
 1 

  الحمد               اجلمهورية التونسيــة
 

                                                           وزارة التجارة         

  جملس املنافسـة      

 **الرأي االستشاري**     

 182698عدد     
  

  مشروع قراراملوضوع: 
  االتصاالت القطـاع:
     

    

   182698الرأي عدد 

   2019فيفري  21الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 
  

،إّن جملس املنافسة  
واملتضّمن طلب  2018نوفمرب  28بعد االّطالع على مكتوب وزير التجارة املرّسم بتاريخ 

واالقتصاد الرقمي ووزير  تكنولوجيات االتصالمن وزير رأي حول مشروع قرار مشرتك ال
ملصادقة على واالستثمار والتعاون الدويلنمية الت التوريد كراس شروط ممارسة نشاط  يتعلق 

  ،قصد التسويق لتجهيزات اتصاالت سلكية وراديوية
املتعّلق  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد

  ،عادة تنظيم املنافسة واألسعار

املتعّلق بضبط التّنظيم  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 وعلى األمر عدد
  املايل وسري أعمال جملس املنافسة،اإلداري و 

  املتعّلق بضبط إجراءات  2016 أوت 19 املؤرخ يف 2016 لسنة 1148 عدد وعلى األمر
لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية و    الرتتيبية،وصيغ االستشارة الوجوبية 

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية جللسة 
  ،2019 فيفري 21  يوم اخلميس

  ،وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين
  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد سفيان طرميز  يف تالوة تقريره الكتايب.
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I:تقدمي امللف 

 اإلطار العام لالستشارة:  -1

خبصوص يندرج مشروع القرار موضوع االستشارة يف إطار مواصلة ما اعتمدته الّدولة 
 ،من إزالة احلواجز املعيقة حلرية االستثمار وإقرار حريّة املنافسة مباشرة األنشطة االقتصادية

لّنشاط و تقنية كرّاسات الّشروط ب عادة وهو ما يرتبط الذي يعد األكثر بنظام الّتصريح 
منط الّرقابة الّالحقة حلرّية اإلنتصاب ملمارسة  ملا يكّرسه منحّرية املنافسة ملبدأ  إستجابة

مج تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات  بتنفيذوخاصة فيما يتعّلق  ،األنشطة اإلقتصاديّة بر
 نظام الرتخيصلمن خالل إلغاء ،واالتصال وتيسري إجراءات ممارسة األنشطة ذات العالقة

  .جراءات وشروط بعث املشاريعإلوتبسيط 
  

لس املنافسة أن أبدى رأيه علما و  أمر يتعّلق مبمارسة أنشطة مشروع  حولأنّه سبق 
 132480الدراسات وإدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا املعلومات ضمن الرأي عدد 

 .2014 نوفمرب 28بتاريخ  142535الرّأي عدد كذلك ضمن و  2013 ديسمرب 26بتاريخ 
 

 احملتوى املادي ملشروع القرار:  -2
    

  عة على أربعة أبواب:موزّ  فصول 9على  القرارحيتوي مشروع 
ألحكام العاّمة: من الفصل الباب األّول -   .4إىل الفصل1يتعّلق 

 .5نشاط: الفصلالممارسة بشروط يتعّلق  الباب الثّاين -

بواجبات املورد قصد التسويق لتجهيزات اتصاالت سلكية يتعّلق  الباب الثّالث -
 . 6الفصل وراديوية:

ت: من الفصل الباب الّرابع - ملراقبة و العقو   .9الفصلإلى  7يتعّلق 

  بوثيقة شرح األسباب. القراركما ّمت إرفاق مشروع 
 اإلطار الّتشريعي والّرتتييب : -3

  لتجهيزات اتصاالت سلكية وراديوية إىل مجلة التسويق ختضع ممارسة نشاط 
 الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية التالية:
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 15املؤرّخ يف 2001 لسنة 1 عددالقانون الصادرة مبوجب صاالت اإلتجملة  -

لقانون عدد اوإمتامه امثلما ّمت تنقيحه 2001جانفي  7 املؤرّخ يف 2002 لسنة 46 خاّصة 

لقانون عدد  2002 ماي  10 لقانون عدد و 2008  جانفي 8 املؤرّخ يف  2008 لسنة 1 و

 ،2013أفريل 12املؤرخ يف   2013 لسنة

بقانون االستثمار   املتعّلق 2016سبتمرب 30يف املؤرّخ 2016 لسنة 71عدد القانون -
لقانون عدد املتعلق بقانون املالية  2017جانفي 3 املؤرخ يف 2017لسنة 1 كما مت تنقيحه 

