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   احلمـد                                                  الّتونسّية اجلمهوريّة
  جملـس املنافـسة 
  اجللسة العاّمة   

قتناء موارد علمية إلكرتونية. القطاع:   صفقة عمومية تتعلق 

  

  172633الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2017 ديسمرب 21بتاريخ 

  سة،إّن جملس املناف

 بكتابة رّسمامل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مكتوببعد اإلّطالع على 
لس  جملس رأي طلب واملتضّمن 2017 مارس 16 بتاريخ 172633 عدد حتت ا

املتعّلق " Elsevierاشر العاملي "للنّ  مقبولّية العرض املايل خبصوص املنافسة
ت اإللكرتونية وقواعد لدورّ ت إلشرتاكات  موعة العلمية  البيا لفائدة ا

لّسوق. التونسّية   ، وبوضعية الّناشر املذكور 
لس حتت نفس  بعد اإلّطالع علىو  مكتوب من وزير التجارة مرّسم بكتابة ا
 ألحكام طبقاللّنظر يف االستشارة الرّاهنة  2017نوفمرب  17بتاريخ املذكور  العدد

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36عدد  قانونال من 11 الفصل
 عادة تنظيم املنافسة واألسعار.

سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36عدد وبعد اإلّطالع على القانون 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015   منه. 6فقرة  11وخاصة الفصل  املتعّلق 

واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
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  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2017 ديسمرب 21جللسة يوم اخلميس 
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

يف تالوة تقريره  ن صماريوبعد االستماع إىل املقّرر السّيد البشري سفيا
  .الكتايب

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

I  - :تقدمي امللف  
اشر العاملي للنّ  العرض املايل لّنظر يف مقبوليةتتعّلق اإلستشارة الرّاهنة 

"Elsevier "  ت اإللكرتونية وقواعد املتعّلق لدورّ تاإلشرتاكات  لفائدة  لبيا
موعة العلمية التونسّية ا املركز الوطين ا لّسوق. فتبعا لدراسة قام  ، وبوضعّيته 

ملكتبات  ت العلمية  اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين حول إقتناء واستغالل الدور
شرعت وزارة التعليم العايل والبحث ، 2001منذ سنة  اجلامعّية ومراكز البحث

ت وبنوك  2005ة من العلمي بداي لّدور يف اعتماد االشرتاكات اإللكرتونية 
املعلومات العلمية لفائدة الباحثني التونسيني وذلك عن طريق عقد صفقات 
لتفاوض املباشر القتناء حقوق استغالل موارد إلكرتونية تربمها الوزارة مع الناشرين 

حية احمل شر من  توى املقّدم وغياب املنافسة العامليني مع مراعاة خصوصية كّل 
  بينهم.

لّنظر  وتضبط احلاجيات املتعّلقة مبجال هذه الصفقات من قبل جلنة مكّلفة 
ملوارد اإللكرتونية واليت ّمت إحداثها وجتديدها مبقتضى قرار من وزير  يف اإلشرتاكات 

  الّتعليم العايل والبحث العلمي.
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– II اإلطار العام لالستشارة  

 مقبولّية العرض املايل حول املنافسة جملس رأي طلبب اهنةإلستشارة الرّ تتعّلق ا
ت اإللكرتونية املتعّلق " Elsevier" "آلسوفيري" للناشر العاملي لدورّ إلشرتاكات 

موعة العلمية التونسّية ت لفائدة ا لّسوقوقواعد البيا    .، ووضعّيته 
ا ال تتضّمن اإلختياري ض االستشارة احلالّية مبجاالت العر تندرج و  ّ ضرورة وأ

  مشاريع نصوص تشريعية أو ترتيبية.الّنظر يف 
حضرها وقد تطّلب التعّمق يف فحوى هذه االستشارة تنظيم جلسة عمل 

عن جملس املنافسة من جهة وممثلني عن املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي  ممثلني
عقدت مبقّر جملس املنافسة بتاريخ  ،أخرى والتقين وعن وزارة التعليم العايل من جهة

