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 اجلمهورية التونسية                                                             
  جملس املنافسة
  اجللسة العامة 
*************  

  182695 امللّف اإلستشاري عدد  
 كرّاس شروط   مشرتك حولقرار  :املوضوع.  

  
  
  

   182695الّرأي عدد 
  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2019فيفري  21بتاريخ 

  إّن جملس املنافسة 
واملرّسم  2018نوفمرب  27املؤرّخ يف  761الّتجارة عدد بعد اإلّطالع على مكتوب السّيد وزير 

لس حتت عدد  من وزير مشرتك مشروع قرار  يف ن طلب إبداء الرأيواملتضمّ  182695بكتابة ا
ملصادقة تكنولوجيات  اإلّتصال واإلقتصاد الرقمي ووزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدويل يتعّلق 

ت.  على كرّاس شروط ممارسة نشاط مزّود نقطة تبادل حركة األنرت
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  واملتعلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار،
واملتعّلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد   

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم اخلميس    وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  ،2019فيفري  21
  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،  
  الكتايب، يف تالوة تقريره وليد القاين املقّرر السّيدوبعد اإلستماع إىل   
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لس املنافسة على ما يلي:   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
  

 تقدمي امللفّ  .1

 اإلطار العاّم لإلستشارة .1.1
تندرج االستشارة الرّاهنة، حسب ما ورد بوثيقة شرح األسباب، يف إطار تطبيق مقتضيات 

صدار القائمة  2018ماي  11املؤرخ يف  2018لسنة  417من األمر احلكومي عدد  4الفصل  املتعّلق 
احلصريّة لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط 

لنسبة ، األحكام ذات الّصلة وتبسيطها  حيث ّمت تعويض نظام الرتاخيص بنظام كرّاسات الّشروط 
لعّدة جماالت ومن بينها أنشطة يف قطاع تكنولوجيا االتصال كنشاط إقامة واستغالل شبكة خاّصة 

ت موضوع االستشارة الرّا مستقلة لالتصاالت وكذلك   هنة.نشاط مزّود نقطة تبادل حركة األنرت
ويندرج هذا التمّشي يف إطار مزيد دعم االستثمار اخلاص ومعاضدة نشاط املؤسسات  

الّناشطة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، عرب اعتماد نظام كرّاسات الّشروط كإجراء موّحد 
لّنظر ملصاحل الوزارة. هذا إضافة إىل مزيد دعم حتري ر املنافسة يف هذه لنسبة جلميع األنشطة الرّاجعة 

ئق اإلداريّة الدنيا  لو القطاعات عرب إلغاء الّشروط املالّية والبشريّة واملاديّة الواجب توّفرها واإلكتفاء 
ت موّحدة.ويف إطار املوازنة بني حقوق  املستوجبة عند إيداع كرّاس الشروط واعتماد استمارة بيا

ّمت حتديد اهلياكل املؤّهلة إلجناز ، من جهة أخرى  اإلدارة من جهة وحقوق املؤّسسة االقتصاديّة
لرجوع إىل مقتضيات جمّلة االّتصاالت، كما احتوى كرّاس الشروط على  عملّيات املراقبة وذلك 

ت اليت ميكن تسليطها على املخالفني.   العقو

 اإلطار التشريعي والرتتييب لإلستشارة. 2.1

  التشريعي والرتتييب التايل:ختضع االستشارة الراهنة لإلطار 
   حبماية املعطيات الشخصيةاملتعّلق  2004جويلية  27املؤرّخ يف  2004لسنة  63القانون عدد. 
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  كما ّمت تنقيحها   ،2001جانفي  15املؤرّخ  2001لسنة  1لقانون عدد جمّلة اإلّتصاالت الصادرة
لقانون عدد  املؤرّخ  2008لسنة  1عدد والقانون  2002ماي  7املؤرّخ يف  2002لسنة  46وإمتامها 

 .2013أفريل  12املؤرّخ يف  2013لسنة  10والقانون عدد  2008جانفي  15يف 
  كما ّمت   ،املتعّلق بقانون اإلستثمار 2016سبتمرب  30املؤرّخ يف  2016لسنة  71القانون عدد

لقانون عدد  املتعّلق بقانون املالية التكميلي لسنة  2017جانفي  3املؤرّخ يف  2017لسنة  1تنقيحه 
2016. 
  املتعّلق بضبط مشموالت وزارة التعاون  1992سبتمرب  21املؤرّخ يف  1992لسنة  1721األمر عدد

