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 اجلمهوريّة التونسّية 

  جملس املنافسة    
  

العاّمـة اجللســة  

ّلة الّرقمّية مشروع:  املوضـوع صدار ا   .قانون يتعّلق 
  .اإللكرتونية  اإلتصاالت :القطاع

  

  192721الرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة

  2019جويلية  23بتاريخ 
  

  إّن جملس املنافسة،
لس حتت عدد املرّسم ةجار وزير التّ  مكتوببعد اإلّطالع على      192721 بكتابة ا

القانون رأيه يف مشروع إبداء من جملس املنافسة طلب مبقتضاه والذي  2019 أفريل 24 بتاريخ
ّلة الّرقمّية صدار ا  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال مبقتضيات الفصل  املتعّلق 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار، وتطبيقا ملقتضيات األمر احلكومي عدد  لسنة  1148املتعّلق 
 لس الوجوبية االستشارة إجراءات وصيغ املتعلق بضبط 2016أوت  19املؤرخ يف  2016

   والرتتيبية، التشريعية مشاريع النصوص حول املنافسة
واملتعلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على     

   .عادة تنظيم املنافسة واألسعار
يتعلق بضبط  2016أوت  19ؤرخ يف امل 2016لسنة  1148كومي عدد احلوعلى األمر     

لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية  إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
  ،والرتتيبية
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واملتعّلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد     
  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوموبعد اإلّطالع على ما يفيد استد      عاء أعضاء ا
ء   ،2019جويلية  23 الثال

  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،   
السّيدين بشري سفيان  و  ين السّيدتني كوثر الشايب ومجيلة اخلبثايناملقّرر وبعد اإلستماع إىل    

  ،الكتايب  هميف تالوة لتقرير الصّماري وعصام العموري 
واليت على إثرها  2019جويلية  9وبعد اإلّطالع على قرار اجللسة العامة املنعقدة بتاريخ 

لة وخاّصة يف اجلوانب املتعلقة  ّمت إرجاء البت يف امللف إىل حني مزيد التعّمق يف مشروع ا
  صاصات اهليئة الوطنية لإلّتصاالت اإللكرتونية يف جمال املنافسة.ملنافسة وإخت

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

I – اإلطار العام لإلستشارة:  

ّلة الرقمّية ضمن مسار إرساء املنظومة التشريعية اجلديدة لإلتصاالت يندرج مشروع  ا
للتالؤم مع أفضل املمارسات التشريعية يف العامل وإلرسال رسالة اإللكرتونية واإلقتصاد الّرقمي 

ت الرّاهنة والتطورات التكنولوجية  إجيابية للمستثمرين احملليني واألجانب. كما أن التحد
لة اإلتصاالت أمرا حتمّيا لتتماشى مع أهداف املتواترة جع لت من املراجعة اجلذرية 

  السياسات العمومية الرامية إىل إرساء إقتصاد رقمي فاعل وتنافسي على مستوى عاملي.
 احلايل التشريعي االطار نقائصوقد مّكن تقييم جمّلة اإلتصاالت من الوقوف على 

  واملتمثلة أساسا يف: االتصاالت لقطاع
 دعم حنو الدولة لتوجهات التطبيقية اونصوصه اإلتصاالت جملة أحكام بعض عرقلة -

 ي.الرقم واإلقتصاد اإللكرتونية االتصاالت قطاع يف واإلستثمار املنافسة وتشجيع

التصرف يف قطاع اإلتصاالت من منظور أمين وإداري عوضا عن املقاربة اإلقتصادية  -
 الشريفة.القائمة على املنافسة 
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إستغالل و  غيلتشو  مةاق املتعلقة اوراحمل يف تاالتصاال جملة أحكام صارحنا -
 .صرةااملع اإلشكاليات عن اإلجابة دون درةالنا دملوار ا غاللتساو  خلدماتاو  تاالشبك

