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  احلمد                                                   ية                                 ـمهورية التونسـاجل

     لس املنافسةـجم    
  .مشروع القرار املوضوع:
    .االتصاالت القطاع:

  
  182697 الرأي عدد

  الّصادر عن جملس املنافسة
  2019 فيفري 7بتاريخ 

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

بني وزيري تكنولوجيات يف مشروع قرار مشرتك بداء الرأي إ واملتضمن طلب 182697حتت عدد 
ملصادقة على كرّاس شروط ياالّتصال واالقتصاد الرقمي والتنمية واالستثمار والتعاون الدويل  تعّلق 

  ، ممارسة نشاط مدمج شبكات االّتصاالت
عادة واملتعلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على   
  املنافسة واألسعار،تنظيم 

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

لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم     اخلميسوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2019فيفري  7

  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،  
فلة بن عاشور يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل      الكتايب،املقّررة السّيدة 

  

لس املنافسة على ما يلي:العامّ وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة     ة 
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  اجلزء األول: تقدمي االستشارة:

  لالستشارة: اإلطار العامّ  .1

تطبيق مقتضيات  يف إطار األسباب، ، حسب ما ورد بوثيقة شرحتندرج االستشارة الرّاهنة
صدار القائمة احلصريّة لألنشطة  2018لسنة  417من األمر احلكومي عدد  4الفصل  املتعّلق 

االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الّصلة 
لنسبة لعّدة جماالت ومن بينها حيث وتبسيطها  ّمت تعويض نظام الرتاخيص بنظام كرّاسات الّشروط 

شاط إقامة واستغالل شبكة خاّصة مستقلة لالتصاالت أنشطة يف قطاع تكنولوجيا االتصال كن
  وكذلك نشاط إدماج شبكات االّتصاالت موضوع االستشارة الرّاهنة.

ي يف إطار مزيد دعم االستثمار اخلاص ومعاضدة نشاط املؤسسات يندرج هذا التمشّ و  
روط كإجراء موّحد اسات الشّ ، عرب اعتماد نظام كرّ الّناشطة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

لّنظر ملصاحل الوزارة. هذا إضافة إىل مزيد دعم حترير املنافسة يف هذه  لنسبة جلميع األنشطة الرّاجعة 
ئق اإلداريّة الدنيا  لو القطاعات عرب إلغاء الّشروط املالّية والبشريّة واملاديّة الواجب توّفرها واإلكتفاء 

ت موّحدةاملستوجبة عند إيداع كرّ  ويف إطار املوازنة بني حقوق .اس الشروط واعتماد استمارة بيا
ة االقتصاديّة من جهة أخرى ّمت حتديد اهلياكل املؤّهلة إلجناز عمليّات ملؤّسساإلدارة من جهة وحقوق ا

لرجوع إىل مقتضيات جمّلة االّتصاالت ت اليت   ،املراقبة وذلك  كما احتوى كرّاس الشروط على العقو
  .ميكن تسليطها على املخالفني 

 

  :ملوضوع االستشارة  اإلطار التشريعي والرتتييب .2

عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -   املتعّلق 
كما وقع   2001جانفي  15املؤرخ يف  2001لسنة  1لقانون عدد جملة االتصاالت الصادرة  -

لقانون عدد  2002ماي  7املؤرخ يف  2002لسنة  46لقانون عدد  اوإمتامه اتنقيحه لسنة  1و
لقانون عدد  2008جانفي  8املؤرخ يف  2008   .2013 أفريل 12املؤرخ يف  2013لسنة  10و

املتعّلق بقانون االستثمار كما ّمت تنقيحه  2016سبتمرب  30املؤرّخ يف  2016لسنة  71القانون عدد  -
  .2016املتعّلق بقانون املالّية التكميلي لسنة  2017جانفي  3املؤرّخ يف  2017لسنة  1لقانون عدد 
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املتعّلق بضبط مشموالت وزارة التعاون  1992سبتمرب  21املؤرّخ يف  1992لسنة  1721األمر عدد  -
  الدويل واالستثمار اخلارجي.

