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                                                                      احلمد                                   ة                              ّـ اجلمهورية التونسي  

  ة   ـجملس املنافس     
  ةـة العامّ ـاجللس   
  ****استشاري    

  

  االتصاالتالقطاع:خدمات 

  
  182677الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 
  2018 أكتوبر   25خ بتاري

 
  إّن جملس املنافسة،    

 عدد حتت جملس املنافسة بكتابة ةرمسّ وزير التجارة امل إحالةعلى إّطالعه بعد        
جديدة نة طلب رأي جملس املنافسة حول صيغة و املتضمّ  2018أوت  15بتاريخ 182677

لتفاوض املباشر مع  ملشروع أمر حكومي يتعّلق بضبط شروط وإجراءات إبرام الصفقات 
مج الوطين  املؤسسات الصغرى إلجناز قيس جودة خدمات االتصاالت يف إطار الرب

حكام الفصل  جلودة اخلدمات املؤرّخ يف  2015لسنة  36قانون عدد  من 11عمال 
  ،عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعّلق  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
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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 استدعاء            أعضاء ا

  .2018 أكتوبر 25 اخلميس
    
  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 
  
  قانون املنافسةشروع األمر مع أحكام الصياغة اجلديدة ملمدى تالؤم مقتضيات 

  

خالل آلية العرض داخل الّسوق من ى حتكم الدولة يف علالراهن تقوم فكرة مشروع األمر 
يتم بعثها من  خلق مؤسسات صغرى يف جمال خدمات قيس جودة خدمات االتصاالت

م من  طرف أصحاب الشهائد العليا، يف جمال االتصاالت أو االعالمية، إثر قبول ترشحا
لفصل    من مشروع األمر. 3طرف جلنة إدارية منصوص عليها 

يقّدر عدد املؤسسات املزمع إحداثها وفقا ملا ورد بوثيقة شرح أسباب مشروع األمر، فإّن و 
حتساب  4.2بات تقّدر مؤسسة صغرى حبجم استثمار  34ب ألف  150مليون دينار 

ت   تساعد علىدينار على أقصى تقدير لكّل مؤسسة صغرى موزعة على كافة الوال
  موطن شغل. 470إحداث 

متويل هذه املؤسسات يكون عن طريق منح خط متويل حكومي تضعه ويتّجه التأكيد أّن 
صندوق الوطين للتشغيل لدى البنك وزارة التكوين املهين والتشغيل وحيمل على موارد ال

  التونسي للتضامن.
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 وتتجه املالحظة إىل أّن حتكم الدولة يف آلية العرض ال يقتصر فقط على اإلحداث والتمويل
عث املشروع،  تتّدخل أيضا يف توزيع هذه املؤسسات على كامل الرتاب  وإّمناواختيار 

   الوطين.
  
نية تتوىل الدولة أيضا التّدخل يف آلية و  من خالل متكني املؤسسات املزمع  الطلبمن جهة 

تكوينها من عقود طلبات عمومّية مع اهليئة الوطنّية لالتصاالت ملّدة ثالث سنوات قابلة 
  للتجديد مرّة واحدة ومببلغ أقصاه ثالث مائة ألف دينار بعنوان كّل سنة.

  
ى أمهّية علأكّد  أن  ،2018جانفي   15خ  بتاري لس املنافسة يف رأيه الصادر ولقد سبق

مج الوطين جلودة اخلدمات الرقمية يف دعم االقتصاد الرقمي وخلق مواطن الشغل، إال  الرب
مج  اقرتحأنّه يف املقابل    .ضرورة إعادة النظر يف الصياغة القانونّية هلذا الرب

  
  :ما يلي ّمت التأكيد يف الرأي املشار إليه أعاله كما 

النشاط االقتصادي يتناىف مع فكرة حتديد عدد الشركات املزمع إّن مبدأ حرية ممارسة  -
ضبط عدد املؤسسات املزمع  إحداثها كما جاء مبشروع األمر احلكومي إضافة إىل أنّ 

ا دون فسح  34إحداثها يف حدود  لتمويل العمومي لفائد مؤسسة فقط وقصر االنتفاع 
ال لغريها من املؤسسات يشكّل حّدا من حرّية ا ملنافسة وحاجزا للّدخول إىل سوق قيس ا

  جودة خدمات االّتصاالت.
إّن تكليف جلنة إدارية بتحديد شروط وإجراءات املؤسسات املزمع إحداثها يف إطار  -

مج الوطين جلودة قياس اخلدمات الرقمية يتناىف وفلسفة حترير األنشطة االقتصادية وحتفيز  الرب
نس وتكّرسها أحكام قانون إعادة تنظيم املنافسة املبادرة اخلاّصة اليت تنتهجها تو 

، اليت منعت أحكامه وبصفة صرحية كّل 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  36واألسعارعدد
ا احلّد من دخول مؤسسات للسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة فيها،  ّ األعمال اليت من شأ