 احملتوى واقتصاد الرقمي اإلقتصاد مقتضيات مع اإلتصاالت جملة أحكام تالؤم عدم -
 .والتطبيقات

 .الرقمي االقتصاد ملبادئ اإلتصاالت جملة أحكام تكريس عدم -

لة استيعاب عدم -  .الرقمي االقتصاد اطار يف الناشئة اجلديدة للمهن ا

 النظرة وغياب اإلتصاالت أنشطة ممارسة تؤطر اليت القانونية األنظمة وتشتت تعدد -
 .املوحدة

 النظرة وغياب واإلتصال اإلعالم تكنولوجيات استغالل يف املتدخلة اهلياكل تعدد -
 .حلوكمتها الشمولية

 .اإلدارية اإلجراءات وتعقيد طول -

مني الرقمية املعامالت يف الثقة تعزيز يف اإلتصاالت جملة أحكام إسهام عدم -  و
ت حقوق وضمان الرقمي والفضاء اإللكرتونية االتصاالت شبكات سالمة  وحر

جعة عصرية حلول إجيادو  اإللكرتونية اخلدمات مستعملي  الفجوة تقليص اجتاه يف و
 .الرقمي االجتماعي اإلندماج وضمان الرقمية

ّلة إىل:   ويهدف مشروع ا
تطوير اإلقتصاد الوطين جلعله مرتكزا على التكنولوجيات الرّقمية مبا ميّكن من حتقيق  -

 واملستدامة.أهداف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة 

 .الرقمي واإلقتصاد اإللكرتونية االتصاالت جمال يف واإلستثمار فسةناملا وتشجيع دعم -

 املهن واستيعاب الرقمي التكنولوجي التطور مواكبة من نميكّ  قانوين إطار توفري -
 .اجلديدة

 .التكنولوجي واحلياد واخلدمات والشبكات التكنولوجيات لتقاءإ مبادئ تكريس -
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مني الرقمية املعامالت يف الثقة تعزيز -  اإللكرتونية االتصاالت شبكات سالمة و
ت احلقوق ومحاية لضمان الكفيلة اآلليات وتوفري الرقمي والفضاء  .واحلر

 .الرقمي اإلجتماعي اإلندماج وضمان الرقمية الفجوة تقليص -

 .الرقمية العمرانية التهيئة ومبادئ أسس تكريس -

 بشبكة الربط وتطوير تعميم دف والشبكات للموارد عواألجن األمثل اإلستعمال -
تاال  .العايل التدفق ذات نرت

 ذات مبتكرة خبدمات ومتتيعه اإللكرتونية اخلدمات مستعمل اختيار حرية ضمان -
 .مناسب وسعر عالية جودة

 .العمومية اهلياكل خمتلف تدخل وجمال مهام وتوضيح اإلدارية اإلجراءات تبسيط -

II - اإلطار الّتشريعي والّرتتييب:  
لسنة  1إىل أحكام ومقتضيات القانون عدد  اإلتصاالت اإللكرتونيةجمال  ضعخي

صدار جملة اإلتصاالت ومجلة القوانني اليت  2001جانفي  15املؤرخ يف  2001 واملتعّلق 
  نقحتها أو متمتها.

 

III - احملتوى املاّدي مللّف االستشارة:  
  االستشارة على ما يلي:حيتوي ملّف 

 ّلة الّرقمّيةمراسلة إحالة مشروع الق صدار ا  .انون املتعلق 

 ّلة الّرقمّيةمشروع الق صدار ا   .انون املتعلق 
 .وثيقة شرح األسباب 

 
IV - ات:ـاملالحظ  

لة الراهنة مالحظات    ومالحظات خاّصة. مبدئيةيثري مشروع ا

 :املبدئيةاملالحظات  -1
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عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36نّص القانون عدد  أّوال : واملتعلق 

