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  .كراس شروط إقامة وإستغالل شبكة خاصة مستقلة لإلتصاالت  :املوضوع
  . اإلتصاالت :القطاع

  

  182694 عدد الّرأي
  املنافسة جملس عن الّصادر

  2019فيفري  21بتاريخ 

  

  املنافسة، جملس إنّ          
واملتضّمن  2018 نوفمرب 27بعد االّطالع على مكتوب وزير الّصناعة والّتجارة املرّسم بتاريخ 

ملصادقة على كراس الشروط املعّوضة للرتخيص يف إقامة يف  الرّأيطلب إبداء  مشروع القرار املتعّلق 
  ،وإستغالل شبكة خاصة مستقلة لإلتصاالت

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عدد القانون على اإلّطالع وبعد املتعّلق 
  ،تنظيم املنافسة واألسعار

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

لس أعضاء استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد  21 اخلميس يوم جللسة القانونّية الّصيغ وفق ا

  ،2019 فيفري
 ،القانوين الّنصاب توّفر من التأّكد وبعد

  وري يف تالوة تقريره الكتايب،تماع إىل املقّرر السّيد عصام عموبعد االس
  :يلي ما على املنافسة لس العاّمة اجللسة رأي استقرّ  املداولة وبعد

 

I .  ّتقدمي امللف: 
 :ةستشار اإلطار العام لإل .1

  اجلمهوريّة الّتونسّية
  جملس املنافسة
  اجللسة العاّمة

 احلمد 
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 11املؤرّخ يف  2018لسنة  417يندرج مشروع القرار يف إطار تنفيذ أحكام األمر احلكومي عدد 

صدار القائمة احلصريّة لألنشطة اإلقتصادية اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص  2018ماي  واملتعلق 
حيث تطبيقا ملقتضياته مت تعويض نظام اإلدارية إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها، 

لنسبة لنشاط إقامة وإستغالل شبكة خاّصة مستقلة لإلتصاالت.    الرتخيص بنظام كرّاس الشروط 

مزيد دعم اإلستثمار اخلاص ومعاضدة نشاط املؤسسات كما يندرج هذا املشروع يف إطار 
ال قطاع قة مبمارسة األنشطة املرتبطة بتعلّ تبسيط اإلجراءات اإلدارية املعن طريق  الناشطة يف هذا ا

  .تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي

 :اإلطار الّتشريعي والّرتتييب .2
إىل أحكام ومقتضيات جملة نشاط إقامة وإستغالل شبكة خاصة مستقلة لإلتصاالت خيضع 

 النصوصومجلة   2001جانفي  15املؤرخ يف  2001لسنة  1القانون عدد الّصادرة مبوجب  اإلتصاالت
  منها. 31اليت نقحتها أو متمتها وخاصة الفصل 

  :مللّف االستشارةاحملتوى املاّدي  .3
  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:

  .مراسلة إحالة مشروع القرار من وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدويل إىل وزير التجارة -
ممارسة نشاط إقامة وإستغالل شبكة خاصة مستقلة مشروع قرار املصادقة على كراس شروط  -

  .لإلتصاالت
كراس شروط ممارسة نشاط إقامة وإستغالل شبكة خاصة مستقلة لإلتصاالت واملالحق  -

ا   .التعلقة 
 .وثيقة شرح األسباب -

 

II . اإلجراءات: 
لطلب  2019جانفي  8تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الّرقمي بتاريخ ت مراسلة وزارة مّ ـت

برّدها  الوزارة وقد أفادت .معطيات خاّصة بنشاط إقامة وإستغالل شبكة خاّصة مستقلة لإلتصاالت
ا  2019جانفي  15بتاريخ  ّ  مل تسند أّي ترخيص إلقامة وإستغالل شبكة خاصة مستقلة لإلتصاالتأ

لفصل    .من جمّلة اإلتصاالت 31لعدم صدور األمر املشار إليه 
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III . :التحليل القانوين 
لقانون  2يعّرف الفصل  جانفي  15ؤرخ يف امل 2001لسنة  1عدد من جمّلة اإلتصاالت الصادرة 