 الدويل واإلستثمار اخلارجي.
  املتعّلق بضبط مشموالت وزارة التنمية  1996فيفري  14املؤرّخ يف  1996لسنة  270األمر عدد

ألمر عدد   .1996خ يف أّول جويلية املؤرّ  1996لسنة  1225اإلقتصادية، كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
  املتعّلق بضبط مشموالت وزارة  2012سبتمرب  11املؤرّخ يف  2012لسنة  1997األمر عدد

 تكنولوجيا املعلومات واإلّتصال.
  املتعّلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا  2012سبتمرب  11املؤرّخ يف  2012لسنة  1998األمر عدد

 املعلومات واإلّتصال.
   صدار القائمة احلصرية  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417األمر احلكومي عدد املتعّلق 

لألنشطة اإلقتصادية اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلدارية إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات 
 الصلة وتبسيطها.

  املالحظات .2
    تثري اإلستشارة الراهنة املالحظات التالية:

  ات العـاّمةاملالحظ .1.2
  

لقانون عدد  - إلطار التشريعي والرتتييب ملشروع القرار  لسنة  36يّتجه إمتّام االّطالعات املتعّلقة 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015 لسنة  11لقانون عدد واملتعّلق 
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صدار جملة الّسالمة والوقاية  2009مارس  2املؤرّخ يف  2009 من أخطار احلريق واإلنفجار املتعّلق 
ت.  لبنا  والفزع 

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

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

  الساري املفعول واملعّوض للّنص القدمي.
إىل عبارات "التشريع املتعّلق  اإلشارة منه فصول وبعّدة الّشروط كراس مبشروع ّمتت اإلشارة - 

ا العمل" دون كما وقع ،  حتديدها وضبطها بدقة  التصاالت" و"القوانني والرتاتيب اجلاري 
التصاالت" و"املصاحل اإلداريّة املختّصة" استعمال عبارات "املصاحل املختّصة لدى  الوزير املكّلف 

 و"املصاحل التابعة للوزارة" دون تدقيق هلذه املصاحل واهلياكل املعنية.
والّرتتيبية واملصاحل  املراجع الّتشريعية هذه عن أهّم  على األقلّ  اإلفصاح يّتجه ، فإنّهلذا     

التشريعي  لإلطار حجبا يشّكل ذلك عن اإلغفال أنّ  عتبار ودقيقة،اإلداريّة املعنّية بصفة واضحة 
  .إلدارةا مع املتعاملني والرتتيـيب عن

 املالحظات اخلاّصة .2.2
  

  3الفصل :  
ت من موقع الواب الّرمسي للوزارة    يّتجه تعويض عبارات "سحب هذا الكرّاس واستمارة البيا

لعبارات التالية  ت"  ت : ..أو حتميلها عن طريق شبكة االنرت " سحب هذا الكرّاس واستمارة البيا
ت من  موقع الواب الرمسي للوزارة.."    من مكاتب الوزارة..أو حتميلها عرب االنرت

عالوة على إيداع امللف عرب املوقع االلكرتوين ، التنصيص  2كما يقرتح على مستوى الفقرة 
حة إمكانّية اإليداع الورقي للملف مباشرة لدى مصاحل الوزارة  مع ذكر التسمية ، للوزارة على إ
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م وتالفيا  الكاملة للمصاحل اإلداريّة املعنّية بذلك لتوفري أكثر من طريقة للمستثمرين إليداع ملّفا
  عطب الكرتوين. لتوّقف اخلدمة يف صورة حصول

  س اإلطار ذكر العنوان الكامل ملوقع الواب الرمسي للوزارة لتسهيل اخلدمة للمستثمر.فكما يقرتح يف ن

  4الفصل:  

ت ميارس نشاطه    ذا الفصل أّن مزّود نقطة تبادل حركة األنرت توّصله الكرتونّيا يف  بعدورد 

  أجل معّني بشهادة تضمني.
اعتماد كرّاس الشروط ملمارسة مهنة هو إلغاء نظام احلصول على وحيث أّن اهلدف من    

ترخيص مسبق من اإلدارة وتعويضه بنظام التصريح الذي يكّرس منط الرقابة الّالحقة حلريّة االنتصاب 
وممارسة األنشطة االقتصاديّة والذي ميّكن من ممارسة النشاط مبجّرد إخطار اإلدارة وإحاطتها علما 

  و انتظار موافقتها.بذلك دون طلب أ
"ميارس مزّود  : لذا، يتعّني حذف هذا الشرط والتخلي عن شهادة التضمني والتنصيص على أنّه 

ت نشاطه مباشرة بعد إيداعه لكرّاس الشروط ممضى ومستوفيا جلميع الوائق  نقطة تبادل حركة األنرت
  والشروط املطلوبة ".