  ، ولعّل أعمال اللجنة املزمع إحداثها تندرج ضمن هذا املنع
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ال االقتصادي سّن كراس شروط خاّص  - أنّه يكون من املنطقي ومسايرة ملبدأ احلرّية يف ا
يّنظم جمال قيس جودة خدمات االتصاالت والشروط الواجب توفّرها لتعاطي هذا النشاط 
ال تبعا لذلك أمام كّل من تتوفر فيه هذه الشروط دون متييز أو حتديد مسبق لعدد  وفتح ا

  الشركات.
لتفاوض املباشر للتزود خبدمات املؤسسات اليت يتم برام  اإلجراء املتعّلق إنّ  - الصفقات 

مج الوطين جلودة اخلدمات الرقمية، خيالف مقتضيات قانون إعادة تنظيم  بعثها يف إطار الرب
  املنافسة واألسعار.

 نافسةمدى استجابة الصياغة اجلديدة ملشروع األمر الراهن ملالحظات جملس امل  
  

تفاعلت مبدئيا بصفة اجيابية اجلهة صاحبة املشروع يف هذا اخلصوص إىل أّن  املالحظة  جتدر
لس من خالل خاّصة كومي" وأيضا احل األمر"صياغة جديدة ملشروع  تقدمي مع موقف ا

  :بعدد الشركات املزمع إحداثها ةاملتعّلق من خالل حذف بعض املقتضيات
  

  الصياغة اجلديدة  الصياغة السابقة
الفصل األّول: يهدف هذا األمر احلكومي إىل 
مج الوطين  وضع اإلطار التنظيمي إلجناز الرب
لضمان جودة اخلدمات الرقمّية وفق مقاييس 
ومؤشرات اجلودة املعتمدة دوليا. وللغرض يتم 
إحداث أربعة وثالثون مؤسسة صغرى على األقل 

مهمة  موطن شغل، تعهد هلا 470أي ما يقرب 
  قيس ....

الفصل األّول: ّمت حذف هذه املقتضيات من 
  أحكام  هذا الفصل.
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يف ما يتعّلق بتكليف جلنة إدارية تتوىل حتديد شروط وإجراءات املؤسسات املزمع إحداثها يف إطار 
مج الوطين جلودة قياس اخلدمات الرقمية    الرب

 
  الصياغة اجلديدة  الصياغة السابقة

: حتدث لدى وزير تكنولوجيات 2الفصل
  االتصال واالقتصاد الرقمي جلنة تتوىل ما يلي:

ضبط شروط إحداث املؤسسات  -
لفصل األّول من  الصغرى املشار إليها 

 هذا األمر احلكومي.
تلقي مطالب إحداث املؤسسات  -

  الصغرى 

: حتدث لدى وزير تكنولوجيات االتصال 3الفصل
  جلنة تتوىل ما يلي:واالقتصاد الرقمي 

  إعداد املعايري الفنية إلختيار املؤسسات
مج الوطين جلودة اخلدمات  يف إطار الرب

  الرقمية،
  مج تقييم الرتشحات الواردة يف إطار الرب

 الوطين جلودة اخلدمات الرقمية،
  إعداد قائمة املؤسسات املقبولة يف إطار

مج الوطين جلودة اخلدمات الرقمية  الرب
  تها إىل اهليئة وإحال

  
  
لس اجلوهرية  مل يراعمشروع األمر الراهن يتبّني أّن إال أنّه يف املقابل   املتعّلقة مالحظات ا

  بضرورة:
استبدال الشروط املوضوعة من طرف اللجنة بكراس شروط خاّص يّنظم جمال قيس جودة  -

ال تبعا لذلك خدمات االتصاالت والشروط الواجب توفّرها لتعاطي هذا النشاط وفت ح ا
  أمام كّل من تتوفر فيه هذه الشروط دون متييز أو حتديد مسبق لعدد الشركات.

سنوات امتياز االنتفاع بصفقات دون 3التخلي عن منح الشركات املزمع إحداثها وملّدة  -
أدىن جهد تنافسي، ممّا قد يؤثّر سلبا على وضعّيتها املالّية ومكانتها داخل الّسوق مبجّرد 

 انتهاء هذه الفرتة. 
لس يعترب أّن الصياغة اجلديدة ملشروع األمر ال تتالءم يف  وتبعا ملا سلف بيانه فإّن ا

  قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار.خصوص هاتني النقطتني وأحكام 
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لس املنافسة بتاريخ        سة  2018 أكتوبر 25وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة  بر
ومعز حممد العيادي وعمر التونكيت  السّيد رضا بن حممود وعضويّة السّيدات والّسادة

للطيف وأكرم الباروينالعبيدي  لسعود وخالد السالمي ومصطفى  وحبضور  و سامل 
  نبيل السمايت. السّيد حممد الشيخ روحو و كاتب اجللسةالسّيد املقّرر العام 

                                                                            
  الرئيس

 بن حممود رضا                                     
 

 


