تسويق اخلدمة وفق الشروط التالية -

ـ توجيه نظري من وثيقة اإلشهار إىل اهليئة الوطنية لالتصاالت مخسة عشر يوما قبل تسويق 
 ام به،أي عرض جديد يعتزم القي

ميكن للهيئة أن تفرض على مشغل الشبكة االفرتاضية لالتصاالت إدخال تغيريات على (
تعريفات خدماته أو على شروط بيعها، إذا اتضح أن هذه العروض ال حترتم قواعد املنافسة 

  )املشروعة وقواعد حتديد التعريفات 
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حلر على ذمة العموم بصفة ـ وضع نظري من الوثيقة اإلشهارية النهائية القابلة لالطالع ا
 .إلكرتونية وبكل فضاء اخلدمات املعنية

م  - ت واضحة حول موضوع وطرق الدخول إىل اخلدمة ومساعد إعطاء املشرتكني بيا
 ،عند الطلب

م ومتابعتها عن طريق مركز نداء  .ـ توفري خدمة الرد على استفسارات املشرتكني وشكا
  ت ذات احملتوىإلتزامات مزودي خدمات االتصاال

جويلية  29 يف لرجوع إىل القرار الصادر عن وزير تكنولوجيات املعلومات واالتصال املؤرخ
ملصادقة على كراس الشروط املتعّلق بضبط شروط وإجراءات توفري  2013 واملتعّلق 

  يلتزم مزود اخلدمات بـ:االتصاالت ذات احملتوى وخدمات االتصاالت التفاعلية 

حة استعمال اخلدمة بصفة متساوية ودون متييز إىل كّل طالبيها "- اعتماد  المتناع عنإ

ملنافسة  املشروعة يف توفري اخلدمة". الوسائل والطرق املخّلة 

التنصيص بوضوح على تسعرية اخلدمة صلب اللوحات اإلشهارية أو أية وسيلة إشهارية -

.   أخرى معتمدة قانو

اللوحات اإلشهارية على اسم مزود اخلدمة وعنوانه والرقم  التنصيص بوضوح صلب -

 اهلاتفي اخلاص خبدمة مصلحة ما بعد البيع،

لنسبة للخدمة السمعية واملرفق مللف  هليكل التنظيمي  ـ احرتام التوقيت املنصوص عليه 
 اخلدمة املقدم إىل اهليئة الوطنية لالتصاالت ومشغلي الشبكات العمومية لالتصاالت،

كلما طلب  ـ عدم استعمال املعطيات الشخصية للحرفاء دون موافقة صاحبها وحذفها
وية طالب اخلدمة، رفاق املراسلة املوجهة إىل الغري وجو    صاحبها ذلك مع االلتزام 

ملوزع وااللتزام  شهار مضمون خمالف للمحتوى املضمن  ـ عدم مغالطة املستهلك 

 بتقدمي حمتوى حمني،
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فري خدمات خمالفة للنظام العام واألخالق احلميدة طبقا للتشريع والرتاتيب اجلاري ـ عدم تو 
 ا العمل،

ـ االمتناع عن إرسال مراسالت بصفة عشوائية إىل مشرتكي خدمة اهلاتف اجلوال وااللتزام 
وا بصفة مسبقة وصرحية عن موافقتهم تقبل مثل هذه رساهلا فقط إىل احلرفاء الذين عربّ 

 الت،املراس

ـ االمتناع عن تنظيم مسابقات وألعاب تقوم على القمار والرهان والتقيد عند تنظيم ألعاب 
لنسبة لكل مسابقة أو لعبة، طبقا  لشروط املنصوص عليها بنظام اللعبة املعتمد  ومسابقات 

ا العمل،  للتشريع والرتاتيب اجلاري 

مل   .نافسة املشروعة يف توفري اخلدمةـ االمتناع عن اعتماد الوسائل والطرق املخلة 

ت خدمات مزودي إلتزامات   :األنرت
  

علق بضبط شروط املت 2014ديسمرب  26 مؤرخ يف 2014 لسنة 4773 مر عـددتضّمن األ
ت ججملة من اإللتزامات احملمولة  وإجراءات إسناد ترخيص نشاط مزود خدمات األنرت