  .2017نوفمرب  23
  
  
– III  :املالحظات  

  
  لّسوق "Elsevier" "آلسوفيري" خبصوص وضعّية الّناشر العامليأّوال: 

  
 :خبصوص املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين 

 59نون عدد أحدث املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين مبقتضى القا
 1979واملتعلق بقانون املالية لسنة  1978ديسمرب  29املؤرخ يف  1978لسنة 

، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة إلشراف منه 33وخاصة الفصل 
  .وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

املؤرخ يف  1999لسنة  2241و تتمثل مهمام املركز وفقا ألحكام األمر عدد 
بتنظيم املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين املتعّلق  1999وبر أكت 11

  ألساس يف:
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ئق العلمية والتقنية إىل مجيع الباحثني مهما كانت  - توفري املعلومات والو
  .ميادين أنشطتهم

عليها مجع اإلنتاج ونتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي املتحصل  -
  .س ومعاجلتها وتوزيعهاأو املتعلقة بتون بتونس

ئقي الذي يغطي جزءا هاما من البحث  - تسهيل الدخول املبسط للرصيد الو
  .العلمي والتكنولوجي على املستوى العاملي

  .إيواء املكتبة االفرتاضية للبحث -
  .تطبيق اليقظة التوثيقية -

  
وهلذا الغرض، فقد مت إنشاء أربعة تطبيقات يف شكل قواعد وبنوك معلومات 

  :منها هو اهلدف
ملنتوج العلمي التونسي حىت تثمني نتائج البحوث واملسامهة يف النّ  - هوض 

  .ق ظهوره على الوابيتحقّ 
ئقية املتاحة على الواب سواء  - القيام بيقظة توثيقية مستمرة على املوارد الو

مثان رمزية   .بصفة جمانية أو 
احثني ووضعها على توفري املعلومات العلمية العاملية الضرورية ألنشطة الب -

ت ذات نصوص كاملة،  ذمتهم وذلك بواسطة إبرام عقود للولوج إىل دور
 .وكذلك قواعد وبنوك معلومات

  

موعة العلمية التونسية وي أغلبها ذات  موارد إلكرتونيةضع املركز على ذمة ا
  ة.نصوص كامل

دورية علمية  10000 يف االشرتاك حبوايل إمجاال تتمثل هذه املواردو  
قشها املركز وأبرمها  .قواعد معطيات 10و ومتت هذه االشرتاكات بواسطة عقود 

ا مؤسسات التعليم العايل  12 مع شرا، وذلك حسب الطلبات اليت تقدمت 
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م وا لبحث على ضوء تقييم دقيق لألوليات واملسائل الفنية وكذلك العوائق اليت 
  .امليزانية

وعلى هامش عقود االستعمال هذه، فإن الولوج إىل هذه املوارد خمصص 
    .مرخص هلم ومصادق عليهم ملستعملني

ؤالء املستعملني إما بواسطة رموز الولوج  (املعرف وكلمة ويتم االعرتاف 
الذي  (adresse IP) أو عنوان احلاسوب)) Login et mot de passeالعبور (

  .أدلت به املؤسسة اليت ينتمون إليها
  

ومن بني الّناشرين الذين يتعامل معهم املركز لتوفري اخلدمات املذكورة الّناشر 
  موضوع إستشارة احلال. "Elsevier" "آلسوفيري"  العاملي 
  
 " خبصوص الّناشرElsevierلّسوق: " ووضعّيته 

ّسستElsevierتعترب شركة " أحدى أكرب شركات  ،1880سنة  " اليت 
الربيطانية  –فرعّية للشركة متعّددة اجلنسيات اهلولندية  شركة الّنشر يف العامل، وهي

"RELX Group .لعاصمة أمسرتدام   "، الكائن مقّرها االجتماعي 
رخيية أمهها:   وقد مّرت هذه الّشركة بعّدة مراحل 

قتناء دوريّة "1991سنة  - " لصاحبها The Lancet: قامت الشركة 
"Robert Maxwell." 