املتعّلق بضبط مشموالت وزارة التنمية  1996فيفري  14املؤرّخ يف  1996لسنة  270األمر عدد  -
ألمر عدد    .1996املؤرّخ يف غرّة جويلية  1996لسنة  1225االقتصاديّة كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

املتعلق بضبط الشروط العاّمة الستغالل  2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة  3026األمر عدد  -
ألمر عدد   2014لسنة  53الشبكات العمومّية لالتصاالت وشبكات النفاذ كما وقع تنقيحه وإمتامه 

  .2014جانفي  10املؤرّخ يف 
بط مشموالت وزارة املتعّلق بض 2012سبتمرب  11املؤرّخ يف  2012لسنة  1997األمر عدد  -

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

 املعلومات واالّتصال.
املتعّلق مبمارسة أنشطة الدراسات وإدماج  2014ماي  19املؤرّخ يف  2014لسنة  2152األمر عدد  -

ألمر احلكومي عدد   452وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالّتصال كما وقع تنقيحه 
  .2015جوان  9املؤرّخ يف  2015لسنة 

صدار القائمة احلصريّة  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417األمر احلكومي عدد  - املتعّلق 
ألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات ل

  الّصلة وتبسيطها.
 1وزير التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واالّتصال املؤرّخ يف  بنيالقرار املشرتك  -

املتعّلق بضبط أصناف أنشطة إدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا املعلومات  2014أوت 
ت البشريّة واملاديّة واملالّية الواجب توّفرها.  واالّتصال واإلمكا

  

  : األمر احلكومي احملتوى املاّدي ملشروع .3
قرار مرفق بكرّاس شروط يتعّلق مبمارسة نشاط على مشروع الرّاهنة ملف االستشارة حيتوي 

  حتتوي على أربعة أبواب:مدمج شبكات االّتصاالت 
 . الباب األّول : أحكام عاّمة -

 .الباب الثّاين: شروط ممارسة الّنشاط -
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 .الباب الثّالث: واجبات مدمج شبكات االّتصاالت -

ت -   .الباب الرّابع: املراقبة والعقو
 

  :دراسة الّسوق: ثّايناجلزء ال
دمج شبكات االّتصاالت، وخيضع هذا  رجعّية يف استشارة احلال يف سوقتتمّثل الّسوق امل

املتعّلق مبمارسة  2014ماي  19املؤرّخ يف  2014لسنة  2152النشاط حالّيا ملقتضيات األمر عدد 
كما وقع تنقيحه   أنشطة الدراسات وإدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالّتصال

حكام القرار املشرتك من أل، وكذلك 2015جوان  9املؤرّخ يف  2015لسنة  452ألمر احلكومي عدد 
املتعّلق  2014وت أ 1املؤرّخ يف  وزير التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واالّتصال
ت بضبط أصناف أنشطة إدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا  املعلومات واالّتصال واإلمكا

  البشريّة واملاديّة واملالّية الواجب توّفرها.
، كّل شخص هذا الكرّاسمن مشروع  2يقصد مبدمج شبكات االتصاالت، حسب الفصل و 

سواء كان ذا ماديّة أو معنويّة يرغب يف اجناز أشغال يف نشاط إدماج شبكات االّتصاالت وذلك 
اخلواص أو حلساب الّدولة واجلماعات احمللّية واملؤّسسات العمومّية اإلداريّة واملؤّسسات سواء حلساب 

  العمومّية اليت ال تكتسي صبغة إداريّة واملنشآت العمومّية.
، حسب مصاحل وزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد يشمل نشاط مدمج شبكات االّتصالو 
األجهزة الطرفّية السلكّية والبصريّة، الّداخلّية للبناءات، تركيز وصيانة: الشبكات اخلاّصة  الرقمي،

أجهزة توجيه وجتميع املعطيات املكّونة للشبكات املعلوماتّية الّداخلّية، األجهزة الطرفّية واألنظمة 
ت، توفري احللول إلدماج خدمات اهلاتف عرب  اهلاتفّية اخلاّصة خبدمات اهلاتف عرب بروتوكول األنرت