لنظر يف الدعاوى  11املنافسة واألسعار ضمن الفصل  منه على أّن جملس املنافسة خيتص 
لفصل  ملنافسة كما هو منصوص عليها  ملمارسات املخلة  من هذا القانون  5املتعلقة 

بداء الرأي يف امل لنظر  5طالب اإلستشارية. كما كّرس الفصل و إختصاص جملس املنافسة 
ملنافسة بصفة أصلية وحصرية يف كل القطاعات مبا يف ذلك قطاع  يف املمارسات املخلة 

كيد مجلس يف ماّدة املنافسةلوهو يؤكد إسناد املشرّع لوالية عامة ل اإلتصاالت، ، وقد ّمت 
لس املنافسة  دأب إذ ،  القضاء الصادر عنهفقه  ضمنبصفة مستقرة االختصاص األفقي 

لس  ملنافسة د عل التأكيا وأّن ، نّه هو اجلهة الوحيدة القائمة على تتّبع املمارسات املخلة 
لقطاع تعديل قطاعية تنظر يف كل ما يتّ  ليست سوى هيئةاهليئة الوطنية لإلّتصاالت  صل 

لنظر    لس املنافسة.املسندة ختصاص كتلة اإليف احلدود اليت ال تنال من  و الراجع هلا 

لهيئات لمن قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  15الفصل  مّكنفقد ، فضال عن ذلك    
وى إىل جملس املنافسة اعرفع الدّ  من ،مبا فيها اهليئة الوطنية لالتصاالت األلكرتونية التعديلية

لنظر  ملنافسة اليت يتم إقرتافها ضمن القطاع الراجع هلا  كما ،  خبصوص املمارسات املخلة 
إمكانية طلب رأي جملس املنافسة حول املسائل اليت هلا من ذات القانون  11الفصل  منحها

ملنافسة.   عالقة 

ّلة الرّقمّية املعروضة لإلغري  لّتمّعن يف ا ستشارة، يتبّني أّن العديد من أحكامها تتعارض أنّه 
تكّرس اعتداء هي كذلك و  ،الذكر ةسالفملنافسة واألسعار إعادة تنظيم اقانون أحكام مع 

ملنافسة صارخا ،  على اختصاص جملس املنافسة احلصري يف جمال ردع املمارسات املخّلة 
القائم والساري املفعول نوين مواز للنظام القا قضائيافضال عن أّنّ◌ها أرست نظاما 

لقانون عدد و  عادة تنظيم املنافسة واألسعار ، مبا  2015لسنة  36املنصوص عليه  املتعلق 
،  املنافسة وهيئة التعديل املذكورة ل أمام التنازع اإلحيايب بني جملسيفتح الباب يف املستقب
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ّلة  سّن واحلال أّن  للحسم يف مسألة التنازع  أنسب اإطار ل شكّ يأن كان من املفروض هذه ا
  .اجلهازين املذكورينيف اإلختصاص بني 

ن ، ويف ظّل نفاذ لذا    ت،  2015لسنة  36أحكام القانون عدد وسر من الضروري  فقد 
ّلة الّرقمّية وحتديدا  املتعلق بصالحيات منها و لقسم الرابع رفع هذا الّتعارض صلب مشروع ا

ملنافسة لقسم املذكور هيئة التعديل املتعلقة  لعدول عن األحكام الواردة    .، وذلك 

املطّة ضمن  وحتديدامن املشروع املعروض  95أحكام الفصل  فقد تطّرقت ،جهة أخرىومن 
تنظيم املنافسة يف اهليئة الوطنية لالتصثاالت األلكرتونية يف جمال إىل مهّمة  ، منهاخلامسة 

املطّة  منحت، كما أسواق اإلتصاالت اإللكرتونية ووضع اآلليات والقواعد الكفيلة بفرضها 
  ها ،شئة بني األطراف يف جمال إختصاصالناالنزاعات  فضّ  للهيئة املذكورة مهّمة الثالثة عشر
م كّل ذلك له بنص سابق  ةاملسندجملس املنافسة  الختصاص وصالحيات يف جتاهل 