ت خاصة صلب   منه تتمثل يف ما يلي: 12 الفصل على مزودي خدمات األنرت
ت إىل النفاذ خدمات تعريفات ديحتد-  معاملة يف املساواة مبدأ احرتام مع األنرت

   املستعملني.
م توفري -    .االقتصادية الظروف أفضل يف خدما
م لعروضهم العامة لشروط العموم إعالم-  خدمة كل  توفري تعريفة ونشر وخدما

 .صنفها حسب
  :التالية الشروط وفق اخلدمة تسويق قبل التعريفات إشهار وثيقة تقدمي -
 قبل يوما )15( عشر مخسة لالتصاالت الوطنية اهليئة إىل اإلشهار وثيقة من نظري توجيه ـ

 .جديد عرض أي تسويق
ت خدمات مزودي على تفرض أن للهيئة ميكن(  تعريفات على تغيريات إدخال األنرت

م  املشروعة املنافسة قواعد حترتم ال العروض هذه أن اتضح إذا بيعها، شروط على أو خدما
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 .)التعريفات حتديد وقواعد
 بصفة العموم ذمة على احلر لالطالع القابلة النهائية اإلشهارية الوثيقة من نظري وضع ـ

  .املعنية للخدمات فضاء وبكل إلكرتونية
  2014 لسنة 54 اإلتصالت:وفقا لقرار اهليئة عددإلتزامات مشغلي شبكات 

 2014جوان  11 املؤرّخ يف 2014 لسنة 54 تضّمن قرار اهليئة الوطنية لإلتصاالت عدد

والوارد ضمن إطالعات مشروع القرار موضوع اإلستشارة الراهنة مجلة من اإللتزامات احملمولة 
  على مشغلي شبكات اإلتصاالت تضّمنت خاّصة:

  حرتام مبادئ الشفافية واملنافسة النزيهة. مشغلي شبكات اإلتصالت إلزام -
لشروط العاّمة واخلاّصة للعروض وأية  - إعالم العموم بكاّفة وسائل االتصال املتاحة 

  تغيريات على االتفاقات القائمة.
النشر نشر رسائل واضحة ومفهومة ومقروءة حول خصائص العروض مهما كانت وسيلة  -

  املعتمدة.
لقرار عدد  :54 ويف ما يلي نورد أهم ما ورد 

  
2) Obligations des opérateurs des services de télécommunication  
Les ORPT, les ORVT et les FSI sont appelés à respecter les principes de 
transparence et de concurrence saine et loyale et notamment :  
* Eviter tout recours à des pratiques qui seraient de nature à entraver le 
bon fonctionnement du marché des télécommunications tel le dumping, la 
vente liée, les subventions croisées. 
*  Respecter leurs engagements en termes de qualité de service (QoS) tout 
en veillant au maintien d’un niveau optimum de QoS  
* Respecter les normes internationales en vigueur concernant les codes 
associés aux services à commercialiser et notamment les codes USSD 
(Unstructured Supplementary Services Data) ainsi que le plan national de 
numérotation et d’adressage  
*Porter à la connaissance du public, par tous moyens ou supports de 
communication disponibles, les conditions générales et spécifiques de 
leurs offres ainsi que les éventuelles modifications apportées aux 
offres existantes.  
* Publier des messages clairs, compréhensibles et lisibles sur les 
caractéristiques des offres telles que les tarifs, le palier de facturation, 
les avantages,… et ce quel que soit le support de publication utilisé 
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  مفهوم اإلشهار:

تعترب إشهارا على معىن ": 1998 لسنة 40 من القانون عدد نيلفصل اخلامس والثالثوفقا ل
دف بصفة مباشرة أو غري مباشرة إىل تنمية بيع منتوجات أو  كل عملية اتصالهذا القانون  

