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حلمد �،                                                        اجلمهورية التونسية                 ا

               جملس املنافسة   

  لسة العاّمة اجل    

    . تركيز اقتصادي :القطاع 

  

  202744 عدد أيالرّ 

  المنافسة مجلس عن الّصادر

  2020 أوت 18 بتاريخ

  

  املنافسة،  جملس إنّ       

  تضّمن امل و   202744حتت عدد    2020 مارس  10  يف  املؤرّخ  التجارة  وزير   مكتوب   على  اإلّطالع   بعد       

رأي بني  حوله  طلب  اقتصادي  تركيز  عملّية  شركة  و "  Honoris Holding Limited" شركة    مشروع 

  . "Esprit SA"  املدرسة العليا اخلاّصة للهندسة والتكنولوجيا 

يف    2015لسنة    36عدد    القانون  على  اإلّطالع  وبعد       ]عادة    2015سبتمرب    15املؤرّخ  واملتعّلق 

  . منه 11وخاّصة الفصل  واألسعارتنظيم املنافسة 

املتعّلق بضبط املبلغ األدىن   2016جوان    13املؤرّخ يف    2016لسنة  780احلكومي عدد وعلى األمر       

  لرقم املعامالت اإلمجايل املوجب إلخضاع عملّيات الرتكيز االقتصادي للموافقة املسّبقة

  وصيغ   إجراءات   بضبط  واملتعّلق  2016  أوت   19  يف  املؤرّخ  2016  لسنة  1148  عدد  األمر  وعلى      

  . الّرتتيبّية التشريعّية و  الّنصوص مشاريع حول املنافسة sلس الوجوبّية االستشارة
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 اإلداري   الّتنظيم  بضبط  واملتعّلق  2006  فيفري  15  يف  املؤرّخ  2006  لسنة  477  عدد  األمر  وعلى      

  . املنافسة جملس أعمال وسري واملايل

  18  الثالyء   يوم  جللسة  القانونّية  الّصيغ  وفق  اsلس  أعضاء  استدعاء   يفيد  ما  على  اإلّطالع  وبعد      

  . 2020 أوت 

  .القانوين الّنصاب  توفّر من التأّكد وبعد      

    .الكتايب ه تقرير ملّخص ل تالوة  يف اصر السيفاويالسّيد الن املقّرر إىل ستماع اال وبعد      

  : يلي ما  على المنافسة لمجلس العاّمة الجلسة  رأي  استقرّ   المداولة وبعد

  :اإلستشاري  لفّ قدمي املاجلزء األّول: ت

I.  اإلستشارة حمتوى: 

    التالية:  واملستندات ملّف االستشارة الوyئق  تضّمن   

التجارة مبشروع الرتكيز   ةر اوز املدير العام لإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّة بوثيقة إعالم   -

 Honoris Holding Limited"املمّثل القانوين لشركة  من قبل    2020  جانفي  15االقتصادي مؤّرخة يف  

 ؛  " 

 Honoris Holding"  قتصادي املتمثّلة يف اقتناء شركةرتكيز االلعملّية البروتوكول اتّفاق  نسخة من   -

Limited  "العليا اخلاّصة للهندسة والتكنولوجيا  حلصص يف رأس مال املربم  و   "Esprit SA"   شركة املدرسة 

 ؛  2020 جانفي 13بتاريخ 

 تقرير حول الفوائد االقتصاديّة املنتظرة من عملّية الرتكيز االقتصادي ؛   -

شركة اجلامعة  و   "Honoris Holding Limited"   كّل من شركةاملسامهني يف  أهّم  قائمة يف املسّريين و  -

 ؛   "SA  Esprit"  اخلاّصة للهندسة والتكنولوجياشركة املدرسة العليا و  "Université Centrale" املركزيّة 
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ل - املالّية  من  املواز�ت  املركزيّة  و   "Honoris Holding Branch Tunisia"  شركةكّل  اجلامعة  شركة 

"Université Centrale "   والتكنولوجياو للهندسة  اخلاّصة  العليا  املدرسة  مصحوبة   "Esprit SA "  شركة 

 بتقارير مراجع احلسا�ت ؛ 

 "  Honoris Holding Limited"  كّل من شركةلالشركات واملسامهات يف رأس املال قائمة يف فروع  -

  شركة املدرسة العليا اخلاّصة للهندسة والتكنولوجيا و   "Université Centrale SA" شركة اجلامعة املركزيّة  و 

"Esprit SA "  ؛ 

 "Honoris United Universities"جّمع الشركات  ت�بعة ل شهائد يف تغيري االسم القانوين لشركة  -

 ؛  مسداة من املصاحل املختّصة جبمهوريّة جزر املوريس

 ؛  "Honoris United Universities" جّمع الشركات تلتقدمي عاّم تتعّلق ب وثيقة -

  " Honoris Holding Branch Tunisia"  مضمون من السجل الوطين للمؤّسسات لكّل من شركة -

  ؛  "  Esprit SA"  ملدرسة العليا اخلاّصة للهندسة والتكنولوجيا ا شركة و 

    تقرير حول مفهوم سوق التعليم العمومي واخلاّص ؛ -

 وyئق إحصائّية تتعّلق بقطاعي التعليم العايل والتكوين املستمّر.  -

II.  االقتصادي تقدمي عملّية الرتكيز :  

  : األطراف املعنّية بعملّية الرتكيز  .1

  : التالية  الشركات  يفاالقتصادي الراهنة تتمّثل األطراف املعنّية بعملّية الرتكيز    

�ألسهم    "Honoris Holding Limited" شركة  أ.   حمدودة  شركة   Limited by(وهي 

shares(    بتاريخ التجاري   2014جويلية    31ّمت إحداثها  للقانون  من قبل جمموعة من املسامهني وفقا 
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من   جمموعة  الشركة  هذه  متسك  املوريس.  جزر  جماالت   املتفّرعة  الشركات جلمهوريّة  يف  الناشطة  عنها 

املوّجهة   واخلدمات  املستمّر  والتكوين  اخلاّص  العايل  التعليم  أّمهها  من  نذكر  متعّددة  اقتصاديّة 

أسواق افريقّية عرب شبكة    10التعليم العايل اخلاّص واملتواجدة يف أكثر من  للمؤّسسات العاملة يف جمال  

تنشط هذه الشركة يف   من املؤّسسات اجلامعّية اخلاّصة ومراكز التكوين يف خمتلف االختصاصات العلمّية.

من   املالكة جلزء  "Honoris Tunisia Limited" السوق الداخلّية عرب شركتني فرعّيتني مها كّل من شركة  

وتنوي    . " Honoris Holding Branch Tunisia" وشركة  " SA Université Centrale"رأس مال شركة  

هذه الشركة مبقتضى بروتوكول االتّفاق الراهن اقتناء جزء هاّم من رأس مال شركة املدرسة العليا اخلاّصة  

  اخلاّص °دف تعزيز مكانتها السوقّية. الرائدة يف جمال التعليم العايل  "Esprit SA"  للهندسة والتكنولوجيا 

ال  "Honoris Tunisia Limited"  شركةب.      هذه  عن  املشركة  متلك   Honoris"  شركةتفّرعة 

Holding Limited" 34 % شركة  من رأس مال"SA Université Centrale " .  