فذ ّلة  من مشروع 129و   95، فضال عن التناقض البائن بني أحكام الفصلني و   .ا
ال  التعدليلةاختصاص اهليئة  يف اجتاه حصر مراجعة هذه األحكامجه يتّ  وعليه، يف ا

ملنافسة أن ميتّد إىلدون والتعديلي التنظيمي    .املمارسات املخلة 
لفقرة األخرية من الفصل  كما    أنّه:" ميكن للهيئة أن تتعّهد تلقائيا من املشروع  113ورد 

ألحكام التشريعية والرتتيبيةلنظر يف  يف جمال اإلتصاالت اإللكرتونية  املمارسات املخلة 
  وذلك بناء على تقرير يعده املقّرر العام".

لنظر للعمومية ا     ودرءا لكل تداخل مع املمارسات  ،ملطلقة هلذه العبارات وعدم دقتهاو
ملنافسة يف جمال اإلتصاالت اإللكرتونية اليت ختضع ألحكام القانون عدد  لسنة  36املخلة 

ع 2015 لنظر إلختصاص جملس املنافسة ،ادة تنظيم املنافسة واألسعاراملتعلق   ،والراجعة 
لقانون عدد  منّظمةسة التعّهد التلقائي ّن مؤسّ أخاصة و  ،يتعّني االستغناء عن هذه األحكام

إلسناد التعّهد التلقائي للهيئة القطاعية وليس هناك داعيا  لس املنافسة، 2015لسنة  36
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 ة املتعلقة بقطاع االتصاالت والتدخل لرفعهاعتبارها تتوّىل بداهة مراقبة االخالالت التنظيمي
  . بصفة الحقة

يف املمارسات املخّلة  ة الوطنية لالتصاالت األلكرتونية اختصاص البتّ كما أّن إسناد اهليئ
 عن تعارضه مع ، فضالينها من صالحية التعّهد التلقائيملنافسة يف قطاع االتصاالت ومتك

ي إىل انتصاب اهليئة ، فهو يؤدّ كيفما سبق بيانه أعاله  2015لسنة  36حكام القانون عدد أ
واحملاكمة وهو ما يتعارض مع مبادئ احلياد واملساواة  ،املذكورة كخصم وحكم يف اآلن ذاته

بيدها ، العادلة  وهو ما يتعارض مع، كما أنّه سيساهم يف مزيد تعقيد اإلجراءات القضائية و
 حتوم حول تبسيط اإلجراءات نة بوثيقة شرح األسباب املرافقة للمشروع واليتاف املبيّ دهاأل

  خلة وحتفيز االستثمار .خمتلف اهلياكل العمومية املتد وتوضح دور

ّلة  نيا :    األحكام ذات الصبغة الفنية اليت كان  من عديدالالرقمية يتناول مشروع ا

لّنصوص التطبيقية  األهداف  ضبطإذ أّن الغرض من سّن قانون هو  ،إلمكان إدراجها 
ّلة  ،فاعلةالرئيسية وحتديد أهم احلقوق والواجبات املتعّلقة مبختلف األطراف ال ومشروع ا

لذا  لسوق اإلتصاالت اإللكرتونية.اليسري الدخول  حنو اعلى حاله من شأنه أن يكون عائق
قية لنصوص التطبي إلجراءات والّشروط ذات الصبغة الفنيةيتجه إدراج املسائل املتعلقة 

  للمجّلة. 