  ".إسداء خدمات مهما كان املكان أو وسائل االتصال املعتمدة
  التجارب املقارنة :

إّن التجارب املقارنة للهيئات التعديلية يف قطاع اإلتصاالت تبّني وجود عّدة إخالالت جتاه 
ا هيئة التعديل بفرنسا واليت 2املستهلك يف قطاع اإلتصاالت  على غرار الدراسة اليت قامت 

تّوجت جبملة من اإلقرتاحات والتوجيهات لضمان منافسة حقيقية يف القطاع متّكن املستهلك 
  معلومة واضحة ودقيقة حول العروض التجارية وخصائصها:من 

ARCEP :Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes  
« Améliorer les offres faites aux consommateurs de services de 
communication électroniques et postaux. »Propositions et 
Recommandation Février 2011  

  وقد تضّمنت الدراسة املبّينة أعاله خاصة النقاط التالية:
ضمان مستوى عال من محاية املستهلك،  * تعمل اهليئة التعديلية يف قطاع اإلتصاالت على 

ال سيما من خالل توفري معلومات واضحة، وال سيما شفافية التعريفات وشروط استخدام 
 خدمات االتصاالت: 

 
En matière de communications électroniques, si l’ARCEP n’est pas 
chargée de statuer sur les litiges entre les consommateurs et les 
opérateurs, l’article L. 32-1 du CPCE dispose néanmoins que  
"le régulateur doit notamment permettre « l’exercice au bénéfice des 

veiller utilisateurs d’une concurrence effective et loyale », mais aussi 
n des consommateurs, grâce « à un niveau élevé de protectio

notamment à la fourniture d’informations claires, en particulier par 
                                                 

2 -“…une etude réalisée fin 2009 pour l’ARCEP sur les usagers des SVA motrent que 
les consommateurs en appréciant l’immédiateté, la réactivité, l’accessibilité et le 
caractère interpersonnel des relations mais regrettent leur cout élévé;le manque de 
lisibilité de leur tarification et émettent des doutes sur la qualité des services rendu. 
Ainsi,alors que les scores de satisfaction atteignent 50% à 60 % d’opinions positives 
en ce qui concerne leur simplicité ,utilité et praticité,ceux ci s’établissent entre 20%  et 
40%  pour la qualité du service rendu ,la lisibilité tarifaire et le rapport qualité /prix“.  
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 la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services
de communications électroniques accessibles au public »  

  
 صعب خبدمات االتصاالت الصلة ذات ملعلومات ستهلكنين معرفة أو إملام امل اإلقرار* 
 طرف املشغلني. من دائما املعلومات هذه توفري ال يتم ألنه

  
La connaissance par les consommateurs de l’information pertinente sur 
leurs usages en services de communications électroniques fixes 
comme mobiles est difficile car cette information n’est pas toujours 
fournie par les opérateurs 

ب أن لضمان متكني املستهلك من ممارسة اختيار حر ومستنري، جي*شفافية العروض: 
يتحصل على معلومات شفافة حول العروض املتوفرة يف السوق، وأهليته للحصول على 

  اخلدمات املقدمة من قبل املشغلني وخصائصها قبل وبعد االشرتاك:
 
La transparence des offres de communications électronique : 
Pour que le consommateur puisse exercer un choix libre et éclairé, il doit 
pouvoir disposer ….d’une information la plus transparente possible sur sa 
consommation ,les offres disponibles sur le marché,son éligibilité aux 
services proposés par les opérateurs et leurs caractéristiques,avant et 
après la souscription " 

La transparence des offres d’accès à l’internet : 

Certains termes concourent à créer une opacité pour le consommateur, 
en particulier de services mobiles. Par exemple, le manque de 
transparence des termes « illimité » est d’autant plus gênant que ces 
offres illimitées rencontrent un franc succès : 47% des équipés mobiles 
bénéficient d’une offre comportant au moins une composante déclarée « 
illimitée ». 