ا اصة لالتصاالت اخلشبكة ال 2001 شبكة اتصاالت خمصصة لالستعمال اخلاص أو لالستعمال بني ّ
اصة اخلشبكة ال كما يعّرف  .جمموعة مغلقة من املستعملني ألغراض حمددة يف إطار املصلحة املشرتكة

استقلة  امل   .شبكة خاصة تعرب امللك العام أو ملك الغري اخلاص كو

ّلة " 31لفصل ل وطبقا ختضع إقامة واستغالل الشبكات اخلاصة املستقلة إىل ترخيص من ذات ا
التصاالت بعد أخذ رأي وزيري الدفاع الوطين والداخلية واهليئة الوطنية مسبق من قبل  الوزير املكلف 

 .لالتصاالت

وال يعفي هذا الرتخيص من اتباع اإلجراءات الضرورية إلقامة أجزاء الشبكة وخاصة منها املتعلقة بتمرير 
جناز البناءات وإدخال التغيريات   .عليهاالشبكة عرب الطريق العام و

التصاالت بعد أخذ رأي اهليئة  خيضع هذا الرتخيص إىل دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير املكلف 
  .الوطنية لالتصاالت

  ".تضبط مبقتضى أمر الشروط العامة إلقامة واستغالل الشبكات اخلاصة لالتصاالت

لإلتصاالت ختضع إىل  املستقلةإقامة واستغالل الشبكات اخلاصة  أنّ  ،ستنتج مما تقّدميو   
إلتصاالت.    الرتخيص املسبق من الوزير املكّلف 

لرجوع إىل    املتعلق  2016سبتمرب  30املؤرخ يف  2016لسنة  71عدد القانون من  4الفصل و
  :نتبني أنّه نّص على أنّ  بقانون االستثمار

  .االستثمار حرّ  "
   .مبمارسة األنشطة االقتصاديةتراعي عمليات االستثمار التشريع اخلاص 

وتضبط مبقتضى أمر حكومي يف أجل أقصاه سنة من إصدار هذا القانون قائمة األنشطة اخلاضعة إىل 
العتماد خاصة  ترخيص وقائمة الرتاخيص اإلدارية إلجناز املشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها 

حملافظة على املوارد الطبيعية و على الرتاث الثقايف على مقتضيات األمن والدفاع الوطنيني وترشيد الدعم وا
  " .ومحاية البيئة والصحة
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إلمكان وعليه ستثناء بعض األنشطة من قائمة األنشطة اخلاضعة إىل ترخيص مبقتضى إ، أصبح 
  .أمر حكومي

 تعلقوامل 2018ماي  11يف  ؤرخامل 2018لسنة  417كومي عدد احلاألمر من  4الفصل  وقد أشار
صدار القائمة احلصرية لألنشطة االقتصادية اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلدارية إلجناز مشروع 

تضبط قائمة األنشطة اإلقتصادية اليت ّمت حذف " إىل أنّه: وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها
مللحق عدد  ا من هذا األمر احلكومي على أن تبقى خاضعة  2تراخيص ممارستها  للرتاخيص اجلاري 

ريخ صدوره ملّدة أقصاها ستة ( ريخ دخوله حّيز النفاذ6العمل يف   .) أشهر من 

) أشهر املذكور أعاله أن ختضع األنشطة 6ميكن للوزارات والّسلط اإلدارية املختصة يف أجل أقصاه ستة (
مللحق عدد  اسات شروط يتم إصدارها من هذا األمر احلكومي إىل كر  2اإلقتصادية املنصوص عليها 

إلستثمار   ".بقرار مشرتك من الّسلطة املعنية والوزير املكلف 
النشاط موضوع كراس الشروط املعروض لإلستشارة من قائمة األنشطة  ّمت إخراج ،وهلذا السبب

  اخلاضعة لرتخيص.
  