  8الفصل:  

ن ح أن يكو ، ويرجّ شاط شروط احلماية املاديةممارسة النّ  ر يف مقرأن يتوفّ  هذا الفصل اشرتط
لس املنافسة مر متعّلقا بشروط احلماية املدنيةاأل ، وعليه يقرتح وفق ما دأب عليه الفقه االستشاري 

وجوب التنصيص على أن يكون هذا املقّر مستوفيا لشروط صلوحّية احملّالت وحفظ الصّحة والّسالمة 
املتعّلق  2009مارس  2املؤرّخ يف  2009لسنة  11عليها ضمن أحكام القانون عدد والّنظافة املنصوص 

ت . لبنا   صدار جملة الّسالمة والوقاية من أخطار احلريق واإلنفجار والفزع 

  9الفصل:  
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ـــذا الفصـــل يف مطّتـــه الثالثـــة علـــى أنـــه  جيـــب علـــى الشـــخص املعنـــوي الراغـــب يف ممارســـة    ورد 
ّـــة نشـــاط مـــزود نقطـــة  ـــا املصـــاحل اإلداري ـــيت تقـــوم  ـــة ال ـــات املراقب ت  "تيســـري عملّي ـــادل حركـــة االنـــرت تب

  .املختّصة"

املصــاحل اإلداريّــة املعنّيــة لتفــادي حــاالت اإلجحــاف عنــد التنفيــذ حتديــد يف هــذا اإلطــار يقــرتح و  
  وتقييد حريّة ممارسة األنشطة االقتصاديّة.

والـيت تتعلّـق بوجـوب "إعـالم املصـاحل الّتابعـة للـوزارة من هـذا الفصـل أّما خبصوص املطّة األخرية   

الّتصـــاالت  ريـــخ ذلـــك  كتابيّـــااملكّلفـــة  بكـــّل تغيـــري يف وضـــعّيته املهنيّـــة..وذلك يف أجـــل شـــهرين مـــن 
يّـة تقـدمي املسـتثمر ملكتوبـه حتديد املصاحل اإلداريّة املعنّية والتنصـيص علـى إمكان يستحسن ، فإنّهالتغيري"

ذه التغيريات عن بعد عرب موقع الواب مثلمـا  إّما مباشرة أو عرب الربيد. كما يقرتح فتح إمكانّية القيام 
لنســـبة إل يـــداع كـــرّاس الّشـــروط عنـــد بدايـــة النشـــاط ملـــا يف ذلـــك مـــن جناعـــة وربـــح للوقـــت هـــو الشـــأن 

  وتسهيل على املتعاملني مع اإلدارة.

  11الفصل:  
شاط ملقتضيات كرّاس  للتثّبت من مدى التزام ممارس النّ نيليقرتح حتديد أعوان املراقبة املؤهّ 

الشروط واحرتامه لقواعد ومتطلبات النشاط أو التنصيص بصفة صرحية على فصول جملة االتصاالت 
التصاالت اليت تذكر هذا الصنف من املراقبني ل تفادي وغريها من النصوص القانونية املتعّلقة 

إعطاء سلطة تقديريّة واسعة لإلدارة وتفاد كذلك من و تداخل االختصاصات الرقابّية، اإلشكاليّات أ
لّسوق.   يف جمال حيتاج إىل ضوابط دقيقة ومعروفة مسّبقا يتساوى معها مجيع الّناشطني 

   12الفصل:  
ذا الفصل  فصاح عن طريقة تقدمي كما يقرتح اإل،  يقرتح حتديد "املصاحل املختّصة" املذكورة 

  ويستحسن متكينه من تقدميه إّما مباشرة أو عرب الربيد.، ممارس النشاط لتقريره يف الرّد 
  يستحسن حتديد أجل لإلدارة الّختاذ قرارها خبصوص املخالفة. كما 