على سواء  معلومات شفافة*ليتمكن املستهلك من ممارسة إختيار حر وواع جيب متكينه من 
 مستوى التعريفات أو على املستوى التقين.

Propositions  
Pour que le consommateur puisse exercer un choix libre et éclairé, il doit 
pouvoir disposer, conformément aux objectifs poursuivis par la régulation 
des communications électroniques prévus à l’article L. 32-1, II et 
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notamment le 12° du CPCE, d'une information transparente, qu'elle 
soit d’ordre tarifaire ou technique, c’est-à-dire accessible, exacte, 
intelligible, objective dans sa présentation, et complète.”  
 

  :3القانون املقارن املغريب
ملغرب هي الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت     اهليئة التعديلية لتنظيم قطاع اإلتصاالت 

L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications 
(ANRT)   
لشؤون اإلقتصادية والعامة  وهي تعتمد على قرار الوزير املنتدب لدى الوزير األّول املكّلف 

لتعديل قطاع اإلتصاالت يف جانبه املتعلق  2007ماي  4 صادر يف 649-07 رقم
م. هذا القرار يقضي  بتحديد لعروض التجارية ملشغلي شبكات اإلتصاالت وإشهار خدما

  :قواعد اإلشهار وإعالم املستهلك يف جمال خدمات اإلتصاالت
لرحوع إىل القرار املبني أعاله نتبني، أنّه تضّمن مجلة من اإللت زامات احملمولة على مشغلي و
  الشبكات العمومية لإلتصاالت فيما يلي نسوق أبرز ما جاء به: 

ت اإلشهارية :املادة السادسة" ، يلزم متعهدو الشبكات من أجل ضمان الصدق يف اخلطا
ختاذ العامة للمواصالت ومقدمو اخلدمات ذات القيمة املضافة واملقاولون من الباطن 

  :ا على اخلصوص احلرص علىاليت من شأالتدابري 
لعرض-   ؛دقة املعلومات املتعلقة 
  ؛ حتديد مدة العرض من حيث الكم والسعر- 
  ؛غياب أي بيان من شأنه أن يوقع املستهلك يف خطإ-
ت-  لتعرّ  دقة البيا ف على مصدر اخلطاب اإلشهاري عندما يكون مبعو اليت تسمح 

  ؛الرسائل القصرية أو بوسيلة إلكرتونيةبواسطة خدمة 
ت اإلشهارية اليت يتم بثها عن طريق -  وضع رهن إشارة الزبون إمكانية عدم استقبال اخلطا

  .خدمة الرسائل القصرية أو بوسيلة إلكرتونية
V -  لس   مالحظات ا

                                                 
3 Les modalités de publicité et d’affichage de l’information aux consommateurs par 
les opérateurs sont encadrées par l’arrêté n° 649-07 sur les modalités de publicité et 
d’information du consommateur en matière de services de télécommunications. 
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  ة شكلية:مالحظ-
اإلستشارة الراهنة يف  موضوعصادر عن اهليئة الوطنية لإلّتصاالت مشروع القرار الورد  -

للغة الفرنسية دون تقدمي النسخة العربية واحلال أّن النسخة الفرنسّية يتم  صيغته األصلّية 
ا وأّن األصل هو إعتماد النسخة العربية   .اإلستئناس 

   
فقد قّرر ، عليها اإلستشارة املاثلةللصيغة اإلستعجالّية اليت وردت غري أنّه مراعاة 

لس   .الفرنسيةنسختها يف  اقبول إبداء رأيه بشأ إستثنائّيا ا
 

  *مالحظات عامة:
القرار موضوع اإلستشارة الراهنة إىل ضبط قواعد نشر التعريفات وشروط يهدف مشروع  *

كات بيع خدمات اإلّتصاالت واخلدمات ذات القيمة املضافة من طرف مشغلي الشب
ت واخلدمات ذات القيمة املضافة، وذلك حرصا من اهليئة الوطنية  ومزودي خدمات األنرت