وفقا   2000االسم ّمت إحداثها سنة  وهي شركة خفّية    " SA   Université Centrale"  شركة.  ت  

التونسي   قدره  للقانون  مال  تركيّة    2.000.000برأس  بن  عائلة  بين  موّزع  تونسي  دينار 

النسبة    %  34بنسبة    "Honoris Holding Limited"   شركة و  %  65,98بنسبة   تعود  بينما 

المتبقيّة إلى مجموعة من الشركات المتفّرعة عن هذه الشركة. وتعدّ عائلة بن تركيّة  

الخاّصة   الجامعات  لشبكة  المؤّسسين  الشركاء   "Honoris United Univeristies"أحد 

يتمثّل نشاط هذه الشركة في إسداء خدمات   . "Honoris Holding Limited"   التابعة لشركة

التعليم العالي الخاّص والبحث العلمي والتقني والخدمات المرتبطة بها عبر شبكة من  

مؤّسسات التعليم العالي الخاّص ومراكز التكوين في مختلف االختصاصات العلميّة. 



 
 

5 

 

املالّية   السنة  خالل  إمجايل  2018حّققت  معامالت  السوق  رقم  على  حدود    الداخلّية   منجز  يف 

  .  دينار تونسي 30.242.559

لشركة       التابعة  الخاّص  العالي  التعليم  مؤّسسات    " SA  Université Centrale"وتضّم 

شعب علميّة متنّوعة في مختلف مراحل التعليم العالي   طالب موّزعين على  5487  نحو

  من إجازة وماجستير وتكوين المهندسين.    

المتخّصص       والتكوين  الخاّص  العالي  التعليم  مؤّسسات  التالي  الجدول  ويبيّن 

  ونسب المساهمة في رأس مالها:  "SA Université Centrale"شركة المتفّرعة عن 

  

  

  

  

  

  %الوحدة: النسبة املائويّة                                                                                     

    نسبة المساهمة  اسم المؤّسسة الفرعّية

Institut Maghrébin des Sciences Economiques et de Technologie -  IMSET  99.94  

Ecole Centrale Supérieure Privée d’Informatique et de Télécommunications 

- IT  

99.95  

Ecole Centrale Supérieure Privée de Droit de Sciences Politiques - Sc Po  99.95  

Ecole Centrale Privée de Droit et de Gestion - Centrale DG  72  

Ecole Centrale Privée des Lettres des Arts et des Sciences de 

Communication – Centrale Com  

99.97  

Ecole Centrale Polytechnique Privée de Tunis - Polytech  72  

Académie d’Art de Carthage - AAC 99.95  

La Société Institut Supérieur Privé des Sciences de la Santé – I2S  99.85  

La Société Faculté Privée Sup Santé Tunis - SUPSAT  99.85  

La Société Faculté Privée Sup Paramédical – F2PS  99.85  
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عن  وهي    "Honoris Holding Branch Tunisia"  شركةث.         شركةشركة متفّرعة 

"Honoris Holding Limited "    سنة إحداثها  التونسي    2016ّمت  للقانون  مسّجلة بالسّجل ووفقا 

الوحيد   المعّرف  للمؤّسسات تحت رقم  إسداء  .  1477838Tالوطني  يف  نشاطها  يتمّثل 

اخلدمات املتنّوعة املوّجهة للمؤّسسات كالدراسات االقتصاديّة والقانونّية والفنّية واإلدارية يف جمال التعليم 

يف   2019  الداخلّية �لنسبة للسنة املالّية املنجز على السوق    مجايلا اإلرقم معامال´ويقّدر   العايل اخلاّص.

تونسي  653.491حدود   مع  دينار  تعاقديّة  بعالقة  الشركة  هذه  ترتبط   SA  Université"شركة  . 

Centrale"  سداء خدمات.موضوعها يتعّلق[  

والتكنولوجياج.       للهندسة  اخلاّصة  العليا  املدرسة  خفيّة وهي    "Esprit SA"   شركة  شركة 

دينار تونسي من    176.000وفقا للقانون التونسي برأس مال أساسي قدره    2003ّمت إحداثها سنة  االسم 

واألجانب   احمللّيني  املسامهني  من  جمموعة  مسّجلة بالسّجل الوطني للمؤّسسات تحت رقم  وقبل 

الوحيد خالل   .0830823C  المعّرف  ليستقّر  عديدة  مّرات  مالها  في رأس  الترفيع  تّم 

الماليّة   حدود    2018السنة  في    2.000.000في  األصلي  نشاطها  يتمثّل  دينار تونسي. 

والمساعدة   واالستشارات  والدراسات  والتكوين  الخاّص  العالي  التعليم  خدمات  إسداء 

املالّية  وقد   السنة  خالل  إمجايل  2018حّققت  معامالت  قدره من  رقم  الداخلّية  السوق  على  جز 

    .دينار تونسي 33.815.543

من       الراهن  االتّفاق  بروتوكول  على  الممضية  األطراف  التالي  الجدول  ويبيّن 

في   واألجانب  المحليّين  في مساهمة  ونسبة    " Esprit SA" شركة  المساهمين  طرف  كّل 

  :رأس مال هذه الشركة 

  %الوحدة: النسبة املائويّة                                                                                        
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  نسبة املسامهة   الصفة القانونّية   املساهم

Maghreb Private Equity Fund 

III PCC – MPEF III  

صندوق استثمار محدث وفقا لقوانين جمهوريّة 

  جزر الموريس. 
22,67    

Société de Promotion et de 

Participation pour la 

Coopération Economique  -

Proparco  

  12,15  شركة خفّية االسم خاضعة للقانون الفرنسي. 

TUNINVEST Croissance 

FCPR – TC FCPR    

صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية  

خاضع للقانون التونسي وممثّل من قبل الشركة  

 Tuninvest Gestionالمتّصرفة فيه " 

Financière "  

5,95  

Tahar Ben Lakhdhar  
شخص طبيعي تونسي الجنسّية وأحد  

  " Esprit SA" المساهمين المؤّسسين لشركة 
14  

Mohamed Jaoua  
شخص طبيعي تونسي الجنسّية وأحد  

  " Esprit SA" المساهمين المؤّسسين لشركة 
7,87  

Mohamed Naceur Ben 

Ammar  

شخص طبيعي تونسي الجنسّية وأحد  

  " Esprit SA" المساهمين المؤّسسين لشركة 
8,32  

  

شركة        عن  املتفّرعة  الشركات  التايل  البياين  الرسم  األطراف    "Esprit SA" ويلّخص  مسامهة  ونسبة 

    : املمضية على بروتوكول االتّفاق الراهن من املسامهني احمللّيني واألجانب يف رأس ماهلا

  

  

  

  

                           

  Esprit SA 

Partenaires financiers 
MPEF III 22,67 % 
Proparco  12,15 % 
TC FCPR 5,95 % 

 

Fondateurs 
Tahar ben Lakhdhar 14 % 

Mohamed N. Ammar 8,32 % 
Mohamed Jaoua 7,87 % 

40,77 % 30,19  % 
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لشركة         التابعة  الخاّص  العالي  التعليم  مؤّسسات  وتتبّوأ  مكانة   "Esprit SA" هذا، 

رائدة الطلبة    سوقيّة  عدد  ويقدّر  الخاّص  العالي  التعليم  سوق  بنحو في  بها    المسّجلين 

على    5583 موّزعين  االلكتروميكانيك  طالب  مجاالت  في  المهندسين  تكوين  شعب 

الحديثة   االتّصال  وتكنولوجيّات  المدنيّة  والتجارة والهندسة  التحضيريّة  واألقسام 

وإدارة األعمال والتكوين المستمّر الموّجه لإلطارات العاملة في المؤّسسات العموميّة  

 والخاّصة. 

