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   الحمـد                                                                التّونسيّة الجمهوريّة

  مجلـس المنافـسة

  االّتصاالتالقطاع: خدمات   

 172647الملف االستشاري عدد  

  

  172647الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2017 سبتمرب  20بتاريخ 

  املنافسة،إّن جملس 

م بكتابة جملس املنافسة صاالت املرسّ اهليئة الوطنية لالتّ بعد اإلّطالع على مكتوب     
بكيفية  استشارة عمومية تتعّلق حول رأيال طلب واملتضّمن 2017 جوان 20بتاريخ 

ملصادقة على عروض خدمات   االّتصاالتحتديد التعريفات واإلجراءات اخلاّصة 
 les abonnés non » املؤّسساتهة لفائدة لتفصيل املوجّ 

résidentiels »،  15 املؤرخ يف 2015لسنة  36طبقا ألحكام القانون عدد 

عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب    واألسعار.واملتعّلق 

 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

  .عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعّلق  2015
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واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2017 سبتمرب 20جللسة يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

وإىل  الكتايب هايف تالوة تقرير بثينة األديب  ةالسّيد ةوبعد االستماع إىل املقّرر 
  . مالحظات املقّرر العام السّيد البحري القابسي

لس املنافسة على ما يلي:   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

  اإلطار القانوين لإلستشارة: 

من قانون إعادة تنظيم املنافسة  11من الفصل  السادسة نّصت أحكام الفقرة  
لتجارة وللهيئات واألسعار على أنّه:"ميكن للجان الربملانية وللوزير املكلّ  ف 

التعديلية القطاعية استشارة جملس املنافسة حول كّل املسائل اليت هلا عالقة 
  .ملنافسة"

ها هيئة احلال املقّدمة من اهليئة الوطنّية لالتصاالت بوصفوتندرج استشارة    
ملنافسة يف سوق خدمات    .االّتصاالتقطاعية يف إطار املسائل اليت هلا عالقة 

من األمر   الفقرة أ 3ويندرج موضوع االستشارة يف إطار تفعيل أحكام الفصل    
واملتعّلق بضبط الشروط العامة الستغالل  2008املؤرخ يف  2008لسنة  3026عدد 

  صاالت وشبكات النفاذ.الشبكات العمومّية لالتّ 
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 االستشارة العمومّية  الهدف من  

مجيع  متكنّ وثيقة صاالت مة من اهليئة الوطنّية لالتّ االستشارة العمومّية املنظّ  متثل
ت و  االّتصاالتاألطراف املعنّية وذات الصّلة بقطاع  اقرتاحات حول من تقدمي إجا

  النقاط احملّددة بنص االستشارة الراهنة.

دف هذه اإلستشارة العمومّية إىل جتميع خمتلف االقرتاحات واآلراء اليت على    و
مجلة من حتديد التعريفات و أساسها تتوىل اهليئة الوطنية لالتصاالت حتديد شروط 

ملصادقة على عروض خدمات  هة لتفصيل املوجّ  االّتصاالتاإلجراءات اخلاّصة 
  .املؤّسساتلفائدة 

   الهاتفية ذات    االّتصاالتخدمات  ل  الّنصوص القـانونّية المنظمةأهّم
  المحتوى والتفـاعلّية

 أللعابق تعلّ امل 2002جويلية  9ؤرخ يف امل 2002لسنة  62قانون عدد ال -
 .الرتوجيية

  ،االّتصاالتبتنقيح وإمتام جملة  املتعّلق  2013لسنة  10قانون عدد ال -
عادة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد - املتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار
املتعّلق بضبط  2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة  3026األمر عدد  -

  الشروط العاّمة الستغالل الشبكات العمومّية لالتصاالت وشبكات النفاذ.
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واملتعّلق بتنقيح  2012سبتمرب  18املؤرخ يف  2012لسنة  2000األمر عدد  -
واملتعّلق بضبط  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  2638األمر عدد 

ت.شروط تو   فري خدمة اهلاتف عرب برتكول األنرت

واملتعّلق بضبط  2014جانفي  16املؤرخ يف  2014لسنة  412األمر عدد   -
شروط وإجراءات إسناد ترخيص ملمارسة نشاط مشغل شبكة افرتاضية 