لإلتصاالت على ضمان مزيد من الشفافية يف عرض خصائص اخلدمات اليت يقدمها خمتلف 
  .م هلماملشغلني ومتكني املستهلك من اإلّطالع على تفاصيل اخلدمات اليت تقدّ 

 15املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  29تقتضي أحكام الفصل يف املقابل    
عادة تنظيم املنافسة واألسعار أن 2015سبتمرب  عند اإلقتضاء، طرق ،"تضبط :املتعلق 

لتجارة".   إشهار األسعار حسب القطاعات بقرار من الوزير املكلف 
لتجارة خبصوص جتّنب كّل تداخل بني جماالت إختصاص الوزيلذا وبغاية      ر املكلف 

لفقرة األخرية من  ضبط طرق إشهار األسعار حسب القطاعات على حنو ما هو مضبوط 
من القانون سالف الذكر، وبني اإلختصاص املعهود للهيئة الوطنية لإلّتصاالت،  29الفصل 

 يّتجه أن يقتصر مضمون القرار موضوع اإلستشارة على ضبط كل املسائل اليت ترى ضرورة
تنظيمها عدى منها تلك املتعلقة بضبط طرق إشهار األسعار ضمن قطاع اإلّتصاالت واليت 

لتجارة. حتعود بصري   النص للوزير املكلف 
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لرجوع إىل اإلطار التشريعي والرتتييب املنظّ  م للقطاع نالحظ عدم وجود قواعد ومعايري دقيقة *
ق خبصائص اخلدمات يف قطاع اإلتصاالت خاصة على مستوى بيان شروط العروض تتعلّ 

  والتعريفات بصفة واضحة ودقيقة للمستهلك خاصة يف وسائل اإلشهار السمعية والبصرية. 
مشغلي الشبكات العمومية *تتسم العروض التجارية والومضات اإلشهارية ملختلف 

  عض املعلومات األساسية على غرار التعريفات،بعدم الوضوح والشفافية وغياب ب لإلتصاالت
  ويف ما يلي عينة على إشهار لعروض جتارية ملشغلي الشبكات العمومية لإلتصاالت:

  أمثلة:
  :*عرض أوريدو "جّنج"

  
  :"مالّلخر" عرض شركة أورنج تونس مسبق الدفع*

  
  : لشركة أورونح تونس "عجب"*عرض 

Orange  « 3ajab » L’offre  
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  :*عرض "يهبل"
d'Orange Tehabbell'offre prépayée   

  

  
:"مريقل"*عرض إتصاالت تونس

  
  

م عمليات تنمية مبيعات خمتلف املتدخلني يف *تقر التجارب املقارنة بضرورة وجود قواعد تنظّ 
قطاع اإلتصاالت عن طريق الوسائل اإلشهارية سواء مكتوبة مسموعة أو مشاهدة وضرورة 

دف 4 الوضوح والشفافيةخضوعها جلملة من املعايري واخلاصيات تتمثل خاصة يف  وذلك 
  حمتوى اخلدمة. تفادي اخللط يف ذهن املستهلك وضمان مطابقة الرسالة اإلشهارية مع

تتدّخل حلماية املستهلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة جهات عّدة وجود *جتدر اإلشارة إىل 
 البيوعات اليت حتول دون متكنيإشهار أشكال دف التصدي إىل كل يف قطاع اإلتصاالت 

                                                 
4- Principes de loyauté et de lisibilité 
Les opérateurs télécoms et les Fournisseurs des Services à Valeur Ajoutée 
sont tenus de respecter les principes de loyauté et de lisibilité dans leurs 
messages publicitaires afin d’éviter le décalage entre le contenu du 
message publicitaire, sa compréhension par le consommateur et l’offre 
telle que proposée  

 
 



 