  مراحل عملّية الرتكيز:   .2

شركة    االتّفاق"  Honoris Holding Limited"   تنوي  بروتوكول  بتاريخ  مبقتضى    جانفي   13  املربم 

قدرها  سهم    112.932  اقتناء  2020 امسّية  الواحد    10بقيمة  للسهم  من د�نري  جمموعة  حصص  من 

Esprit Education 

Société Zohra 

Jupiter Investment 
Company 

Esprit School of 
Businesss 

THBS-UP 

Esprit Entreprise 

Esprit Alfikr 

Top Skills 
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من رأس مال  % 56,6  أي ما يعادل مضني على االتّفاق  وامل "Esprit SA"املسامهني يف رأس مال شركة  

  فيها.   هذه الشركة وحقوق التصويت

احمللّيني  كما        للمسامهني  مملوكة  أخرى  أسهم  حصص  شراء  الحقة  مرحلة  يف  املقتنية  الشركة  تنوي 

  .  % 80واألجانب يف هذه الشركة مبا يرفع مسامهتها يف رأس ماهلا وحقوق التصويت فيها إىل حدود 

االستحواذ        عملّية  االتّفاقموضوع  ومبوجب  شركة،  بروتوكول   Honoris Holding"  متارس 

Limited"  ا املطلقة تها رقاب   ". Esprit SA" نشاط شركة   على وسيط́ر

ماو       على  فإّن    بناء  يالّرتكيز    مشروعتقّدم،  الراهن  تركيز  االقتصادي  بعملّية  دويلتعّلق  بعد    ذات 

وريّة  اخلاضعة لقوانني مجه  " Honoris Holding Limited"   شركة االتّفاق قد ّمت بني  بروتوكول  �عتبار أّن  

و  الداخلّية  السوق  يف  �شطتني  فرعّيتني  لشركتني  واملالكة  املوريس  اخلاضعة    "Esprit SA"شركة  جزر 

  . للقانون التونسي والناشطة يف جمال التعليم العايل اخلاّص واخلدمات املرتبطة به

III.   :طبيعة عملّية الرتكيز 

اتعترب عملّية الرتكيز من أنواع       االقتصادي   بعملّية الّرتكيز  تنياملعنيّ   تنيالّشرك�عتبار أّن    ألفقيالرتكيز 

والتكوين  املتعّلق �لتعليم العايل اخلاّص  نفس النشاط االقتصادي    وضعّية منافسة مباشرة علىمها يف  

 املستمّر.  

VI. :أهداف عملّية الرتكيز    

الراهن  هدف  ي      االقتصادي  الرتكيز  متكني  مشروع  من   " Honoris Holding Limited"  شركةإىل 

واألقسام  املهندسني  تكوين  شعب  يف  وخاّصة  اخلاّص  العايل  التعليم  جمال  يف  السوقّية  مكانتها  تعزيز 

  التحضرييّة.



 
 

10 

 

الشراكة مع شركة       أّن مشروع  الطالبة  الشركة  العليا اخلاّصة    "Esprit SA" وأشارت  املدرسة  سيمّكن 

والتكنولوجيا   عرب  من    "Esprit" للهندسة  واإلفريقية  القاريّة  األسواق  اخلربة االستفادة  اقتحام  من 

يف    "Honoris United Universities" واإلمكانيات املاديّة واللوجستّية اليت تتمّتع °ا شبكة جامعا´ا  

هذا اsال. وأضافت Âّن مشروع الشراكة سيكون له انعكاسات اجيابّية سواء على املستوى العلمي من  

السوق   اقتحام  االقتصادي من خالل  املستوى  أو على  دولّيا  °ا  املعرتف  العلمّية  الشهائد  قيمة  خالل 

اجلامع اإلطار  به  حيظى  ممّا  انطالقا  القدرة اإلفريقّية  وحتسني  اإلفريقّية  القارّة  داخل  ثقة  من  الوطين  ي 

  التنافسّية للجامعات التونسّية اخلاّصة.   

  تقييم عملّية الرتكيز:     اجلزء الثاين: 

I.  والرتتييب اإلطار القانوين :  

  إىل مجلة من النصوص القانونّية والرتتيبّية، نذكر من أّمهها:   القتصادي املاثلةعملّية الرتكيز اختضع     

املتعّلق ]صدار جمّلة الشركات التجاريّة كما    2000نوفمرب    3املؤرّخ يف    2000لسنة    93القانون عدد   -

تنقيحه وإمتامه �لقانون عدد   لسنة    36ون عدد  والقان 2009مارس    16املؤرّخ يف    2009لسنة    16وقع 

 ؛  2016أفريل  29خ يف ؤرّ امل  2016

عدد   - يف    2001لسنة    36القانون  والتجارة    2001أفريل    17املؤرّخ  الصنع  عالمات  حبماية  املتعّلق 

 ؛ 2007جويلية    23املؤرّخ يف  2007لسنة  50واخلدمات كما وقع تنقيحه وإمتامه �لقانون عدد 

 املتعّلق ]عادة تنظيم املنافسة واألسعار؛  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة   36القانون عدد  -

 ؛ سات ل الوطين للمؤسّ ق �لسجّ تعلّ امل 2018كتوبر أ 29خ يف ؤرّ امل 2018لسنة   52ن عدد نو قاال -
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لرقم    2016جوان    13املؤرّخ يف    2016لسنة    780األمر احلكومي عدد   - املبلغ األدىن  املتعّلق بضبط 

 املعامالت اإلمجايل املوجب إلخضاع عملّيات الرتكيز االقتصادي للموافقة املسّبقة.  

عدد  ولقد         القانون  مبقتضى  اخلاّص  العايل  التعليم  قطاع  تنظيم  يف    2000لسنة    73ّمت    25املؤرّخ 

املؤرّخ   2006لسنة   50واملتعّلق �لتعليم العايل اخلاّص كما ّمت تنقيحه وإمتامه �لقانون عدد    2000جويلية 

. وتعترب مؤّسسات خاّصة  2008أوت    4املؤرّخ يف    2008لسنة    59والقانون عدد    2006جويلية    24يف  

التعليم   مرحلة  يلي  معرفّيا  تكوينا  تؤّمن  اليت  اخلاّصة  املؤّسسات  العايل  يف  للتعليم  إحداثها  ويتّم  الثانوي 

من  األّول  �لفصل  احملّددة  العايل  التعليم  مهام  إطار  عليا يف  مدارس  أو  عليا  معاهد  أو  كلّيات  شكل 

واملتعّلق �لتعليم العايل كما ّمت تنقيحه �ملرسوم   2008فيفري    25املؤرّخ يف    2008لسنة    19القانون عدد  

  .  2011أفريل  26املؤرّخ يف  2011لسنة  31عدد 

حيث      من  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  إلشراف  العايل  للتعليم  اخلاّصة  املؤّسسات  وختضع 

يف   والنظر  عملها  سري  ومتابعة  إطارها  يف  الطلبة  تكوين  املزمع  الشهادات  وÆهيل  إلحداثها  الرتخيص 

 مطالب معادلة الشهادات اليت يتحّصل عليها خّرجيوها.  