ت، بروتوكول  الشبكات الّداخلّية الراديويّة للبناءات، األجهزة الرّاديويّة املعّدة للنفاذ إىل شبكة األنرت
ت، احملطّات الراديويّة اخلاّصة، األجهزة الطرفّية الرّاديويّة، شبكات اإلرسال والشبكات احمللّية  األنرت

أنظمة التحويل للشبكات العمومّية  للمشرتكني بواسطة الكوابل املعدنّية وكوابل األلياف البصريّة،
اإلرسال وأجهزة االّتصاالت الفيديويّة،  دأجهزة اخلطوط ومعدللهاتف القاّر وتراسل املعطيات، 

جتهيزات وهوائيّات الوصالت اهلرتزيّة، احملطّات الرّاديويّة للهاتف الرقمي اجلّوال، شبكات النفاذ 
عرب األقمار الصناعّية، حمطّات اإلرسال اإلذاعي والتلفزي،  رضّية لالّتصاالتاحملطّات األالرّاديويّة، 

  احملطات الراديويّة البحريّة.
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وتقوم مصاحل وزارة تكنولوجيا املعلومات واالّتصال بتحيني قائمة مدجمي شبكات االّتصال 
ا.   واملتحّصلني على تراخيص سارية املفعول بصفة دوريّة ونشرها على موقع الواب اخلاص 

نشاط مدمج خدمات تكنولوجيا املعلومات واالّتصال على االختصاصات واألصناف  وحيتوي
  الّتالية:

  2صنف   1صنف   االختصاصات
مدمج خدمات اتصاالت سلكّية 

  وبصريّة
  2م خ س   1م خ س 

  2م خ ر   1م خ ر   مدمج خدمات اّتصاالت راديويّة

  
 نشاطل اترخيص 906ما يناهز  إسناد 2018إىل موىف سنة  2014خالل الفرتة من سنة وقد ّمت 

، حسب ما نشاط مدمج ومنجز شبكات اّتصال ترخيص 1068من جمموع  مدمج شبكات االّتصال
لنسبة للصنف  278أفادت به مصاحل وزارة تكنولوجيا االّتصال واالقتصاد الرقمي، من بينها  ترخيص 

لنسبة  308مقابل ،  2لنسبة للصنف  167من مدجمي خدمات االتصاالت السلكّية و  1 ترخيص 
ممّا  ، 2ترخيص للصنف  153و، ديويّة امن اختصاص مدجمي خدمات االتصاالت الر  1للصنف 

موطن شغل يف جمال إدماج واجناز شبكات  4714من جمموع موطن شغل  3678ساهم يف إحداث 
تقين سامي يف اإلعالمّية أو  1866مهندس يف اإلعالمّية أو االتصاالت و 906من بينها ، االّتصال 

   تقين يف اإلعالمّية أو االتصاالت. 906االّتصاالت و
  :املالحظات: ثّالثاجلزء ال

  الّتالية:العاّمة واخلاّصة  موضوع االستشارة الرّاهنة املالحظات القرار وكرّاس الّشروطيثري مشروع 
 املالحظات العاّمة:  .1

  

  املالحظة األوىل:
املتعّلق مبمارسة أنشطة  2014ماي  19املؤرّخ يف  2014لسنة  2152األمر عدد من  يتعّلق كلّ 

ألمر الدّ  راسات وإدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالّتصال كما وقع تنقيحه 
املشرتك من وزير التعليم العايل  القرارو  2015جوان  9املؤرّخ يف  2015لسنة  452احلكومي عدد 

املتعّلق بضبط أصناف  2014أوت  1يف  والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات واالّتصال املؤرّخ
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ت البشريّة واملاديّة  أنشطة إدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالّتصال واإلمكا
 2من امللحق عدد  19النقطة  كما أنّ   .نشاط إدماج وإجناز شبكات االّتصالبواملالّية الواجب توّفرها 

صدار القائمة احلصريّة  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417ألمر احلكومي عدد ل املتعّلق 
لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات 

نشاط ب تتعّلقتها واملتعّلق بقائمة األنشطة االقتصاديّة اليت ّمت حذف تراخيص ممارس الّصلة وتبسيطها
حول "إدماج وإجناز الشبكات العمومّية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال" ممّا يثري التساؤل 