 ،2016التكميلي لسنة 

املتعلق بضبط مشموالت  1992سبتمرب  21 يف املؤرخ 1992 لسنة 1721 عدد األمر -
 ، اخلارجي االستثمار وزارة التعاون الدويل و

املتعلق بضبط مشموالت  1996 فيفري 14 املؤرخ يف 1996لسنة  270 األمر عدد -
ألمر عدد  املؤرخ يف أول  1996لسنة  1225وزارة التنمية االقتصادية كما مت تنقيحه وإمتامه 

 ، 1996 جويلية

املتعلق بضبط  2012سبتمرب  11املؤرخ يف  2012 لسنة1997األمر عدد  -
 ،االتصال مشموالت وزارة تكنولوجيات املعلومات و

املتعلق بتنظيم وزارة  2012سبتمرب  11املؤرخ يف  2012لسنة 1998األمر عدد  -
 ،االتصال تكنولوجيات املعلومات و

املتعلق بضبط إجراءات  2016 أوت 19املؤرخ يف  2016لسنة  1148األمر عدد  -
لس املنافسة حول مشاريع النصوص  ،الرتتيبية التشريعية     و وصيغ االستشارة الوجوبية 

صدار  2018ماي  11املؤرّخ يف 2018لسنة 417األمر احلكومي عدد - املتعّلق 
الجناز القائمة احلصرية لألنشطة االقتصادية اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلدارية 

  .مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها

 II املالحظات:  
لفصل   2018ماي  11ؤرخ يف امل 2018لسنة  417 كومي عدداحل األمر من 4 جاء 

صدارامل   الرتاخيص القائمة احلصرية لألنشطة االقتصادية اخلاضعة لرتخيص وقائمة تعلق 
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ميكن للوزارات " :، أنه الصلة وتبسيطهااإلدارية إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات 
أن ختضع األنشطة اإلقتصادية  ...أشهر  )6(والّسلط اإلدارية املختصة يف أجل أقصاه ستة 

مللحق عدد  من هذا األمر احلكومي إىل كراسات شروط يتم إصدارها  2املنصوص عليها 
إلستثمار   ."بقرار مشرتك من الّسلطة املعنية والوزير املكلف 

مر مبراجعة النصوص القانونية املنظمة لقطاع االتصاالت من جهة وأحكام األ و
رتاخيص القائمة باملتعلقة  2من امللحق عدد  7النقطة  وخاصة ،أعاله إليهاملشار كومي احل
لنظر إىل وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد مل مارسة األنشطة االقتصادية الراجعة 

التوريد قصد التسويق لتجهيزات اتصاالت سلكية ممارسة نشاط  خضوعتبّني عدم ، يالرقمي
تنظيم نشاط ب يتعلق إن األمربل يتم إلغاؤه وتعويضه بكراس شروط  لرتخيص حىت وراديوية

  .مستحدث
التوريد قصد التسويق لتجهيزات اتصاالت سلكية نشاط  فإن إصدار قرار لتنظيم لذا،

التعاون  يصدر عن وزير التنمية واالستثمار وال ميكن أن مبقتضى كراس شروط  وراديوية
 ماي  11ؤرخ يف امل 2018لسنة  417 كومي عدداحل األمرالدويل لعدم اندراجه ضمن 

صدارامل 2018 القائمة احلصرية لألنشطة االقتصادية اخلاضعة لرتخيص وقائمة  تعلق 
 أن يصدربل يتعّني  ،مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطهاالرتاخيص اإلدارية إلجناز 

 2012لسنة  1682مر عدد أللطبقا   االقتصاد الرقمي عن وزير تكنولوجيات االتصال و
عتماد مسار تشاركي لتقييم اإلجراءات اإلدارية املنظمة  املتعلق 2012 أوت 14ؤرّخ يف امل

  عتبارها اجلهة املشرفة على القطاع. ملمارسة األنشطة االقتصادية ومراجعتها
برئـاسة السيد  2019فيفري  21و صدر هذا  الّرأي عن اجللسة العاّمة بتاريخ 

ن و و عضـويّة السيدة  و الّسادة حممد العيادي و  رضا بن حممود  عمر التونكيت ورمي بوز
لسعود واخلموسي بو عبيدي وأكرم الباروين حممد شكري و حبضور        رجب و سامل 

  املقرر العام السيد حممد شيخ روحه وكاتب اجللسة السيد نبيل السمايت.    
  الرئيـسؤ  

  

 رضا بن حممود