خب      فقد  صوص  أّما  العايل  للتعليم  اخلاّصة  املؤّسسات  مال  رأس  يف  األجنبّية  املؤّسسات  مسامهات 

يتجاوز   أقصى ال  التونسي بسقف  املشرّع  الفصل    %  35حّددها  ملقتضيات  أوىل    5وذلك طبقا  (فقرة 

ق بتنقيح وإمتام القانون عدد علّ توامل  2008أوت    4خ يف  ؤرّ امل  2008لسنة    59انون عدد  جديدة) من الق

  . ق �لتعليم العايل اخلاصواملتعلّ  2000جويلية  25خ يف املؤرّ  2000لسنة   73

II. حتديد اخلدمات واألسواق املرجعّية : 
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يف قطاع  بصفة متزامنة   "Esprit SA" شركة  و  " Honoris Holding Limited"  تتواجد كّل من شركة     

التعليم العايل اخلاّص والتكوين املستمّر عرب عدد من مؤّسسات التعليم العايل اخلاّص املتفّرعة عنها اليت  

التونسّيني واألجانب وتكوينا مستمرّا   العلمّية للطلبة  تؤّمن تكوينا أساسّيا مبختلف مراحله واختصاصاته 

القطاعات االقتصاديّة. وتتمّثل اخلدمات املعنّية    موّجها �ألساس لإلطارات والعملة الناشطني يف خمتلف

بعملّية الرتكيز الراهنة يف خدمة التعليم العايل اخلاّص وخدمة التكوين املستمّر املقّدمة من قبل مؤّسسات  

حنو    2019التعليم العايل اخلاّص املرّخص هلا مبمارسة النشاط اليت وصل عددها اجلملي إىل حدود سنة  

من    طالب مسّجل  33.462ن التكوين يف خمتلف مراحل الدراسة واالختصاصات لقرابة  مؤّسسة تؤمّ   74

   .طالب أجنيب معظمهم من الطلبة األفارقة 4.691بينهم  

شهادة       إىل  منها  كّل  تفضي  مراحل  ثالث  من  واخلاّصة  العمومّية  مبنظومتيه  العايل  التعليم  ويتكّون 

جامعّية وذلك حسب نظام "أمد". وهي تتمّثل يف اإلجازة واملاجستري والدكتوراه، علما Âنّه ّمت استثناء  

األسنان   والصيدلة وطّب  والطّب  املعماريّة  واهلندسة  اهلندسة  "أمد" دراسات  نظام  البيطري من  والطّب 

�عتبار خصوصّيات هذا التكوين.  ويف هذا السياق، يتّجه التنويه أّوال إىل أّن حتديد األسواق املرجعّية  

طبقا للحالة الراهنة يقتضي يف مرحلة أوىل التثّبت يف فرضّية مدى انضواء خدمة التعليم العايل العمومي 

نفس السوق املرجعّية أو إىل أسواق مرجعّية خمتلفة وذلك �العتماد على   وخدمة التعليم العايل اخلاّص إىل

  مفهوم قابلّية استبدال اخلدمات املعنّية فيما بينها من منظور الطلب . 

  مدى قابلّية االستبدال بني التعليم العايل العمومي والتعليم العايل اخلاص: .  1

شّددت األطراف املعنّية بعملّية الرتكيز يف تقريرها املضّمن بوyئق امللّف على اعتبار أّن التعليم العايل    

  ة أسباب من أّمهها:  العمومي والتعليم العايل اخلاّص يشّكالن سوقا مرجعّية واحدة وال ميكن جتزئتها لعدّ 
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 فتح السوق للمنافسة أمام اخلواص، -

معيار الرتسيم يف اجلامعات العمومّية مدّعم من الدولة ممّا يفّند مقولة أّن التعليم العايل العمومي  -

 غري جماين،  جماين يف حني أّن التعليم العايل اخلاص

 العلمّية،  ري والشهائدنفس التشريعات والنصوص القانونّية املتعلّقة �لتكوين والتأط -

التعليم  - للقطاع اخلاّص وبني شعب  العاّم  القطاع  العلمّية من  الشعب  التنّقل بني خمتلف  امكانّية 

 اخلاّص،  

 توّجه الدولة إىل فتح التعليم العايل العمومي أمام الطلبة األجانب بتكلفة منافسة للتعليم اخلاّص، -

املغربّية الذي    "EMCI" رأي جملس املنافسة املغريب يف خصوص عملّية التفويت يف رأمسال جامعة   -

  اعترب أّن سوق التعليم العايل بعد فتحها للخواص متّثل سوقا واحدة ختضع للمبادئ العاّمة للمنافسة.  

املناف      sلس  االستشاري  العمل  Âّن  التذكري  يتّجه  الطرح،  هذا  على  مفهوم  وإجابة  عّرف  قد  سة 

قابلة   خدمات  أو  مواد  خبصوص  والطلب  العرض  فيه  يتالقى  الذي  "املكان  بكوÓا  املرجعّية  السوق 

  لالستبدال فيما بينها".  

وجود فارق كبري وتطبيقا ملفهوم قابلّية االستبدال من منظور الطلب، فقد تبّني من التحرÔّت املنجزة      

بني مؤّسسات التعليم العايل العمومي ومؤّسسات التعليم العايل اخلاّص  ودائم يف رسوم الرتسيم والدراسة

  وهو ما ميّثل مؤّشرا أساسّيا على عدم قابلّية االستبدال وعدم االنتماء إىل نفس السوق املرجعّية.  

ذلك أّن رسوم الرتسيم والدراسة يف خمتلف مؤّسسات التعليم العايل العمومي تعترب ضئيلة حيث ال       

التكوينت مراحل  خمتلف  ويف  احلاالت  أقصى  يف  سقف   تجاوز  االختصاص  سنوÔّ    500وشعب  دينار 

سواء �لنسبة للطلبة التونسّيني أو األجانب يف حني ترتاوح رسوم الرتسيم والدراسة يف خمتلف مؤّسسات 
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دينار سنوÔّ �لنسبة للطالب التونسي    10.000إىل    6.000التعليم العايل اخلاّص املرّخص هلا �لنشاط بني  

اختصاص حمّدد ]حدى   التسجيل يف  الراغبني يف  الطلبة  من  معتربة  نسبة  أّن  يعين  ما  وهو  األجنيب  أو 

مؤّسسات التعليم العايل اخلاّص ال ميكنهم من حتقيق ذلك نظرا الرتفاع رسوم الرتسيم والدراسة املستوجبة  

  ا´م املاديّة احملدودة.  °ذه املؤّسسات مقارنة ]مكانيّ 

حيث      من  جودة  أكثر  اخلاّص  العايل  التعليم  أّن  الطلبة  من  هاّم  عدد  يعتقد  ذلك،  إىل  �إلضافة 

العمومي  العايل  �لتعليم  مقارنة  اجلامعّية  الشهائد  وحتصيل  النجاح  ونسب  والتأطري  واإلشراف  التكوين 

  الذي يشهد غالبا نسب رسوب وفشل معتربة.  