كرّاس شروط ضمن الكرّاسات   حكام خاصة ضمنختصيص "منجز شبكات االّتصال"  عدم
لس.    املعروضة على أنظار ا

أو جمّرد سهو  جتا عنتصال" حذف عبارة "منجز شبكات اال كانإذا   ممّاالتثّبت  تعّني لذا 
كراس شروط "إقامة واستغالل شبكة اعتماد   سيتمّ  و أنّهآخر أ ترتييببنّص هذا النشاط  إفراد متّ أنّه 

 .ملثل هذا النشاط خاّصة مستقّلة لالّتصاالت"
   املالحظة الثّانية:

 2006لسنة  370تعويض األمر عدد و  مشروع القرار املعروض إّطالعاتيتعّني حتيني قائمة 
لس املنافسة حول  2006فيفري  3املؤرّخ يف  املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

املتعّلق بضبط  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148ألمر عدد مشاريع النصوص الرتتيبّية 
عتباره  لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص التشريعّية والّرتتيبّية وجوبّيةإجراءات وصيغ االستشارة ال

   .النّص الساري املفعول واملعّوض للنص القدمي 
  ة:الثّالثاملالحظة 

التشريع املتعّلق " عبارات إىل منه فصول وبعّدة الّشروط سكرا مبشروع ّمتت اإلشارة
ا العمل" " التصاالت استعمال وقع  كما  .وضبطها بدقة حتديدها دونو"القوانني والرتاتيب اجلاري 

التصاالت" و"املصاحل اإلداريّة املختّصة" و"املصاحل  عبارات "املصاحل املختّصة لدى الوزير املكّلف 
  .واهلياكل املعنية ذه املصاحلتدقيق هلالتابعة للوزارة" دون 

املصاحل  رككذ   والّرتتيبية املراجع الّتشريعية هذه أهّم  عنعلى األقل  اإلفصاح يّتجه فإنّهلذا ،    
التشريعي  لإلطار حجبا يشّكل ذلك عن اإلغفال أنّ  عتبار ، بصفة واضحة ودقيقة اإلداريّة املعنّية
  .اإلدارة مع املتعاملني والرتتيـيب عن
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 املالحظات اخلاّصة: .2
  

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

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

إيداع امللف عرب املوقع االلكرتوين  التنصيص عالوة على 2كما يقرتح على مستوى الفقرة 
حة إمكانّية اإليداع الورقي للملف مباشرة لدى مصاحل الوزارة مع ذكر التسمية الكاملة على للوزارة  إ

م وتالفيا لتوّقف للمصاحل اإل داريّة املعنّية بذلك لتوفري أكثر من طريقة للمستثمرين إليداع ملّفا
  اخلدمة يف صورة حصول عطب الكرتوين.

  .مة للمستثمرالواب الرمسي للوزارة لتسهيل اخلدوقع الكامل ملعنوان الذكر يف نقس اإلطار يقرتح كما 
  :4الفصل 
ذا الفصل أّن مدمج شبكات االتصاالت ميارس نشاطه    توّصله الكرتونّيا يف أجل  بعدورد 

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

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

  .بذلك دون طلب أو انتظار موافقتها
والتنصيص على أنّه "ميارس مدمج والتخلي عن شهادة التضمني يتعّني حذف هذا الشرط  لذا، 

إيداعه لكرّاس الشروط ممضى ومستوفيا جلميع الوائق شبكات االّتصاالت نشاطه مباشرة بعد 
  والشروط املطلوبة ".

