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                                                             احلمد                                   ة                              ّـ لتونسيا اجلمهورية  
  ة   ـجملس املنافس     
  ةـة العامّ ـاجللس   
  ****استشاري    

  

  االتصاالتالقطاع:خدمات 

  
  172658الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 
  2018جانفي  15خ  بتاري

 
  إّن جملس املنافسة،    

 عدد حتت جملس املنافسة بكتابة ةرمسّ وزير التجارة امل إحالةعلى إّطالعه بعد         
لس رأي طلب ةواملتضّمن 2017ديسمرب  07 بتاريخ172658 مشروع أمر حول  ا

لتفاوض املباشر مع املؤسسات  حكومي يتعّلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات 
مج الوطين جلودة اخلدمات  الصغرى إلجناز قيس جودة خدمات االتصاالت يف إطار الرب

حكام الفصل  املؤرّخ يف  2015لسنة  36من قانون عدد  11الرقمية إلبداء الرأي عمال 
  ،عادة تنظيم املنافسة واألسعارملتعّلق وا 2015سبتمرب  15

 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد        
  .عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعّلق 

ق تعلّ وامل 2016أوت  19ؤرخ يف امل 2016لسنة  1148كومي عدد احلمر وعلى األ          
لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية بضبط  إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
  .والرتتيبية

  



2 
 

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

  
لس وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعا            ء أعضاء ا

  .2018جانفي  15االثنني 
      
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.           

  تقريرها الكتايب.يف تالوة  السّيدة بثينة األديب ةوبعد االستماع إىل املقّرر   
  
لس      ي:املنافسة على ما يلوبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

 :المحتوى المادي لالستشارة  
  .ومن وثيقة شرح األسباب )07(يتكون مشروع األمر الراهن من سبعة فصول     
االسرتاتيجي يندرج يف إطار التوجه  الراهن مشروع األمر  فإنّ  األسبابووفقا لوثيقة شرح     

  املضافة وبعث فرص العمل.الرامي إىل دعم االقتصاد الرقمي خللق القيمة 
مج حتفيزي  هلذاو     الغرض تعتزم وزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي إطالق بر

لفائدة أصحاب الشهائد العليا يهدف إىل بعث شركات صغرى يف جمال قيس جودة 
  شبكات االتصال.

مج  يهدفو     عرب خط يقع متويلها  34عددها  بعث شركات صغرى إىلهذا الرب
خصوصي تضعه وزارة التكوين املهين والتشغيل وحيمل على موارد الصندوق الوطين للتشغيل 

  وذلك قصد: لدى البنك التونسي للتضامن
احلصول على قياسات ومؤشرات اجلودة بصفة آنية ومتواصلة على املستوى الوطين  -

جلودة املضمنة بكراسات ملتابعة مدى تطابق جودة خدمات املشغلّني مع مقاييس ا
  الشروط اخلاّصة.

 توفري معلومات حول نوعّية اخلدمات املقّدمة للمشرتكني بطريقة سهلة الفهم. -
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لتحسني وتطوير اخلدمات املسداة من قبل  اوحافز  اجعل منظومة قياس اجلودة حمرك -
  .املشغلّني 

  
كما ميّكن هذا النّص اهليئة الوطنية لالّتصاالت من إبرام عقود طلبات عمومّية أو صفقات     

لتفاوض املباشر مع الشركات احملدثة إلجناز قيس جودة شبكات اهلاتف اجلوال يف إطار 
حكام هذا  زلتحفيالربامج الوطنية  أصحاب الشهائد العليا طبق الشروط واإلجراءات املبينة 

األمر احلكومي وذلك وفقا للمبادئ العاّمة املنظمة للصفقات العمومّية املنصوص عليها 
املتعّلق بتنظيم الصفقات  2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039ألمر عدد 

  العمومّية.
مج الوطين لضمان جودة اخل   دمات الرقمّيةالرب

يستند االقتصاد الرقمي إىل مناذج واسرتاتيجيات أعمال جديدة ترتكز على تطبيقات وشبكات 
اتصاالت حديثة وتعترب جودة الشبكات مبا فيها تلك اليت ختص كيفية وإمكانية النفاذ أساسية 

  يف هذا السياق.
مج الوطين يف بعث منصّ   وحمدودة من حيث التكلفة وذلك ة موثوقة فعالة وتتمثل مهمة الرب

 ،لضمان اجلودة يف اعتماد اخلدمات الرقمية وإقامة هيكل وطين جديد لتحقيق هذه األهداف
لتايل خلق فرص عمل جديدة خلّ    رجيي اجلامعات.و

احلالية خلدمات قياس جودة خدمات االتصاالت املقّدمة  التايل الوضعّيةدول اجل ويربز
مج الوطين املتعّلق بضمان جودة اخلدمات للمشرتكني واألهداف املن شودة من خالل الرب

  الرقمية:
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مج توفري مجلة من       البشرية واملاديّة: اإلمكانياتويتطلب هذا الرب
  اإلمكانيات البشرية املطلوبة:*
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 :املطلوبةاإلمكانيات  *
 

 
  