  املالحظات اخلاصة:-2

 :املالحظات املتعلقة بنظام ممارسة النشاط  

ّلة الّرقمّية املعروضة لإلستشارة جمموعة من األنشطة وأخضعتها إّما إىل نظام  -  1 نظّمت ا
 2016لسنة  71القانون عدد  وهو ما يتعارض مع أحكام ،تصريح مسبق أو نظام ترخيص

 لسنة 417 عدد كومياحل مراألمع و واملتعّلق بقانون اإلستثمار  2016سبتمرب  30املؤرّخ يف 

 االقتصادية لألنشطة احلصرية القائمة صدار تعلقوامل2018  ماي 11 يف ؤرخامل  2018
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 الصلة ذات األحكام وضبط عمشرو  إلجناز اإلدارية الرتاخيص وقائمة لرتخيص اخلاضعة
  .وتبسيطها

ّلة املذكورة يف اجتتعّني لذا ، فقد  نة بقانون املضمّ العاّمة بادئ املاه مراعاة  مراجعة ا
ألمر احلكومي سالف الذكر .   االستثمار و

قامة  خضوع ةلّ من مشروع االقسم الثاين أحكام  اقتضت -2 ممارسة األنشطة املتعّلقة 
  اإللكرتونية إىل نظام التصريح املسبق.واستغالل الشبكات العمومية لإلتصاالت 

ّلة اإللكرتونية يف فصوهلا مب املضّمن عّد نظام التصريح املسبق يو  وما بعده  22شروع ا
الختاذ اهليئة قرارا برفض التصريح أشهر  ةكما أن أجل الثالث،  لنظام "ترخيص مقّنع"  مؤسسا

 ،ب يف خسائر كبرية للمستثمر سواء شرع يف اإلستثمار أو حىت بقي يف اإلنتظار قد يتسبّ ، 
ملختلف أنشطة إقامة واستغالل وتوفري خدمات  وجولالحنو عرقلة ل تقييدا و مبا ميثّ 

  االتصاالت.

فإّن إقامة واستغالل شبكة خاّصة مستقّلة  ، 2018لسنة  417بالرجوع إىل األمر عدد ف 
ّلة املعروضة إىل نظام الّتصريح املسبق، ولئن ال  لإلّتصاالت هو نشاط حّر أخضعته ا

يف احلقيقة والواقع يعّد يتعارض مفهوم الّتصريح املسبق مع مبدأ احلريّة يف مفهومه، إّال أنّه 
رفع هذا  ، وهو ما يستوجبا مقّنع اترخيص 24و 23و 22يفهم من أحكام الفصول طبق ما و 

  الّتعارض.
لة 167لفصل اينّص  - 3 على أّن ممارسة نشاط خبري تدقيق يف جمال  من مشروع ا

، يف حني أّن هذا الّنشاط يعّد نشاطا اعتماد من قبل الوكالةالّسالمة املعلوماتّية خيضع إىل 
واملتعلق   2016سبتمرب  30املؤرخ يف  2016لسنة  71حرّا تطبيقا ملقتضيات القانون عدد 

عدم  ، فضال عنسابق الذّكر  2018لسنة  417بقانون االستثمار ولألمر التطبيقي عدد 
املذكور والذي سبق  إصدار كراس شروط لتتنظيم املهنة يف األجل املنصوص عليه ضمن األمر

مر الذي ، األ2019جانفي  17بتاريخ  182696عدد  حتتللمجلس أن أبدى رأيه فيها 
 رفع هذا التعارض.يتعني معه 
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لة 211حبسب الفصل  -  4 د خدمات اإلتصاالت نشاط مزوّ  خيضع ،من مشروع ا
ّلة  215الفصل  أخضعهيف حني  ،اإللكرتونية الشاملة لكرّاس شروط ، رتخيصل من ذات ا

مع توجهات الدولة الرّامية إىل ّن ذلك يتعارض أفضال عن  ،ئن موجب للرفعوهو تناقض 
 اإلستثمار. وحتفيزالتخفيف من اإلجراءات اإلدارية 

ّلة موضوع االستشارة 77لفصل ورد  -  5 إلغاء إسناد أنّه:"ميكن للوكالة  من مشروع ا
   ..."يف إطار إعادة توزيع الطيف الراديوي تعويضالرتددات بدون 