IV . :املالحظات  
بداء جملس املنافسة  يتعّلق موضوع  املتعّلقالقرار املشرتك مشروع رأيه يف لاإلستشارة الرّاهنة 

  .الشروط املعّوضة للرتخيص يف إقامة وإستغالل شبكة خاصة مستقلة لإلتصاالتكراس ب
مر  ستقلة لإلتصاالتاملاصة اخل اتشبكالقامة وإستغالل الشروط العاّمة إل وحيث أنّ  تضبط 

  من جمّلة اإلتصاالت، 31ل طبقا ألحكام الفص
جال آلبل حتّدث عن حتديد األمر  ،وحيث أّن قانون اإلستثمار مل يتطّرق إىل الرتاخيص امللغاة

من جملة اإلتصاالت غري  31وهو ما جيعل الفقرة الرابعة من الفصل  ،الرتاخيص وإجراءات وشروط إسناد
لتايل تبقى سارية املفعول، ،خمالفة له   و

مل  ستقلة لإلتصاالتاملاصة اخل اتشبكالقامة وإستغالل للشروط العاّمة إلد وحيث أّن األمر احملدّ 
  يصدر إىل حّد هذا التاريخ،

لشروط العاّمة يتضّمن ضبطا لبقرار  الرّاهنةكرّاس الشروط موضوع اإلستشارة   إصدار وحيث أنّ 
املذكور  31 خمالفة صرحية للفصل ينطوي على ،ستقلة لإلتصاالتاملاصة اخل اتشبكالقامة وإستغالل إل

  أعاله.
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لغاء الفصل  وحيث يتعّني يف هدي ما سبق، أو إصدار   برّمته 31إّما تنقيح جمّلة اإلتصاالت 
مر.   كرّاس الشروط موضوع اإلستشارة 

مشروع القرار وكرّاس الّشروط موضوع االستشارة الرّاهنة  يثري ،جّدا وإحتياطياغري أنّه 
  الّتالية:العاّمة واخلاّصة املالحظات 

 املالحظات العاّمة: .1

املؤرّخ  2006لسنة  370يتعّني حتيني قائمة إّطالعات مشروع القرار املعروض وتعويض األمر عدد  -
لس املنافسة حول  2006فيفري  3يف  املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

املتعّلق  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148ألمر عدد مشاريع النصوص الرتتيبّية 
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص التشريعّية  بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية

   عتباره النّص الساري املفعول واملعّوض للنص القدمي . والّرتتيبّية
التصاالت"  عبارات إىل منه فصول الّشروط وبعّدة كراس مبشروع ّمتت اإلشارة - "التشريع املتعّلق 

ا العمل" دون  استعمال عباراتوقع  كما  .وضبطها بدقة حتديدها و"القوانني والرتاتيب اجلاري 
التصاالت" و"املصاحل اإلداريّة املختّصة" و"املصاحل "املصاحل امل ختّصة لدى الوزير املكّلف 

 عنعلى األقل  اإلفصاح يّتجه فإنّهلذا ،  .واهلياكل املعنية ذه املصاحلتدقيق هلالتابعة للوزارة" دون 
 أنّ  عتبار ، بصفة واضحة ودقيقةوالّرتتيبية واملصاحل اإلداريّة املعنّية  املراجع الّتشريعية هذه أهّم 

 .الوزارة مع املتعاملني التشريعي والرتتيـيب عن لإلطار حجبا يشّكل ذلك عن اإلغفال
  

 املالحظات اخلاّصة: .2

 : 3الفصل  -

ت من  مسي للوزارة موقع الواب الرّ يّتجه تعويض عبارات "سحب هذا الكرّاس واستمارة البيا
ت.. لعبارات التالية "أو حتميلها عن طريق شبكة االنرت سحب هذا الكرّاس واستمارة  " 

ت من  موقع الواب الرمسي للوزارة.."  ت من مكاتب الوزارة..أو حتميلها عرب االنرت   البيا
التنصيص عالوة على إيداع امللف عرب املوقع االلكرتوين للوزارة  2يقرتح على مستوى الفقرة كما 

حة إمكانّية اإليداع الورقي للملف مباشرة لدى مصاحل الوزارة مع ذكر التسمية الكاملة  على إ
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م وتال فيا لتوّقف للمصاحل اإلداريّة املعنّية بذلك لتوفري أكثر من طريقة للمستثمرين إليداع ملّفا
  اخلدمة يف صورة حصول عطب الكرتوين.