   13الفصل:  
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ا  هذا الفصل بطالعورد  -  لقوانني والرتاتيب اجلاري  ت املنصوص عليها  إلضافة للعقو "

ت الّتالية" الّتصاالت اختاذ العقو   .العمل ميكن للوزير املكّلف 
ال يقرتح و     ت والنصوص القانونّية والرتتيبّية اليت يف هذا ا إّما اإلفصاح عن هذه العقو

ولتفادي كّل تعّسف يف للقواعد املنّظمة لقطاعهم ب اإلملام لتمكني الّناشطني يف القطاع من  اقتضتها
ا ودرءا لكل تداخل يف االختصاصات ،  أو يف صورة تعّذر ذلك اإلكتفاء استعمال اإلدارة لصالحيا

ت  مبا ميكن "ميكن : الفصل كاآليت ، ليصبح طالع هذاللوزير املكّلف االتصاالت اختاذه من عقو
ت الّتالية: الّتصاالت اّختاذ العقو   ."  للوزير املكّلف 

إليقاف الّنهائي لنشاط  لقد مت التنصيص ضمن -  إليقاف الوقيت و النقطتني املتعّلقتني 

ت ّم اّختاذ القرار مبوجب مقّرر إداري "بعد مساع أنّه يت مزود نقطة تبادل حركة االنرت

 .املخالف" دون ذكر اإلجراءات املتّبعة لالستدعاء والسماع

الرّد يف تقرير متكينه من تقدمي توضيح ذلك وإن كان املقصود بـ"مساع املخالف"  ، يتعني لذا 
لفقرة اخلامسة من الفصل  فيّتجه  ،  من هذا الكرّاس 11حول األفعال املعابة عليه واملنصوص عليه 

اليت قد تؤّدي إىل احلّد من املنافسة احلرّة يف  التأويالت املتضاربةبصفة صرحية لتفادي  التنصيص عليه
  القطاع عرب اعتماد إجراءات عقابّية تعّسفّية.

لنق -  إليقاف النهائي لنشاط مدمج شبكات االّتصاالت:  2طة فيما يتعّلق   املتعّلقة 

ملطّة الثالثة من هذه النقطة عبارة "القيام خبطأ مهين فادح"  استقّر فقه  إذعاّمة  ةوهي عبار ، وردت 
ال على وجوب حتديد اخلطأ املهين الفادح أو ذكر بعض األفعال الّدالة عليه  جملس املنافسة يف هذا ا

 .  
لفقرة الثانية من النقطة  -  واليت تنص على أن "توّجه مقّررات اإليقاف الوقيت أو  2فيما يتعّلق 

ألمر يف أجل  ريخ إصدارها" 15النهائي للنشاط إىل املعين  فإنه يتجه حتديد ، يوما من 
لقرار (عرب الربيد املضمون  ألمر  ا إعالم املعين  الوصول، مباشرة..). كما الطريقة اليت يتّم 

  يالحظ أنّه مل يقع التطّرق إىل حالة عدم بلوغ املّقرر للمعين يف اآلجال.
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ت دون التنصيص على إعطاء ، وعالوة على كّل ما سبق  فإّن هذا الفصل تعّرض إىل العقو
ضرورة منح  الباعثني مهلة لتسوية وضعيتهم مع اإلدارة واحرتام بنود كرّاس الشروط، وهو ما يّتجه معه

إعماال ملبدا التدرّج متّكنه من تسوية ما ّمت اإلخالل به إضافية املخالف ملقتضيات كراس شروط مهلة 
ت ،  لّتايل تفادي  يف العقو ت كّل تسرّع يف و  .تسليط العقو

  
  

لس املنافسة بتاريخ  سة  2019فيفري  21وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر

وأكرم اخلموسي بو عبيدي عمر التونكيت و حمّمد العيادي و السّيد رضا بن حممود وعضويّة الّسادة 

لسعود الباروين  ن، وحبضور املقّرر العام السّيد  ةشكري رجب والسّيدحمّمد و وسامل  رمي بوز

  اجللسة السّيد نبيل السمايت. كتاب  وحمّمد شيخ روحه 

 
                                                                                 

  الرئيـــس    
 رضا بن حممود                                        

 

  