هذه امليزات احملّددة والفوارق جتعل من بعض العائالت ذات الدخل املتوّسط أو املرتفع ختتار    جممل    

اخلاّص و  العايل  التعليم  أبنائها يف مؤّسسات  املرتفعة  �لتايل  ترسيم  الدراسة  تكاليف  منها يف  حتّمل  رغبة 

لّية واختيارا´ا الشخصّية ضمان تكوين جامعي هلم يف االختصاص املطلوب يتماشى مع متطّلبا´ا املستقب 

يف حني ميّثل عامل السعر عائقا حامسا حيول دون إمكانّية مواصلة أبناء العائالت ذات الدخل احملدود 

  تكوينهم اجلامعي يف اختصاص منشود ضمن هذه املؤّسسات اجلامعّية اخلاّصة.  

والتعلي     اخلاّص  العايل  التعليم  Âّن  القول  األساس، ميكن  إىل  وعلى هذا  ينتميان  العمومي ال  العايل  م 

  نفس السوق املرجعّية و�لتايل يعترب كّل قطاع منهما سوقا مستقّلة بذا´ا عن األخرى.  

حلالة الراهنة هي سوق التعليم العايل اخلاصّ األوىل وبناء عليه، فإّن السوق املرجعّية     w املعنّية.   

  جتزئة سوق التعليم العايل اخلاّص إىل شرائح سوقّية مستقّلة بذاyا: .   2

  وهي:جماالت دراسة   3تتقاطع أنشطة أطراف عملّية الرتكيز داخل سوق التعليم العايل اخلاّص يف     

 األقسام التحضرييّة، -
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 تكوين املهندسني،  -

  جتارة وإدارة األعمال.  -

إمكانّية استبدال جمال الدراسة أو شعب االختصاص فيما بينها سواء  تؤّكد املؤّشرات املتضافرة عدم  و  

  من منظور الطلب أو من منظور هيكلّية العرض. 

فمن وجهة نظر الطلب، جند أّن اختيار جمال الدراسة أو االختصاص املطلوب يقود الطالب مقّدم     

  تقّدم التكوين يف هذا اsال. الطلب إىل النظر فقط يف املدارس واملعاهد العليا واجلامعات اليت 

علمّية       ومؤّهالت  ملّفه شروط  تتوّفر يف  أن  يقتضي  معّني  اختصاص  على  الطالب  أّن حصول  كما 

  Ôموضوعّية تتماشى وخصوصّية شعبة االختصاص. فال ميكن مثال لطالب متحّصل على شهادة �كلور

تكنولو  أو  املهندسني  تكوين  مرحلة  يسّجل يف  أن  اآلداب  والعكس  يف  احلياة  علوم  أو  االّتصاالت  جيا 

  صحيح.  

أّما من منظور هيكلّية العرض، فنالحظ أنّه خيتلف من مؤّسسة تعليمّية إىل أخرى حيث جند مثال أّن     

جامعّيا    " Esprit SA"مؤّسسات التعليم العالي الخاّص التابعة لشركة   تكوينا  يف  خاّصة  تقّدم 

  SA"   شركة بينما تقّدم مؤّسسات التعليم العايل اخلاّص التابعة ل  واألقسام التحضرييّةاختصاصات اهلندسة  

Université Centrale"   حماالت دراسة أكثر تنّوعا واختالفا تكوينا جامعّيا يف  . 

كّل       فإّن   اختصاص  و�لتايل،  أو  دراسة  القابلّية  يعّد  جمال  غياب  يف  بذا´ا  مستقّلة  سوقّية  شرحية 

بدال فيما بينها وهو ما جيعل حتديد األسواق املرجعّية الفرعّية املعنّية مفتوحا للنقاش حسب احلالة  لالست

  املستوجبة للدرس.   
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فرعّية حسب و      شرائح  إىل  اخلاّص  العايل  التعليم  سوق  تقسيم  الرتكيز  بعملّية  املعنّية  األطراف  تقرتح 

  مراحل التكوين.   وأالعلمّية  كمجال الدراسة أو نوع الشهادةمعايري متعّددة  

ال     سوق  جتزئة  تصّور  املنجزة  والتحرÔّت  املتوّفرة  املعطيات  على  اعتمادا  اإلطار  هذا  يف  تعليم وميكن 

اإلجازة  تضّم  اليت  العلمّية  الشهادة  نوع  على  تعتمد �ألساس  متعّددة  سوقّية  شرائح  إىل  اخلاّص  العايل 

وماجستري  حبث  وماجستري  ملهندس  الوطنّية  والشهادة  التحضرييّة  واملرحلة  التطبيقّية  واإلجازة  األساسّية 

وعلوم الصّحة والعلوم االجتماعّية اثلة  والتقنيات املماهلندسة  مهين أو حسب جمال الدراسة الذي يشمل  

 وعلوم الصحافة واالّتصال واللغات وعلوم االقتصاد والتصّرف والتجارة وإدارة األعمال واحلقوق.  

سوق التعليم    يقّدر العدد اجلملي للمؤّسسات اجلامعّية املتحّصلة على ترخيص ملمارسة النشاط يفو     

مؤّسسة تؤّمن التكوين يف خمتلف جماالت الدراسة لقرابة    74حو  بن  2019إىل حدود سنة  العايل اخلاّص  

    .طالب أجنيب معظمهم من الطلبة األفارقة 4691طالب مسّجل من بينهم  33462

لكّل       التابعة  اخلاّصة  اجلامعّية  املؤّسسات  نصيب    " SA  Université Centrale"شركة  من  ويتوزّع 

على النحو    2019سوق التعليم العالي الخاّص إلى حدود سنة  داخل    " Esprit SA" شركة  و

  التالي: 

  

  "Esprit SAشركة "مؤّسسات   "SA Université Centraleركة "مؤّسسات ش

  الحّصة السوقّية   عدد الطلبة    الحّصة السوقّية   عدد الطلبة 

5487  16,4 %  5698  17 %  

  33462العدد الجملي للطلبة في سوق التعليم العالي الخاّص 
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من جهة أخرى، تعترب حواجز الدخول لسوق التعليم العايل اخلاّص مرتفعة نسبّيا حيث ختضع ممارسة      

لكرّاس  طبقا  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  تسنده  مسّبق  لرتخيص  اخلاّص  العايل  التعليم  نشاط 

الواجب توّفرها يف مؤّسس  الفنّية واإلداريّة واملالّية  الراغبة يف شروط حيّدد الشروط  العايل اخلاّص  التعليم  ة 

  النشاط. 

مرتفعة        تعّد  االستثمار  تكلفة  أّن  أّن  كما  إىل  ذلك  الدخول  الراغبة يف  اجلديدة  اخلاّصة  املؤّسسات 

إمكانّيات مالّية واستثماريّة وإداريّة ضخمة حّىت تتمّكن من  مدعّوة إىل توفري  سوق التعليم العايل اخلاّص  

ؤّسسات التعليم العايل اخلاّص ذات صيت ومسعة وتتمّتع بقّوة سوقّية معتربة يف بعض  منافسة عدد من م

  االختصاصات.  