" Reed: متت عملية إدماج الشركة إىل جمموعة "1993 - 1992سنة  -
  ".Reed Elsevierالربيطانية لتصبح جمموعة "

قتناء شركة الّنشر العلمية الفرنسية 2005سنة  - موعة  : قامت ا
"Masson ."  

" مبجموعة Reed Elsevier: أصبحت الّتسمية الّتجارية لـ"2015سنة  -
"RELX Group." 
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لّسوق العاملية:Elsevier"وضعّية الّناشر  .1  "  
لّسوق العاملية للّنشر:Elsevierرقم معامالت املنجز من قبل الّناشر" -  " 
   

  )2015- 2014مليون أورو (معطيات   رقم املعامالت  الّناشر
Elsevier 2540  

Macmillan/Nature + 
Springer  972  

Wiley  941.5  
Thomson Reuters  896.5  
Wolters Kluwer  816  

Informa (Taylor & Francis)  560  
American Chemical Society  351  

  1مصدر

لّسوق العامليةElsevierحصص الّناشر" -   :للّنشر اجلملّية " 
    

  
  
  
  
  
  
  
ت الّراجعة ألكربعدد ال " من حيثElsevierمكانة الّناشر" -  4      دور

 شرين عامليني: 
  

 Elsevier Springer  Wiley  الناشر
Blackwell  

Taylor & 
Francis  اجلملة  

ت  عدد الدور
  لّسوق العاملية

                                                            
1 - Résultats 2014 des grands éditeurs scientifiques : une croissance satisfaisante, des profits 
record. Un terrain favorable à de nouvelles concentrations ? Disponible sur le lien suivant :   
< www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/Distinfo2/Distinf14.pdf > 
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ت   23277  5770  1025  1199  1612  1934  عدد الدور

  1املصدر
 

 " موضوع االستشارةElsevierاحملتوى الذي يقّدمه الّناشر" خبصوص .2
 الّراهنة: 

لرتويج، وفقا "Elsevier"ينفرد الّناشر  املظروف نسخة منها  لشهادة إنفراد 
  مبلّف اإلستشارة، بتوفري حمتوى علمي حصري.

برتويج املوارد العلمية يف إطار استغالل حقوق  "Elsevier"ويقوم الّناشر 
) ترجع للمؤسسات العلمّية املنتجة حملتوى هذه املوارد droits exclusifsاستئثارية (

)Les sociétés savantes.(  
موعة العلمية اجلامعية التونسية قد  وال تتوّفر املوارد العلمية اليت كانت ا
ا عن طريق املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين إال لدى الّناشر  طالبت 

  ."Elsevier"العاملي 
هذه النتيجة من زاوية قانون املنافسة واألسعار مسألة مدى قابلية  وتثري

شر آخر. خر يوّفره    استبدال حمتوى علمي 
حيث يّتضح من أوراق استشارة احلال ومن نتائج جلسة العمل املنعقدة 

واملذكورة أعاله، أّن احملتوى الذي يوّفره  2017نوفمرب  23مبجلس املنافسة بتاريخ 
شر غريه حىت وإن   "Elsevier"الّناشر  خيتلف جوهر عن احملتوى الذي يوّفره أي 

كا ينتميان لنفس الفرع العلمي وذلك خلاصّية كّل حمتوى ولتعّلق كل حمتوى حبقوق 
  للمؤسسة العلمية املالكة له. ترجع استئثارية حصرية

الذي يوفرّه الناشرين  عدم قابلية استبدال احملتوىويستخلص من خالل 
لعامليني استقاللية كل حمتوى عن اآلخر، ممّا جيعل من احملتوى الذي يوّفره الّناشر ا

                                                            
  نفس المصدر الّسابق. - 1
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"Elsevier"  شر آخر، الشيء الذي ا عن كّل حمتوى يوفره أي  سوقا مستقّلة بذا
  . استنتاج غياب املنافسة بني الّناشرينيؤول إىل 
  
  لس حول مقبولّية العرض املايل للّناشر   ":Elsevier"خبصوص طلب رأي ا
جاء مبظروفات ملّف االستشارة الرّاهنة أّن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  .1

حيث مشلت العقود الّسابقة الّنفاذ  2005" منذ سنة Elsevierتتعاقد مع الّناشر "
ت علمية " عنوان من  1800" وعددها Freedom Collectionإىل جمموعة دور

ت البيبليوغرافية والبيبليومرتية " و ScienceDirectضمن منّصة " إىل قاعدة البيا
"Scopus  ." 