19 
 

القانونية ويف ما د النصوص وهو ما أفرز تعدّ  شفافّيةمن ممارسة إختياره بكل تروي و  املستهلك
ا يف ما يلي:   يلي نستعرض هذه اجلهات والنصوص القانونية املتعلقة 

   اهليئة الوطنية لإلتصاالت -
تضطلع اهليئة الوطنّية بسلطة تنظيمية تسعى من خالهلا إىل تنظيم سوق خدمات اإلّتصاالت 

 احرتامها. من خالل حتديد وضبط جمموعة القواعد اليت يتعّني على كافة املتّدخلني

حكام الفصلو   سبتمرب 15 املؤرخ يف 2008لسنة  3026 من األمر عدد 3و2 عمال 
املتعلق بضبط الشروط العاّمة الستغالل الشبكات العمومية لالتصاالت وشبكات  2008

قبل  وثيقة إشهار تعريفات التفصيلالنفاذ، تبدي اهليئة الوطنية لالتصاالت رأيها حول 
 تسويق أي عرض جديد.

ملنافسة مثال:التصدي إلشهار   جملس املنافسة - ملمارسات املخلة  يتدخل يف ما يتعلق 
صادر عن شركة تتمّتع بوضعّية هيمنة بقطاع اإلتصاالت وكذلك املمارسات املتعلقة كاذب 

أللعاب الرتوجيية اليت تقصي مشرتكي الشركات املنافسة من املشاركة يف هذه األلعاب مثال 
قصاء  الذي تعلق 2014 جويلية 17  صادر بتاريخ 143031 :القرار اإلستعجايل عدد

  ".5املنافسة من املسامهة يف اللعبة الرتوجيية ّ"دليلك ملكمشرتكي الشركات 
 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 كما جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أّن القانون عدد

عادة تنظيم املنافسة واألسعار ينص على إلزام مسدي اخلدمات  2015 سبتمرب املتعلق 
سعار البيع وبشروطه ضمن  وفقا ملا  منه 29 الفصلمن قرة األوىل الفعالم املستهلك 

لتفصيل أو مسدي خدمات  ئع منتوجات  سعار يلي:"جيب على  إعالم املستهلك 
 البيع وبشروطه وأساليبه اخلاّصة وذلك بوضع عالمات أو ملصقات واضحة يسهل

ية وسيلة أخرى مناسبة.ويكون أساس إشهار األسعار سعر البيع   اإلّطالع عليها أو 
لعملة الصعبة" عتبار األداءات و   .حلاضر 

  وزارة الصناعة والتجارة:-
                                                 

لس  -5 إلتفاقيات والعقود املربمة بينهم إىل حني البت يف أصل قّرر ا يقاف العمل  لزام مجيع املطلوبني  قبول املطلب واإلذن استعجاليا 
مج التلفزي   التلفزية اخلاّصة "التونسّية" والومضات اإلشهارية املتعّلقة به."دليلك ملك" الذي يبث على القناة  النزاع كوقف الرب
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لسنة  36من القانون عدد  29عالوة على مقتضيات الفقرة األخرية من الفصل 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار واليت خّصت  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015 املتعلق 

الوزارة فإّن  ،لتجارة بصالحية ضبط طرق إشهار األسعار حسب القطاعاتاملكّلف وزير ال
لتجارة  جوان 02يف  املؤرخ 1998 لسنة 40 نون عددالقا تطبيق مقتضياتب تقوم املكلفة 

يهدف إىل ضبط القواعد املنظمة .والذي التجارياملتعلق بطرق البيع واإلشهار  1998
لتخفيض يف الثمن والبيوعات خارج حمالت البيع واإلشهار التجاري وذلك قصد  للبيوعات 

لبعضأحكام ويف هذا اإلطار نشري .التجارية ومحاية املستهلك تضمان شفافية املعامال
  القانون املبّني أعاله:

نص على  السالف الذكر: 1998لسنة  40عدد  القانونمن  نيلفصل الثامن والثالثا -
ميكن للوزير املكلف :"يقاف اإلشهار حتفظية إجراءات ختاذ وزير التجارةالحية ص