  املنافسة داخل سوق التعليم العايل اخلاّص واألسواق املتفّرعة عنه شكلني أساسّيني مها:  Æخذو    

يعترب السعر عامال أساسّيا يف حتديد اختيار الطالب. ويّتجه اإلشارة إىل املنافسة السعريّة حيث   -

قد ّمت Æطريها مبقتضى مبختلف مؤّسسات التعليم العايل اخلاّص  أّن معاليم التسجيل ومصاريف الدراسة  

 املتعّلق �لتعليم العايل اخلاصّ   2000جويلية    25املؤرّخ يف    2000لسنة    73من القانون عدد    20الفصل  

الذي أوجب على كّل مؤّسسة خاّصة للتعليم العايل مبّد الطلبة عند أّول تسجيل جبدول معاليم التسجيل  

ومصاريف الدراسة يف كافّة مراحل التدريس املؤّدية للشهادة املزمع إعدادها وألزمها بسقف ترفيع سنوي  

ا الطالب املذكور طيلة مّدة  من معاليم التسجيل ومصاريف الدراسة اليت خيضع هل  %  5ال يتجاوز نسبة  

   .دراسته
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املنافسة غري السعريّة املرتكزة على عوامل أخرى ذات اعتبار لدى الطالب نذكر من أّمهها مستوى   -

وجودة خدمات التعليم ومسعة وقيمة الشهائد العلمّية املسندة من قبل مؤّسسات التعليم العايل اخلاّص يف 

 اجلغرايف. سوق الشغل �إلضافة إىل عامل القرب 

العايل اخلاّص و حتليل بيا�ت  لذلك فإّن         التعليم  املنافسة فيها  املتفّرعة عنه  األسواق  سوق  ووضعّية 

خالل ما توّفر من إحصائيات  سيتّم استنادا إىل هذين املعطيني من  وطبيعة التغّري احلاصل يف درجة ترّكزها  

الوyئق الصادرة عن مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة التابع لوزارة  ومعطيات حمّينة مصدرها األساسي  

     األطراف املعنّية بعملّية الرتكيز.�إلضافة إىل وyئق امللّف املقّدمة من قبل  1التعليم العايل والبحث العلمي

   شرحية األقسام التحضرييّة:  .أ

امل     السوقّية ألهّم  الفرعّية  الناشطة    ؤّسسات تتوزّع احلصص  السوق   و  2016  السنوات   لخاليف هذه 

  على النحو التايل:  2018و  2017

 %الوحدة: النسبة املائويّة                                                                                    

  2018  2017  2016 العالي الخاصّ مؤّسسة التعليم 

  51,8  53,9  47,3  المدرسة العليا الخاّصة للهندسة والتكنولوجيا 

  6,2  6,8  9,1  المعهد العالي الخاّص للتقنيات المتعدّدة  

  5,7  4,8  3,3  المدرسة الدولّية العليا الخاّصة للمهندسين سوسة

  5,3  6,3  6,6  المدرسة العليا الخاّصة للتقنيات سوسة 

  2,8  2.9  4,2  المدرسة المركزيّة العليا الخاّصة للتقنيات تونس

  4,8  2,4  1,9  المعهد العالي الخاّص المتوسطي للتكنولوجيا 

  23,4  22,9  27,6    المتبّقية مؤّسساتال

  100  100  100  المجموع 

 54,6 56,8 51,5  النصيب الجملي ألطراف عمليّة التركيز

السوقّية         الشرحية  لقرابة   26وتضّم هذه  التحضرييّة  التكوين يف جمال األقسام  تّؤمن خدمة  مؤّسسة 

اجلامعّية   2884 السنة  بينهم   2018-2017طالب مسّجلني خالل  �ملدرسة    1328من  طالب مسّجلني 

 

des secteurs  Données statistiques sur la formation en ingénierieووثيقة "  " 2019 -2018"التعليم العايل والبحث العلمي �ألرقام السنة اجلامعّية وثيقة   1

public et privé 2015-2018 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.ل والربجمة التابع  مكتب الدراسات والتخطيط " الصادرتني عن   
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والتكنولوجيا للهندسة  اخلاّصة  مسّجلني    73  و   "Esprit SA" التابعة لشركة  "  Esprit"   العليا  طالب 

    ".SA Université Centrale"�ملدرسة املركزيّة العليا اخلاّصة للتقنيات بتونس التابعة لشركة  

بو   الفرعّية  السوق  اقتصاديّة حيث تستحوذ "Esprit SA"   وجود شركةتتمّيز هذه   يف وضعّية هيمنة 

قرابة   �قي    %  52على  نصيب  يتجاوز  ال  اجلملي يف حني  العرض  لكّل    %  6األخرى  املؤّسسات  من 

  .  املنافسة االحتكاريّة ضمن خانة أسواقهذه السوق  تصنيف و�لتايل ميكن واحدة منها 

      . %  54,6بنحو  2018ويقّدر النصيب اجلملي ألطراف عملّية الرتكيز من هذه السوق الفرعّية لسنة 

 " Honoris Holding Limited"  شركةويستخلص من توزيع احلصص السوقّية أّن عملّية استحواذ        

من العرض اجلملي لتصل    %  51,8بنحو  السوقّية    تها مكان سيمّكنها من تعزيز    " Esprit SA"  شركةعلى  

وهو ما    %  2,8بعد أن كانت ال تتجاوز    %  54,6حّصتها السوقّية بعد إمتام عملّية الرتكيز إىل حدود  

   .واضحة على شرحية األقسام التحضرييّة وضعّية هيمنة اقتصاديّةيف  ضعهاي

حيث جتاوز    بدرجة ترّكز عاليةبّني اجلدول التايل أّن هذه السوق الفرعّية تتمّيز قبل عملّية الرتكيز  وي     

عملّية    2500سقف   HHI  )Hirschman Index-Herfindahl (2مؤّشر   على  سينجّر  كما  نقطة. 

نقطة وهو ما يؤّشر    3194نقطة إضافّية ليستقّر يف حدود    290الرتكيز الراهنة ارتفاع هذا املؤّشر بنحو  

املدى  على  السعر  منحىن  يف  كبري  تغّري  حصول  وإمكانّية  �ملنافسة  املساس  احتمال  خماطر  تنامي  إىل 

  : ة لرسوم ترسيم ودراسة أكثر ارتفاعا يف جمال التكوين الراهنالقصري واملتوّسط عرب فرض الشركة املستحوذ

 

: Hirschman Index (HHI) is calculated as follows-The Herfindahl 2     
).  (where Si is the market share of firm i, and i ranges from 1 to n     2

n+ …+ S 2
3+ S 2

2+ S 2
1HHI= S          

      The HHI index can range from close to zero to 10000 ; The closer a market is to being a monopoly the higher 
the HHI index. Conversely, if there were thousands of firms competing in an industry, each firm would have nearly 
0 percent market share, and the HHI index would be close to zero. Thus, a near to zero HHI index indicates nearly 
perfect competition. 
Three HHI levels help identify the characteristics of product market concentration, as follows : 

- Unconcentrated Market : HHI below 1500 ; 
- Moderately Concentrated Markets : HHI between 1500 and 2500 ; 
- Highly Concentrated Markets : HHI above 2500. 