  اخلدمات الرقمّية:كما يربز الرسم البياين سلسلة القيم لضمان جودة   
  

  
مج الوطين على ضمان جودة اخلدمات الرقمية، يوال     حتقيق  إىل بل يتعداها قتصر الرب

  التالية:األخرى  األهداف
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لس   :ا

  
حكامه وبوثيقة شرح األسباب املصاحبة له إىل  يهدف مشروع األمر املعروض طبق ما ورد 

مج الوطين لضمان جودة اخلدمات الرقمّية وفق مقاييس وضع إطار تنظيمي إلجناز  الرب
عتماد آلية التفاوض املباشر مع املؤسسات  اجلودة املعتمدة دوليا وذلك من خالل السماح 

مج املذكور بعد أن تتوىل جل نة خاّصة حتدث يف الغرض االقتصادية اليت ستنخرط يف الرب
وإعداد قائمة يف املؤسسات املقبولة للعمل ضبط شروط وإجراءات إحداث تلك املؤسسات 

مج املذكور.   يف إطار الرب
ا مضمون األحكام بعد اإلطالع علىتبّني ي وحيث ّ ذا املشروع أ تتعارض يف أكثر  الواردة 

ا تتناىف م ّ ع فلسفة من موضع مع مبادئ الشفافّية والنجاعة واملساواة واملنافسة احلرّة، كما أ
  ة وبيان ذلك كاآليت:قتصاديحترير األنشطة اال

  
إّن مبدأ حرية ممارسة النشاط االقتصادي يتناىف مع فكرة حتديد عدد الشركات املزمع 
إحداثها كما جاء مبشروع األمر احلكومي، كما أّن تكليف جلنة إدارية بتحديد شروط 

مج الوطين جلودة قياس اخلدما ت الرقمية وإجراءات املؤسسات املزمع إحداثها يف إطار الرب
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وتكّرسها  تونس تنتهجهااليت وحتفيز املبادرة اخلاّصة يتناىف وفلسفة حترير األنشطة االقتصادية 
اليت ، 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  36عدداملنافسة واألسعار إعادة تنظيم أحكام قانون 

ا احلّد من دخول مؤسسات للسوق  منعت أحكامه وبصفة صرحية كّل األعمال ّ اليت من شأ
، أعمال اللجنة املزمع إحداثها تندرج ضمن هذا املنع ولعلّ  ،أو احلّد من املنافسة احلرّة فيها

مؤسسة فقط وقصر االنتفاع  34ذلك أّن ضبط عدد املؤسسات املزمع إحداثها يف حدود 
ال لغريها مو لتم ا دون فسح ا ن املؤسسات يشكّل حّدا من حّرية يل العمومي لفائد

  املنافسة وحاجزا للّدخول إىل سوق قيس جودة خدمات االّتصاالت.
ال االقتصادي سّن كراس شروط و من املنطقي يكون لذا، فإنّه  مسايرة ملبدأ احلرّية يف ا

خاّص يّنظم جمال قيس جودة خدمات االتصاالت والشروط الواجب توفّرها لتعاطي هذا 
ال تبعا لذلك أمام كّل من تتوفر فيه هذه الشروط دون متييز أو حتديد مسبق النشاط و  فتح ا

  لعدد الشركات.
ملقتضيات قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار خمالفته مشروع األمر الراهن  يتبّني منكما   

لتفاوض املباشر للتزود خبدمات املؤسسات اليت يتم  إجراء أيضا من خالل إبرام الصفقات 
مج الوطين جلودة اخلدمات الرقمية، هذه املؤّسسات  يئةعن عوض ف بعثها يف إطار الرب

ة املنافسة داخل الّسوق،  وجعلها مستعّدةالصغرى  امتياز االنتفاع سنوات 3وملّدة  منحهاا
هد تنافسي، ممّا قد يؤثّر سلبا على وضعّيتها املالّية ومكانتها الصفقات دون أدىن ج ذه

لبعض إىل بعث مؤسسات لفرتة معّينة مثّ داخل الّسوق مبجّرد انتهاء هذه الفرتة  أو يؤدي 
ذا االمتياز.   التخّلي عنها مبجّرد انقضاء مّدة االنتفاع 

  
لس  مج الوطين جلوإذ ولذا فإّن ا ودة اخلدمات الرقمية يف دعم االقتصاد يؤكد على أمهّية الرب

ضرورة إعادة النظر يف الصياغة القانونّية يرى  الرقمي وخلق مواطن الشغل، إال أنّه يف املقابل
مج حىت ال تتعارض مع مبادئ حرية املنافسة وشفافّية اإلجراءات واملساواة أمام  هلذا الرب

  .الطلب العمومي
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لس املنافسة بتاريخ        سة  2018جانفي  15وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة  بر
حممد العيادي وعمر التونكيت ورجاء  السّيد رضا بن حممود وعضويّة السّيدات والّسادة

وأكرم الباروين وشكري املامغلي واخلموسي بوعيبدي ومعز خالد السالمي الشواشي و 
نبيل  السّيد حممد الشيخ روحو وكاتب اجللسةالسّيد املقّرر العام  العبيدي وحبضور

  السمايت.

                                                                            
  الرئيس

 رضا بن حممود                                     
 