  لالتصاالت.
 2013ديسمرب  30خ يف صال املؤرّ قرار وزير تكنولوجيا املعلومات واالتّ  -

 .قائمة اخلدمات الشاملة لالتصاالتواملتعّلق بضبط 

 :الّسوق المرجعّية  

 Abonnés"املوجهة للمؤسسات االّتصاالتتتعّلق استشارة احلال بسوق خدمات 

non résidentiels"  هذه األخرية سوقا مرجعّية على اعتبار اختالف كّل  تعدّ و
ت العرض والطلب داخلها مقارنة خبدمات  املوجهة للعموم  االّتصاالتمكو

« Abonnés particuliers ou résidentiels » 

وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أّن التجارب املقارنة أكّدت على خصوصية 
عتبار هذه الّسوق سوقا مرجعّية   يف ما، نفس التوجه 1هذه الّسـوق كانت قد يتعّلق 

املتعّلق  2015لسنة  91 صاالت يف قرارها عـدد أقرّته أيضا اهليئة الوطنية لالتّ 
  .  2االّتصاالتبتحديد املبادئ التوجيهية اخلاّصة بتحديد األسواق املرجعّية يف قطاع 

                                                            
1 « La clientèle non résidentielle, qui présente une structure particulière, se distingue de la clientèle  
résidentielle par des besoins qui lui sont propres et auxquelles les opérateurs de communications 
électroniques répondent par des offres spécifiques." Source : Avis de l’autorité de la concurrence n15-
D-20 du 17 décembre 2015, p9. 

  9/2015من قرار اهليئة الوطنية لالتصاالت عدد 24الصفحة  2
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 االّتصاالتبتقدمي خدمات  اليت ختتصّ  االّتصاالتوتعترب هذه السوق من أسواق   
  .Marché de détail املؤّسسات لفائدة  لتفصيل

  

  الطلب:

اليت تستخدم خدمات  املؤّسساتالطلب داخل هذه الّسوق من كّل  يصدر
  .لفائدة الغريمن أجل تقدمي وتوفري خدمات ومنتوجات  االّتصاالت

العمومية واخلاّصة وأيضا  املؤّسسات إىل أنّ يف هذا اخلصوص وجتدر اإلشارة    
     الّسوق.اجلهات احلكومية تعترب من بني أهّم العناصر املكونة للطلب داخل هذه 
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إىل  2001اخلاّصة خالل الفرتة املمتّدة من سنة  املؤّسساتهذا وقد شهد عدد 
ألساس إىل االرتفاع  %18يقّدر بنسبة  اطفيف اارتفاع 2015حدود سنة  ترجع 

الناشطة خاّصة يف قطاع اخلدمات الصحية ويف قطاع  املؤّسساتل يف عدد املسجّ 
 التعليم اخلاّص.

  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

  602222  626102  654524  680241  711442  

  املصدر: املعهد الوطين لإلحصاء

 http://www.ins.tn/fr/themes/entreprises  

اهلاتفّية وأيضا خدمات النفاذ  االّتصاالتخدمات  خاّصة يف كلّ الطلب  ويتمثلّ 
ت.والربط    بشبكة األنرت

  العرض:

  ينبع العرض داخل هذه السوق من:

  ّعلى إجازة  نون املتحّصلو األشخاص املعنويوهم : الشبكات العمومّية يلمشغ

  ة وهم:صاالت والبالغ عددهم ثالثالستغالل شبكة عمومّية لالتّ 
 ،صاالت تونساتّ  -

 ،أوريدوشركة  -

 .شركة أورنج تونس -
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لي الشبكات العمومية اهلاتفّية، يتوىل  مشغّ  االّتصاالتإىل جانب خدمات 
ت من اجليل الثالث يف سوق التفصيل لفائدة لالتّ  صاالت تقدمي خدمات األنرت

 املشرتكني بشبكتهم.