(Source : Horizontal Merger Guidlines 2010, US Depratment of Justice and Federal Trade Commission).  
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  رتكيز بعد ال  رتكيز قبل ال  

HHI  2874  3164 

 

 شرحية تكوين املهندسني:    .ب

السوقّية  تضّم       الشرحية  لنحو    28هذه  املهندسني  تكوين  خدمة  تؤّمن  خاّص  عايل  تعليم  مؤّسسة 

�ملدرسة    طالب مسّجلني   3376من بينهم   2018-2017  طالب مسّجلني خالل السنة اجلامعّية   10115

والتكنولوجيا للهندسة  اخلاّصة  مسّجلني  617 و   " Esprit SA"التابعة لشركة  " Esprit" العليا  طالب 

لشركة   التابعة  بتونس  للتقنيات  اخلاّصة  العليا  املركزيّة  تتوزّع  و   ". SA  Université Centrale"�ملدرسة 

امل السوقّية ألهّم  الفرعّية  الناشطة    ؤّسسات احلصص  السوق  و   2017  و  2016  السنوات   لخاليف هذه 

  على النحو التايل: 2018

 %الوحدة: النسبة املائويّة                                                                                    

  2018  2017  2016 مؤّسسة التعليم العالي الخاصّ 

  33,4  31,4  31,8  المدرسة العليا الخاّصة للهندسة والتكنولوجيا 

  13,9  14,7  14,4  المعهد العالي الخاّص للتقنيات المتعدّدة

  7,3  7,1  6,5  المدرسة الدولّية العليا الخاّصة للمهندسين سوسة 

المدرسة العليا الخاّصة للمهندسين والدراسات  

  التكنولوجّية بتونس 
7,5  5,9  7  

  6,6  7,1  7,8  المدرسة العليا الخاّصة للتقنيات سوسة 

  6,1  5,9  6,7  المدرسة المركزّية العليا الخاّصة للتقنيات تونس 

العالي الخاّص للتقنيات والعلوم المتقدّمة  المعهد 

  بالجنوب 
5,2  5,1  4,5  

  21,2  22,8  20,1   المتبّقية مؤّسساتال

  100  100  100  المجموع 

 39,5 37,3 38,5  النصيب الجملي ألطراف عمليّة التركيز

  عملّية الرتكيز: ويبّني اجلدول التايل التغّري احلاصل يف درجة تركّز هذه السوق الفرعّية اثر      
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  رتكيز بعد ال  رتكيز قبل ال  

HHI  1548  1955 

  

م   املعطيات ويستنتج  هذه  ستؤّدي  ن جممل  الراهنة  الرتكيز  عملّية  أّن  �حية  ،  املكانة  إىل  من  تعزيز 

لصاحلها  من    ومتكينها   "Honoris Holding Limited"   شركةلالسوقّية   اقتصاديّة  هيمنة  وضعّية  خلق 

قبل    ال تتجاوز  بعد أن كانت حصّتها السوقّية % 39حبّصة سوقّية تتجاوز    الشرحية السوقّيةعلى هذه  

 407  عّدلمبحنو االرتفاع  مؤّشر ترّكز السوق    حصول تغّري يفومن �حية أخرى إىل     %  6  عملّية الرتكيز

  ة. نقاط إضافيّ 

متوّسطترّكز  مؤّشر  كذلك، ولئن كان     نقطة بعد عملّية   2500وال يتجاوز سقف    نسبّيا  االسوق 

الرتكيز إالّ أّن متّكن الشركة املستحوذة من اهليمنة االقتصاديّة عليها وحصوهلا على قّوة سوقّية معتربة ميكن 

أن ينجّر عنه تنامي ملخاطر احتمال املساس �ملنافسة خاّصة وأّن التغّري احلاصل يف مؤّشر ترّكز السوق  

 ثري. نقطة بك 150جتاوز 

  شرحية جتارة وإدارة األعمال:   .ت

مؤّسسة   35املتاحة تشري إىل وجود أكثر من  التقديرات    يف ظّل عدم توّفر بيا�ت تفصيلّية دقيقة فإنّ 

لنحو   األعمال  وإدارة  التجارة  التكوين يف جمال  تؤّمن  بينهم    7676تعليم عايل خاّص  من    312طالب 

طالب    600  وقرابة   " Esprit SA" لشركة  التابعة   "Esprit School of Business"طالب مسّجلني ب  

  ". SA Université Centrale"لشركة  مسّجلني �ملؤّسسات اجلامعّية التابعة 
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ويتبّني بوضوح أن عملّية الرتكيز الراهنة ال تثري أّي إشكال من منظور املنافسة خبصوص هذه الشرحية 

السوقّية وذلك نظرا لضعف النصيب اجلملي ألطراف الرتكيز الذي لن يتجاوز يف أقصى احلاالت سقف  

15 % .  

  سوق التكوين املستمّر اخلاّص يف التعليم العايل: .  3

املستمرّ   ميّثل     عدد    التكوين  القانون  يف  املؤرّ   2008لسنة    10حسب  ق واملتعلّ   2008فيفري    11خ 

  ويهدف التكوين املستمرّ  التكوين املهين إىل جانب التكوين األساسي.    منظوميت أحد    �لتكوين املهين

وإعادة Æهيلها  ة  ة لدى العاملني مبختلف القطاعات االقتصاديّ ت املهنيّ ءاأساسا إىل تنمية املعارف والكفا

العمومّية  سات ة للمؤسّ ة ودعم القدرة التنافسيّ ملواكبة تطّور تقنيات وأساليب اإلنتاج والرفع من اإلنتاجيّ 

املهنيّ   واخلاّصة الرتقية  أسباب  توفري  للشغّ وإىل  ية  مردوديّة الني.  على  احملافظة  يف  املستمر  التكوين  ساهم 

املهين الّتأهيل  إىل خمتلف مستوÔت  °ا  واالرتقاء  الكفاءات  من  والّرفع  االقتصادية  وتعتمد    .املؤّسسات 

املهنيّ  الرتقية  مؤسّ منظومة  شبكة  وعلى  للشغل  العليا  الرتقية  معاهد  على  العايل  ة  التعليم  العمومّية  سات 

ا ة املفضية لشهادات معرتف °راحل التكوينيّ صنفني من املالتكوين املتعاقد معها لتوفري    ومراكزواخلاّصة  

  وهي:

ذوي  للعاملني  التكوين املستمّر يف التعليم العايل: تؤّمنه مؤّسسات التعليم العايل العمومّية واخلاّصة   -

املتكّون على شهادة جامعّية معرتف  هنّية واحلاملني وجو� لشهادة جامعّية ويفضي إىل حصول  املربة  اخل

 °ا كالشهادة الوطنّية ملهندس أو اإلجازة أو املاجستري،

واخلاّصة  :املهيناملستمّر  التكوين   - العمومّية  املهين  التكوين  مراكز  ال   تؤّمنه  غري    عاملنيلفائدة  من 

  ). .CAP, BTP, BTS, CC, etc( احلاملني لشهادة جامعّية ويفضي إىل احلصول على ديبلوم مهين
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تتقاطع �ألساس يف        الرتكيز  عملّية  أطراف  أنشطة  أّن  يالحظ  الراهنة،  احلالة  إىل  شرحية  و�لرجوع 

املوّجه يف أغلبه لفئة اإلطارات واملسّريين واملديرين العاملني يف   يف التعليم العايلاخلاّص  التكوين املستمّر  

العمومّية واخلاّصة الذين هلم خربة مهنّية ال تقّل عن سنتني واحلاملني وجو�  خمتلف املؤّسسات االقتصاديّة  

  لشهادة جامعّية كاإلجازة أو املاجستري وذلك يف جماالت التكوين املبّينة �جلدول التايل:

  التكوين المستمّر في التعليم العالي الخاصّ 

  " Esprit SAشركة "  "SA Université Centraleركة "ش

  شروط التسجيل  مجال التكوين   شروط التسجيل  مجال التكوين

Executive MBA 
سنوات   3اإلجازة + 

  خبرة 

تكوين المهندسين  

  (دروس مسائّية)
  اإلجازة

Executive Master  اإلجازة + سنتين خبرة  Executive MBA  
سنوات   3اإلجازة + 

  خبرة 

Doctorate in BA 
سنوات   5ماجستير + 

  خبرة 
-  -  

        

�رتفاعها          اخلاّص  العايل  التعليم  مؤّسسات  يف  املستمّر  التكوين  رسوم  تتمّيز  أخرى،  �حية  من 

يف   التكوين  برسوم  مقارنة  مؤّسسات التعليم العالي العمومي حيث تتراوح مثال في الكبري 

 SA  Université"  ركةولش   "Esprit SA" شركةة لمؤّسسات التعليم العالي الخاّص التابع

Centrale"   تبقى ضئيلة   دينار  6000  و   5000  بين أنّها  في حين  الواحد  للطالب  بالنسبة 

سقف   تتجاوز  وال  العمومي  العالي  التعليم  مؤّسسات  أقصى    500في  في  دينار 

   الحاالت. 