لة  3أحكام الفصل  وتتعارض هذه األحكام مع   الراهنة الذي نّص على أّن من مشروع ا
حرية التجارة والصناعة واإلستثمار يف قطاع اإلتصاالت اإللكرتونية واإلقتصاد الرقمي مكفولة 

اإلتصاالت مبدأ املساواة بني مجيع املتدخلني يف قطاع مبدأ األمان القانوين و كذلك مع و 
من املصاحبة للمشروع  شرح األسبابوثيقة مع ما ورد بهذا الفصل اىف ما يتجك  ،اإللكرتونية

   .وإرساء إقتصاد رقمي فاعل وتنافسي على مستوى عاملي لب املستثمرأهداف تتعلق جب
ّلة أحكاما توّفريتجه  لذا ت للحاصلني على تراخيص إلستعمال  تضمني مشروع ا ضما

 ،عالم مسبقإلالرتددات وتفادي إلغاء إسنادها من طرف الوكالة دون تعويض ودون التطّرق 
ال.ا قد يؤثّ أّن اإلستغالل يكون مبقابل ممّ و خاّصة    ر على اإلستثمار واملنافسة يف هذا ا

ّلة  129الفصل لفقرة األوىل من الواردة  االستغناء عن األحكاميتجه  -6 من مشروع ا
ت والدعاوى املرفوعة أمامها هيئة التعديل  تلزمأخرى حكام وتعويضها  حالة الشكا

ملنافسةواملتعلقة  ، إىل جملس املنافسة يف قطاع اإلتصاالت اإللكرتونية ملمارسات املخّلة 
 .يف هذه املاّدة صاحب االختصاص األصيل  عتباره

جملس املنافسة  يعلم ":على أن 129الفصل  ذاترة األخرية من لفق التنصيصّن إ -7
ملنافسة يف قطاع اإلتصاالت اإللكرتونية  هيئة التعديل بكل دعوى أو شكاية متعلقة 

يتعارض مع أحكام  "رأيها حول املمارسات املعروضة على نظرهويطلب مرفوعة أمامه 
ملنافسة واألسعار ذلك  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  واملتعلق 

 حنيمنه على إعالم جملس املنافسة اهليئات التعديلية  15لفصل األخري نص  أّن هذا
ملنافسة املمارسات يف لنظر تعّهده تلقائيا  رئيس كاآليت:"ويعلم  وذلكالسوق  يف املخلة 

لس بذلك   التعديلية املعنية". اهليئات االقتضاء وعند لتجارة املكلف الوزير ا
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 قضا يف النظر عند التعديلية للهيئات الفين الرأي طلب املنافسة جملس على يتعني كما

 ."لنظر هلا الراجعة لقطاعات تتعلق عليه معروضة

وليس للهيئات التعديلية  الرأي الفينيطلب هو الذي أّن جملس املنافسة ، مما تقدميستنتج و   
فإّن مقتضيات  ،ل هيئة تعديليةاإللكرتونية تشكّ اهليئة الوطنية لإلتصاالت وطاملا أّن  ،العكس
ّلة أحكاما تتعارض نطبق عليهاتآنف الذكر  15الفصل  ، وال ميكن حبال تضمني مشروع ا

 129معه حذف أحكام الفقرة األخرية من الفصل  يتعّني ر الذي الفصل املذكور ، األممع 
ّلة .   من مشروع ا

جويلية  23 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ     

سة السيّ  2019 لشيخ والسادةة وعضويّة السّيد حمّمد العّيادي دبر وعصام  سندس 

لسعود وخالد السالمي و  اليحياوي ومصطفى  وحمّمد شكري رجبومعز العبيدي سامل 

السّيد نبيل  اجللسةوكاتب  هشيخ روحوحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد للطيف 

  السمايت.

الـرئيــس                     

 ادي حممد العيّ 