مة الواب الرمسي للوزارة لتسهيل اخلدوقع الكامل ملعنوان الذكر يف نقس اإلطار يقرتح كما 
  .للمستثمر

 : 5الفصل  -

ذا الفصل أّن الرّاغب يف إقامة وإستغالل شبكة خاّصة مستقّلة لإلتصاالت ميارس نشاطه  ورد 

  توّصله الكرتونيّا يف أجل معّني بشهادة تضمني. بعد

وحيث أّن اهلدف من اعتماد كرّاس الشروط ملمارسة مهنة هو إلغاء نظام احلصول على ترخيص 
لذي يكّرس منط الرقابة الّالحقة حلريّة االنتصاب مسبق من اإلدارة وتعويضه بنظام التصريح ا

وممارسة األنشطة االقتصاديّة والذي ميّكن من ممارسة النشاط مبجّرد إخطار اإلدارة وإحاطتها 
  علما بذلك دون طلب أو انتظار موافقتها. 

 الرّاغبلذا، يتعّني حذف هذا الشرط والتخلي عن شهادة التضمني والتنصيص على أنّه "ميارس 
نشاطه مباشرة بعد إيداعه  إقامة وإستغالل شبكة خاّصة مستقّلة لإلتصاالت ممارسة نشاط يف

  لكرّاس الشروط ممضى ومستوفيا جلميع الوائق والشروط املطلوبة ".
 : 6الفصل  -

بينما هو يف احلقيقة  ،إقامة وإستغالل شبكة خاصة مستقلة لإلتصاالتتحّدث املشروع عن ي
إلستجابة  والواقع خيّص إستغالل شبكة خاصة مستقلة لإلتصاالت فقط لربطه إقامة الشبكة 
لشروط ممارسة نشاط مدمج شبكات اإلتصاالت أو التعاقد مع مدجمي شبكات اإلتصاالت 

  املؤهلني.
إقامة وإستغالل شاط الكاملة املخّولة ملمارسة نالشروط  ذكريتعني تغيري إسم النشاط أو  ،لذا

  .شبكة خاصة مستقلة لإلتصاالت

 : 10الفصل  -
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ا  هذا الفصل طالعبورد  لقوانني والرتاتيب اجلاري  ت املنصوص عليها  إلضافة للعقو أنّه "
ت الّتالية". ،العمل الّتصاالت اختاذ العقو   ميكن للوزير املكّلف 

ت والنصوص القانونّية والرتتيبّية اليت اقتضتها  يف هذا اإلطار يقرتح إّما اإلفصاح عن هذه العقو
ا من لتمكني الّناشطني يف القطاع ، أو اإلكتفاء مبا ميكن للوزير املكّلف االتصاالت اإلملام 

الّتصاالت اّختاذ  :الفصل كاآليت طالعكون يت لاختاذه من عقو "ميكن للوزير املكّلف 
ت الّتالية"    .العقو

إليقاف النهائي لنشاط إقامة وإستغالل  إليقاف الوقيت و خبصوص النقطتني املتعّلقتني 

يتّم اّختاذ القرار مبوجب مقّرر إداري  التنصيص على أن متشبكة خاصة مستقلة لإلتصاالت 
  ها.يتجه توضيحمساع املخالف" دون ذكر اإلجراءات املتّبعة لالستدعاء والسماع .لذا  بعد"

لنقطة  إليقاف النهائي لنشاط إقامة وإستغالل شبكة خاصة  2فيما يتعّلق  املتعّلقة 

وقد استقّر  ."القيام خبطأ مهين فادح" عاّمة وفضفاضة فقد وردت عبارة ،مستقلة لإلتصاالت

ال على وجوب حتديد مفهوم اخلطأ املهين الفادح  أو ذكر بعض فقه جملس املنافسة يف هذا ا
  .األفعال الّدالة عليه

سة 2019 فيفري 21 بتاريخ املنافسة لس العاّمة اجللسة عن أيالرّ  هذا وصدر  السّيد بر
وأكرم الباروين  واخلموسي بوعبيدي ادي وعمر التونكيتحممد العيّ  الّسادة وعضويّة حممودرضا بن 

لسعود وحممد شكري رجب ن ةالسّيدو  وسامل   حممد شيخ روحهوحبضور املقّرر العام السّيد  رمي بوز
  .نبيل السمايت السّيد اجللسة بتوكا
  
  

             ســـــــالـرئيــ                                