  ّمينحه ل شبكة افرتاضية لرتخيص : خيضع نشاط مشغّ لي الشبكات االفرتاضيةمشغ 

  صاالت.بعد أخذ رأي اهليئة الوطنية لالتّ  الّتصاالتالوزير املكلف 

حلقوق صاالت متحصّ ع كّل مشغل شبكة افرتاضية لالتّ ويتمتّ    ل على ترخيص 
لي الشبكات صاالت املتعاقد معه جتاه بقّية مشغّ ل الشبكة العمومية لالتّ املخولة ملشغّ 
  صاالت.العمومّية لالتّ 

لسوق الوطنية كّل من املشغّ  الذي يتوىل تقدمي  "نسمة موبيل"ل االفرتاضيوينشط 

العتماد على شبكة اتّ  واملشغل اإلفرتاضي الثاين  "شركة أوريدو" صاالتخدماته 

العتماد على شبكة  تقدمي خدمات االتّ الذي بدوره يتوّىل  "لكيك موبيل" صال 

لنظر لشركة اتّ الر  االّتصاالت   صاالت تونس.اجعة 

  
 

 

  ّت:مزو  دي خدمات األنرت
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لسوق الوطنّية مخسة مزودييبلغ عدد مزوّ  ت  خلدمات  )05( ندي خدمات األنرت
خلطوط الرقمية الالّ    متوازية:الربط 

ت -  ،تو

نت -  ،تو

 ،أورنج -

يت -  ،ايقز

نت -  .قلو

ملرصد الوطين لالتصاالت إىل موىف فيفري ووفقا للمعطيات املتوفّ  ، فإّن 2014رة 
ت تتوزّ حصص مزوّ    ع كاآليت:دي خدمات األنرت
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خلطوط     وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنّه إىل جانب خدمات الربط 
ت  و مزودّ الرقمّية، يتوّىل  ت توفري خدمة اهلاتف عرب بروتكول األنرت خدمات األنرت

ت.   لفائدة حرفائهم عرب شبكات األنرت

 املتعّلقة بنّص االستشارة املالحظات:  

ملصطلحات يف -   ما يتعّلق 

ب املصطلحات غياب تعريف ملصطلح "يالحظ   les abonnés nonيف 

résidentiels "،  حتديد خصوصّية السوق املرجعية على أساسه يتّم وهو مصطلح
دف إىل تنظيمهوأيضا إصدار قرارات ترتيبية من قبل اهليئة الوطنّية لالتّ    .صاالت 

هلذا املصطلح يف الباب اخلاّص  دقيق لذا يقرتح يف هذا اخلصوص تقدمي تعريف 
 ملصطلحات.

  :يف ما يتعّلق مبوضوع نّص االستشارة وتالؤمها مع قانون املنافسة -

عادة تنظيم املنافسة  2015لسنة  36من القانون عدد  2 الفصل نصّ    املتعّلق 
واألسعار على أنّه تستثىن من نظام احلرية املواد واملنتوجات واخلدمات األساسية أو 
املتعّلقة بقطاعات أو مناطق تكون فيها املنافسة بواسطة األسعار حمدودة إّما بسبب 

ت متواصلة يف التموين أو حالة احتكار للسّ  ية أو بفعل أحكام تشريعوق أو صعو

  ترتيبية.

لرجوع إىل مقتضيات الفصل     الذي ينّص على  االّتصاالتمن جملة  17و
صاالت ملصادقة أنّه:"ختضع التعريفات القصوى املطبقة على اخلدمات الشاملة لالتّ 
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يربز أّن أحكام هذا الفصل حّددت قتضى قرار" ، مب الّتصاالتف الوزير املكلّ 

اليت ختضع  إىل نظام املصادقة واملتمثّلة يف خدمات  االّتصاالتطبيعة خدمات 

الشاملة، كما أشارت إىل اجلهة املختّصة بتحديد التعريفات  االّتصاالت

   القصوى هلذا الصنف من اخلدمات.

قرار وزير من  2وفقا ألحكام الفصل الشاملة  االّتصاالتقائمة خدمات  وتتمثلّ   
واملتعّلق بضبط قائمة  2013ديسمرب  30خ يف صال املؤرّ تكنولوجيا املعلومات واالتّ 