يقاف اإلشهار ملدة شهر على أقصى تقدير قابلة للتمديد  إجراءات لتجارة اختاذ حتفظية 
لنسبة إىل كل إشهار يتعلق مبمارسات غري  ا العمل أو وذلك  مطابقة للرتاتيب اجلاري 

لفصل السابع والثالثون من هذا القانون ت الواردة  ا اإلثبا  ."عندما ال يقدم القائمون 

مسؤولية   أقرّ   أعالهاملبّني  1998لسنة  40 من القانون عدد الفصل التاسع والثالثونو -
أصلية عن املخالفة املرتكبة وإذا  يكون املعلن مسؤوال بصفة "املعلن يف عملية اإلشهار:

  "هايحتمل على مسري  املسؤولية ذا معنوية فان املخالف كان

ة املعلن وعون مسؤوليّ  نّص على 1998لسنة  40 من القانون عدد الفصل األربعونو -
لتضامن عن املخالفات املرتكبة يف عملية "اإلشهار: املعلن وعون اإلشهار مسؤوالن 
لنظام العام االقتصادياإلشهار    ."واليت هلا مساس 

يف معاينة وتتبع  أعوان املراقبة االقتصاديةصالحية نص على : الفصل الثاين واخلمسون
إلشهار التجاري: ع املخالفات ألحكام هذا القانون من تقع معاينة وتتبّ " املخالفات املتعلقة 
الضابطة العدلية وأعوان الرتاتيب االبلدية وفق الشروط قبل أعوان املراقبة االقتصادية وأعوان 

ملنافسة واألسعار والنصوص املنقحة واملتممة له لقانون املتعلق   ."املنصوص عليها 
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تشكيات املستهلكني وتقدمي  تلقيتم املنظمة خاصة بمنظمة الدفاع عن املستهلك:  -
إلشهار الكاذب.   عرائض لدى احملاكم العدلية خاصة يف ما يتعلق 

القواعد السلوكية  وضعتم اهليئة باهليئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي البصري  -
إلشهار و    6امراقبة تقّيد أجهزة اإلّتصال السمعي والبصري املتعلقة 

القواعد السلوكية لإلشهار يف اإلطار إىل أّن اهليئة أصدرت وثيقة وجتدر اإلشارة يف هذا 
وهي وثيقة منشورة على موقع الواب  2017 وسائل اإلتصال السمعي والبصري يف فيفري

  للهيئة.  عالراج
  املالحظات اخلاّصة:

  الفصل األول والفصل الثالث:-
يقرتح حتديد دقيق لألطراف املعنية بتطبيق مقتضيات هذا القرار وذلك بصفة موّحدة 

لنسبة  من مشروع القرار   3و 1 للفصلوواضحة ويف هذا اإلطار يقرتح توحيد األطراف 
  كما يلي:

Les Opérateurs de Réseau Publics des Télécommunication,les Opérateurs 
de Réseaux Virtuels des Télécommunication et les Fournisseurs des 
Services d’Internet et Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée 

 

  
مارس  30 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ 

سة السيّ  2017 العّيادي حممد  والسادةالسّيدات د رضا بن حممود وعضويّة بر
نماجدة بن جعفر ورجاء الشواشي و عمر التونكيت و  واخلموسي  ورمي بوزّ

لسعود  وشكري املامغليحمّمد بن فرج واهلادي بن مراد و بوعبيدي  وسامل 
وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد البحري القابسي وكاتب وخالد السالمي 

  .السّيد نبيل السمايت اجللسة
  

                                                 
حداث هيئة  2011نوفمرب  2املؤرخ يف  2011لسنة  119من املرسوم عدد  16الفصل - 6 املتعلق حبرية اإلتصال السمعي والبصري و

  .عليا مستقلة لإلتّثال السمعي والبصري
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  الـرئيــس                                                        
 رضا بن حممود                                                                  