  : 5الفصل 
لنسبة للذوات الطبيعّيةيستحسن    ملطّة الثانية  فيما يتعّلق بشروط ممارسة النشاط  وخاّصة 

تكون الصياغة كاآليت: "أن يكون  كأنلتفادي أي لبس عند التطبيق،   دقيقةعتماد صياغة واضحة و ا
  ات الطبيعّية معّرف جبائي".للذّ 
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  :6الفصل 
عنـد التنفيـذ  االجتهـاد أو التأويـللتفـادي حـاالت ملراقبـة عنيّـة املصـاحل اإلداريّـة امليقرتح حتديـد   

  حريّة ممارسة األنشطة االقتصاديّة. على مستوى

ملطّــة الثّانيــة واخلاّصــة بتــوفري مقــّر مالئــم ملمارســة النشــاط كمــا يقــرتح    التثبــت مــن فيمــا يتعّلــق 
صورة ما كان النشاط ميكن ممارسته حـىت يف  ويف .طبيعة النشاط ومدى إلزامية توفر مقر قار ملمارستها

ا ختفّ ومتاشيا مع فلسفة كراسات الشّ  ،غياب مقرّ  فإنـه  ف مـن شـروط ممارسـة النشـاطروط من حيث أ
دأب  د مبـاجـه التقيّـه يتّ فإنّـ ،دائـم ر مقـرّ ضـرورة تـوفّ ي علـى أاستقّر الر  ذاإأّما  .هذا الشرط فيقرتح حذ

لس املنافسة  لتنصيص على أن يكون هـذا املقـّر مسـتوفيا لشـروط لوجوب  منعليه الفقه االستشاري 
 2009لســنة  11قــانون عــدد لاملنصــوص عليهــا  صــلوحّية احملــّالت وحفــظ الصــّحة والّســالمة والّنظافــة

صــدار جملــة الّســتعّلــامل 2009مــارس  2خ يف ؤرّ املــ نفجــار والفــزع المة والوقايــة مــن أخطــار احلريــق واإلق 
ت وجـــوب احلصـــول علـــى شـــهادة وقايـــة مســـّلمة مـــن مصـــاحل احلمايـــة التنصـــيص كـــذلك علـــى ك  لبنـــا

ألمر عدد  املتعلّـق بصـلوحّية احملـل  2004أوت  11املـؤرّخ يف  2004لسـنة  1876املدنّية تطبيقا ملا ورد 
  قائمة اإلّطالعات.ضمن ، وإضافة هذين النّصني القانونيني وشهادة الوقاية

ق بوجــــوب "إعــــالم املصـــــاحل الّتابعــــة للــــوزارة املكّلفـــــة أّمــــا خبصــــوص املطّـــــة األخــــرية والــــيت تتعلّـــــ  
ريــخ ذلــك التغيــري".بكــّل تغيــري يف وضــعّيته املهنيّــة. كتابّيــاالّتصــاالت  ، .وذلك يف أجــل شــهرين مــن 

  ي وسيلة ترتك أثرا كتابيا.وهي اإلعالم  ،فإنه يقرتح اعتماد الصياغة املعتمدة يف مثل هذه الوضعيات

ــذه التغيـــريات عــن بعـــد عـــرب موقــع     الـــواب مثلمــا هـــو الشـــأن كمــا يقـــرتح فــتح إمكانيّـــة القيـــام 
لمتعـاملني مـع لملـا يف ذلـك مـن جناعـة وربـح للوقـت  ،يداع كـرّاس الّشـروط عنـد بدايـة النشـاطلنسبة إل

  اإلدارة.

  :7الفصل 
  .الّالحق له 8لفصل  عتبار أّن مضمونه مدرجالفصل هذا حذف  جهيتّ 

  :8الفصل 
اإلفصاح عن طريقة تقدمي ممارس النشاط لتقريره ك"املصاحل املختّصة"  املقصود بيقرتح حتديد 

  .مباشرة أو عرب الربيد متكينه من تقدميه إّماويستحسن  ،يف الردّ 
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   حتديد أجل لإلدارة الّختاذ قرارها خبصوص املخالفة. كما يّتجه
  :9الفصل 
لقوانني والرتاتيب اجلاري أنّه  هذا الفصل طالعبورد    ت املنصوص عليها  إلضافة للعقو "

الّتصاالت اختّ  ،ا العمل ت الّتالية"ميكن للوزير املكّلف    .اذ العقو
ت والنصوص القانونّية والرتتيبّية اليت  ،يف هذا اإلطار يقرتح إّما اإلفصاح عن هذه العقو