ذا اخلصوص بتجميع  ويقوم املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين 
لّناشر املذكور ضمن عقد واحد ممّا يساهم  ت العلمية اخلاّصة  االشرتاكات للدور

  يف ختفيض األسعار بصفة معتربة.
ّمت تقليص امليزانية املخّصصة لالشرتاكات  2017نة املالّية بيد أنّه خالل السّ  

مليون دينار واعتماد على القيمة املضافة بنسبة  11.7ملوارد االلكرتونية واملقدرة بـ
. ونظرا إىل أّن هذه االعتمادات ال متّكن من جتديد الّتعاقد مع الّناشر لنفس % 18

ّتوثيق العلمي والتقين إىل التقليص يف حمتوى احملتوى اضطّر املركز الوطين اجلامعي لل
  االشرتاك.

وبعد الّتفاوض مع الّناشر وبعد صدور رأي جلنة اقتناء املوارد االلكرتونية تقّرر 
ت البيبليوغرافية والبيبليومرتية  2017أن يشمل العقد بعنوان  قاعدة البيا

"Scopus" وجمموعيت "Cell Press"و "Lancet عنوان  834موعة " مع الّنفاذ
بناء  2006" اليت ّمت ضبطها منذ سنة Freedom Collectionمذكورة بقائمة "

  على كمّية االستغالل.
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وأفضى الّتفاوض املباشر مع الّناشر إىل تقدمي هذا األخري لعرض مايل يتمثل 
 2017حملتوى كامل سنة  2017ديسمرب  31إىل  2017يف الّنفاذ من غرّة فيفري 

ت "لّنسبة قا " مع Lancet" و"Cell Press" وجمموعيت "Scopusعدة البيا
موعة  لّنسبة للّسنوات اليت ّمت االشرتاك  834الّنفاذ  عنوا األكثر استغالال 
  ".ScienceDirectخالهلا مبنّصة "

دينار  2.789.955.8أي ما يعادل  1.032.475.7وقّدر هذا العرض املايل بـ
عتبار األداء ع عتبار سعر الصرف للبنك املركزي تونسي  لى القيمة املضافة و

  .2017جانفي  24التونسي بتاريخ 
  

 حول مدى وجاهة نظر جملس املنافسة يف مقبولية العروض املالية: .2
جرى عمل جملس املنافسة على أن يتّم الّنظر يف العروض املالية يف ماّدة 

ترفع لديه خبصوص ارتكاب  الّصفقات العمومية يف إطار القضا والدعاوى اليت
جتة عن تواطؤ بني  ملنافسة بناء وجود أسعار مفرطة اإلخنفاض  ممارسات خمّلة 

لّصفقة وذلك طبقا ألحكام الفصل  لسنة  36من القانون عدد  5املشرتكني 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار.  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015   املتعّلق 

 العمومية الصفقات سوقّر رأي جملس املنافسة على أّن ويف هذا الّصدد استق
 تلك خذتتّ  وقد ملنافسة، املخّلة املمارسات لبعض مالئمة أرضية ميكن أن تشّكل

 يف اإلفراط أو األسواق تقاسم إىل اميةالرّ  كاإلتفاقات  متنوعة أشكاال املمارسات
 بينها من ديدةع أساليب اإلطار هذا يف تستعمل كما  هيمنة، ةوضعيّ  استغالل

ا عروض أو التغطية عروض ةخاصّ   توحي االخنفاض شديدة أسعار تقدمي أو ملةا
  .1خلسارة البيع عادة

  

                                                            
  .2009 جويلية 23 بتاريخ املنافسة جملس عن الّصادر 92273رأي عدد  - 1
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لس املنافسة اخلوض يف تقييم العروض املالية إال من هذه  وال ميكن مبدئيا 
  الزّاوية.