  يف: اخلدمات الشاملة لالتصاالت

 اهلاتفية وفق املعايري الدولية للجودة، االّتصاالتتوفري النفاذ خلدمة  -

 ،توفري مراكز اتصاالت عاّمة -

 توفري اخلدمة لذوي االحتياجات اخلاّصة، -

ت بسعة دنيا تقّدر ب -  .كيلوبيت يف الثانية   128توفري خدمة النفاذ لألنرت

:تتضمّ و    ن قائمة اخلدمات الشاملة وجو

 ،العروض االجتماعّية -

 ،مترير نداء االستغاثة جما -

  تقدمي خدمات اإلرشاد ودليل املشرتكني يف شكل مطبوع أو الكرتوين. -

فإّن تّدخل اهليئة الوطنّية لالتصاالت يف جمال حتديد التعريفات سواء   ،وعليه   
ألحكام جملة  اخمالفيعّد  الشاملة أو غريها من اخلدمات االّتصاالتكانت خدمات 
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حكام الفصل  االّتصاالت من القانون  2وملبدأ حرية حتديد األسعار املشار إليه 
عادة تنظيم ا 2015لسنة  36عدد    ملنافسة واألسعار.املتعّلق 

املؤرخ يف  2008لسنة  3026عدد  من األمر 3أحكام الفصل  عن أنّ  هذا فضال
املتعّلق بضبط الشروط العاّمة الستغالل الشبكات العمومّية  2008سبتمرب  15

نّصت على أّن تعريفات التفصيل حتّدد بكل حريّة كما  لالتصاالت وشبكات النفاذ
  أكدت مقتضيات ذات الفصل على ما يلي:

مع  ي الشبكاتحتّدد تعريفات الربط واالشرتاك واملكاملات من قبل مشغلّ  -
عاملة املستعملني وتفادي أي متييز يقوم على التموقع احرتام مبدأ املساواة يف م

 اجلغرايف.

ي الشبكات إدخال صاالت أن تفرض على مشغلّ ميكن للهيئة الوطنّية لالتّ  -
م أو على شروط بيعها، ضح أّن هذه إذا اتّ  تغيريات على تعريفات خدما

 .العروض ال حترتم قواعد املنافسة املشروعة ومبدأ حتديد التعريفات

هو احلرية وأّن  االّتصاالتويستشف مما تقّدم أّن املبدأ يف حتديد تعريفات خدمات 
الشاملة وأّن اختصاص حتديد تعريفات  االّتصاالتدمات خب يتعّلق قصرااالستثناء 

، قتضى قرارمب الّتصاالتاملكلف هذا الصنف من اخلدمات يكون من قبل الوزير 

بصفة وطنية لالتصاالت يف جمال التعريفات فيكون أّما فيما يتعّلق بتّدخل اهليئة ال

ي الشبكات العمومّية لقواعد يف حال ثبت عدم احرتام عروض مشغلّ الحقة 

  املنافسة املشروعة ومبدأ حتديد التعريفات.
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 فصوهلا فيما تضّمنتهو  االستشارة مضمونيقرتح مراجعة ووفقا ملا تقّدم فإنّه   

سالفة ملخالفتها للنصوص القانونية  االّتصاالتتحديد تعريفات خبدمات ب املّتعلقة

  على حّد السواء. وملبدأ املنافسة الذكر

  

اللتزامات التعاقدية لنقطة اخلاّصة   conditions contractuellesيف ما يتعّلق 

relatives aux offres B2B. 

ال، اقتصرت فقط على مشغلي أّن االلتزامات املشار إليها يف هذا يتبّني       ا
ت الذين يتعاقدون بدورهم الشبكات العمومّية ومل تشمل مزوّ  دي خدمات األنرت

لتايل املؤّسساتمع  ملبدأ املساواة واحرتاما  االقتصادية إلسداء مجلة من اخلدمات و
كّل على  جه أيضا تعميم مثل هذه االلتزامات بني خمتلف املتّدخلني يف السوق يتّ 

م التعاقد مع ا مكا إلسداء خدمات  املؤّسساتلناشطني يف السوق الذين 
  .االّتصاالت

  

  

  

  

لس املنافسة بتاريخ  سبتمرب  20صدر هذا الّرأي عن اجلّلسة العاّمة 

سة السّيد رضا بن حممود وعضويّة السّيدات والّسادة حممد العيادي  2017 بر
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ن وحممد بن فر  ج واهلادي بن مراد وأكرم الباروين ورجاء الشواشي ورمي بوز

لسعود واخلموسي بوعيبدي وحبضور املقّرر العام السّيد حممد البحري  وسامل 

  القابسي وكاتبة اجللسة السّيد ة ميينة الزيتوين.

  الرئيس           

 رضا بن حممود                                 

 

  

 

  

  

 