أو اإلكتفاء مبا ميكن ، لقواعد املنظّمة لقطاعهم اإلملام لتمكني الّناشطني يف القطاع من  اقتضتها
ت للوزير املكّلف   "ميكن للوزير املكّلف :كاآليت  ،الفصل طالعكون يلالتصاالت اختاذه من عقو

ت الّتالية"    الّتصاالت اّختاذ العقو
إليقاف النهائي لنشاط مدمج شبكات ّمت    إليقاف الوقيت و خبصوص النقطتني املتعّلقتني 

دون ذكر أنّه يتّم اّختاذ القرار مبوجب مقّرر إداري "بعد مساع املخالف"  التنصيص على االّتصاالت
  .جراءات املتّبعة لالستدعاء والسماع اإل

الرّد حول يف تقرير  متكينه من تقدمي  توضيح إن كان املقصود بسماع املخالفجه يتّ  ،لذا
لفقرة الرابعة من ال  ،ويف هذه احلالة ،من هذا الكرّاس 8صل فاألفعال املعابة عليه املنصوص عليه 

قضة ويالت املتناأيتعني التنصيص على ذلك بصفة صرحية لتفادي كّل غموض أو لبس يؤدي إىل الت
لتّ    .فيةايل إىل احلّد من املنافسة احلرّة يف القطاع عرب إجراءات عقابية تعسّ و

  

 فقد، إليقاف النهائي لنشاط مدمج شبكات االّتصاالتاملتعّلقة  2لنقطة فيما يتعّلق 
"صدور مقررين يف اإليقاف الوقيت ملمارسة نشاط على  ملطّة األوىل من هذه النقطةالتنصيص ورد 
  . شبكات االتصاالت.." جمهز

بذلك وإن كان املقصود  .يتعويض عبارة "جمهز" بـ"مدمج" إن تعّلق األمر خبطأ مادّ  جهيتّ  ،لذا
ضرورة  ،يف غري حمّلها تصبحفإّن مثل هذه العقوبة ، "جمهز شبكات االتصاالت" نشاط آخر يسّمى بـ

 مبناسبة مباشرتهيف جمال معّني إثر قيامه خبطأ النهائي لشخص يقاف اإلإقرار عقوبة ال ميكن  أنّه
   . منفصل متاما عن األّول وخاضع لنصوص ومقتضيات قانونّية أخرى نشاط آخرل

"القيام خبطأ مهين فادح" لة يفاملتمثّ  2من نفس النقطة  ملطّة الرّابعةالعبارة اليت وردت  أنّ كما 
ال على وجوب حتديد  .وفضفاضةعاّمة جاءت  مفهوم وقد استقّر فقه جملس املنافسة يف هذا ا

  .اخلطأ املهين الفادح أو ذكر بعض األفعال الّدالة عليه 



 - 10 -

دارة يف تقدير وتكييف يا من إطالق يد اإلوتوقّ  ،2من النقطة الفقرة الثانية ّما على مستوى أ  
لقرار (عرب الربيد املضمون  حتديد فيتعّني  ،ء املرتكبةاألخطا ألمر  ا إعالم املعين  الطريقة اليت يتّم 

  التطّرق إىل حالة عدم بلوغ املّقرر للمعين يف اآلجال. فضال عن وجوب ، الوصول، مباشرة..)
ت، و ، فضال عن ذلك حة التنصيص على إيّتجه إعماال ملبدأ التدرّج قبل تطبيق العقو

و إمهاهلم أجال معقوال لالمتثال قبل تسليط  اس الشروطكرّ   إزاء مايالباعثني لتسوية وضع الفرصة أمام
  عقوبة عليهم . أيّ 

  
لس املنافسة بتاريخ  سة السّيد  2019 فيفري 7وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر

لسعود ومعز العبيدي رضا بن حممود وعضويّة الّسادة عمر التونكيت و   وأكرم الباروينسامل 
ن تنيوالسّيدوشكري رجب  لشيخ رمي بوز وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد شيخ ، وسندس 

  اجللسة السّيد نبيل السمايت.كاتبو روحه 
 

      ـســالرئي                                         
 رضا بن حممود                                        

 