لفصل   13املؤرخ يف  2014لسنة  1039من األمر عدد  65كما جاء 
 مفرط عرض وجود تبني إذا، أنّه "1املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية 2014مارس 

 اإليضاحات طلب بعد وذلك إقصاؤه العمومي املشرتي يقرتح االخنفاض،
 .املقدمة التربيرات من التثبت وبعد كتابية بطريقة الضرورية

 غري املالية لعروض لتجارة املكلف الوزير إعالم العمومي املشرتي يتوىل
 هذه ويف املنافسة، بنزاهة املخلة االخنفاض املفرطة األسعار أجل من املقبولة
 ضد املنافسة جملس لدى دعوى رفع لتجارة املكلف للوزير ميكن احلالة

 يف املؤرخ  1991 لسنة 64 عدد القانون ألحكام وفقا العروض هذه أصحاب
  ".واألسعار ملنافسة املتعلق 1991 جويلية 29

  
ا ملظروفات ملّف االستشارة الرّاهنة فإّن املشرتي العمومي يعتزم إبرام ووفق

  "آلسوفيري"صفقة بطريقة الّتفاوض املباشر، وقد أفرز هذا الّتفاوض تقدمي الّناشر 
"Elsevier.لعرض مايل وحيد كما سلف بيانه "  

دف االستشارة احلالية إىل الّنظر يف مقبولية هذا العرض ومدى تناسبه م ع  و
اإلعتمادات املرصودة لفائدة املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين واملقدرة 

  .2017مليون دينار سنة  11.7بـ
وراق ملّف االستشارة الرّاهنة أّن الّسعر الفردي للمقالة املقتناة  كما جاء 

والر د 2.6دوالر يف حني ال يتجاوز سعر  40إلكرتونيا خارج إطار الصفقة يقدر بـ
  يف إطار الصفقة املزمع عقدها.
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لتفاوض املباشر مع  ومن الواضح أّن لتجميع االشرتاكات يف إطار صفقة 
"، كمصدر حصري جلملة املوارد العلمية واخلدمات اليت Elsevierالّناشر "

  سيسديها، فائدة إجيابية للمجموعة العلمية التونسية.  
واردة تباعا جللسة العمل املنعقدة ثبت من مظروفات ملّف االستشارة الحيث و 
املذكورة أعاله، أّن الّلجنة الوزارية ملراقبة الصفقات قد  2017نوفمرب  23بتاريخ 

كيدات املشرتي العمومي خبصوص  2017مارس  28أبدت موافقتها منذ  على 
  مقبولية األسعار املعروضة من قبل الّناشر املذكور.  

يف مدى مقبولية األسعار إّن الّنظر عّما ذكر فالّنظر وحيث وبّصرف 
ا الدولة لفائدة املركز الوطين اجلامعي  إلعتمادات اليت رصد املعروضة مقارنة 
للتوثيق العلمي والتقين خيرج عن والية جملس املنافسة لرجوع اختصاص الّنظر 

ا خمتلف الّنصوص القانونية ذا ت فيه إىل اهلياكل الرقابية والنزاعّية اليت حّدد
  الّصلة مباّدة إبرام الصفقات العمومية.  

  
لس املنافسة بتاريخ  ديسمرب  21وصدر هذا الّرأي عن اجلّلسة العاّمة 

سة السّيد 2017  حمّمد العيادي الّسادةالسّيدات و وعضويّة  رضا بن حممود بر
ن ورجاء الشّواشي عمر التونكيتو  وسامل   واخلموسي بوعبيدي ورمي بوز

تب اكو  هشيخ روحوحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد خالد السالمي لسعود و 
  اجللسة السّيد نبيل السمايت. 

                       الرئيــس                                                               
  رضا بن حممود                                                         