الراغبة في تكوين  الخاّصة المؤّسسة االقتصاديّة  أنّ في هذا الصدد ويتّجه اإلشارة      

المستمّر في مؤّسسات التعليم  تمويل رسوم التكوين  بمقتضى القانون  يمكنها  موّظفيها  

من   نذكر  والتي  المتاحة  التمويل  آليّات  عبر  الخاّص  الخ أ العالي  آليّة  من صهّمها  م 

  . ) TFP(ضريبة التكوين المهني 
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تقسيم       الطلب،  منظور  االستبدال من  قابلّية  مفهوم  اعتمادا على  املستمّر يف  وميكن  التكوين  سوق 

فرعّيتني   العايل إىل سوقني  بذا´ا عن األخرىمنهما سوقا  كّل واحدة  متّثل  التعليم   نظرا  وذلك   مستقّلة 

التكوينل مومّية واملؤّسسات اخلاّصة  مؤّسسات التعليم العايل الع  بني  وجود فارق كبري ودائم يف رسوم 

  .  املسدية ملثل هذه اخلدمات  للتعليم العايل

فإّن         األساس،  هذا  هيوعلى  الراهنة  wحلالة  املعنّية  الثانية  املرجعّية  التكوين    سوق   السوق 

  . املستمّر يف التعليم العايل اخلاصّ 

وينبع العرض داخل هذه السوق املرجعّية من مؤّسسات التعليم العايل اخلاّص املرّخص هلا مبمارسة       

سنة   إىل حدود  اجلملي  عددها  واليت وصل  مراحل  أّما  مؤّسسة.    74حنو    2019النشاط  على  الطلب 

املستمّر   يصدر  التكوين  لصفإنه  واخلاّصة  العمومّية  االقتصاديّة  املؤّسسات  قبل  عرب  من  موظّفيها  احل 

الراغبني يف   اجلامعّية  الشهائد  مباشرة من طرف حاملي  أو بصفة  التكوين  تربمها مع مؤّسسة  اتّفاقّيات 

    تنمية معارفهم وÆهيل كفاءا´م املهنّية مبا يتماشى مع متطّلبات االندماج يف سوق الشغل.

بنحو       اخلاّص  املستمّر  التكوين  يف  للمسّجلني  اجلملي  العدد  الرتكيز  عملّية  أطراف    18847ويقّدر 

بينهم   من  ل  2350طالب  التابعة  اخلاّص  العايل  التعليم  مبؤّسسات  مسّجلني    SA"  ركةش طالب 

Université Centrale"  .ل التابعة  اخلاّص  العايل  التعليم  املؤّسسات  نصيب    " Esprit SA"   شركةأّما 

  فقّدرته هذه األطراف بصفر طالب.  

والتكنولوجيا        للهندسة  اخلاّصة  العليا  للمدرسة  الواب  مبوقع  املنزّلة  املعطيات  أّن  إىل  اإلشارة  ويّتجه 

"Esprit"   عدد تؤّمن التكوين املستّمر يف اختصاصات اهلندسة واملاجستري املهين ل تثبت أّن هذه املؤّسسة  

  . الطلبة وذلك عكس ما أفادت به أطراف عملّية الرتكيزمن غري حمّدد 
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      " �لوثيقة  املضّمنة  اإلحصائّيات  تشري  املقابل،  السنة   يف  �ألرقام  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

العايل الصادرة    "  2019 -2018اجلامعّية   التعليم  لوزارة  التابع  والربجمة  والتخطيط  الدراسات  مكتب  عن 

  5417لمي أّن العدد اجلملي للطلبة املسّجلني مبراحل التكوين املستمّر يف التعليم العايل هو  لع والبحث ا

  طالب موّزعني على النحو املبّني �جلدول التايل:  

           

  

  

  مرحلة الدراسة          

  نوع التكوين 
  المجموع  ماجستير مهني   ماجستير بحث   إجازة تطبيقّية  إجازة أساسّية 

  1695  120  120  161  1294  تكوين حضوري 

  3722  1621  -  1941  160  تكوين عن بعد 

  5417  1741  120  2102  1454  المجموع

  

وعدم وجود إحصائّيات دقيقة ومفّصلة حول عدد الطلبة املسجّلني حسب  ويف ظّل تضارب األرقام      

مرحلة التكوين لدى كّل مؤّسسة تعليم عايل خاّص، فإّن التحرÔّت املنجزة قد توّصلت اعتمادا على مجلة  

املؤّشرات   اخلاّص يف    إىلمن  املستمّر  التكوين  الرتكيز من سوق  اجلملي ألطراف عملّية  النصيب  تقدير 

    .  %30إىل  25ليم العايل ضمن خاصرة ترتاوح بني التع

أّي Æثري      للنقاش ولن يكون هلا  قابلة  تبقى  املتعّلقة °ذه السوق  التقديرات  أّن  التنويه هنا إىل  ويتّجه 

   حاسم على النتائج اليت سيتّم التوّصل إليها فيما يتعّلق �آلyر النامجة عن عملّية الرتكيز الراهنة. 

 : التحليل القانوين لعملّية الرتكيز  : لثاجلزء الثا

  يف مدى خضوع عملّية الرتكيز لرقابة جملس املنافسة:  . 1
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الفصل        أحكام  اقتصادÔّ    7نّصت  تركيزا  "يعّد  أنّه:  على  واألسعار  املنافسة  تنظيم  إعادة  قانون  من 

حبكم هذا القانون كّل عمل مهما كان شكله ينجّر عنه نقل كّل أو جزء من ملكّية أو حّق االنتفاع من 

أو سندات مؤّسسة من شأنه متكني مؤّسسة أو عّدة مؤّسسات من ممارسة سيطرة  ممتلكات أو حقوق  

  حامسة على نشاط مؤّسسة أو عّدة مؤّسسات أخرى وذلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة".   

من      الرتكيز    ويربز  ملفهوم  تعريفه  إطار  يف  يفّرق  مل  املشرّع  أّن  أعاله  إليه  املشار  الفصل  مقتضيات 

 املؤسسات الوطنّية واألجنبّية وبني ما إذا كانت هذه املؤّسسات متواجدة داخل أو خارج االقتصادي بني

الّسوق الوطنّية بل اعتمد يف تقديره ملدى خضوع عملّية الرتكيز لرقابة الوزير املكّلف �لتجارة على مدى  

يه أحكام الفقرة الثّانية من Æثري هذه العملّية على الّتوازن العام للسوق الوطنّية وذلك وفقا ملا نّصت عل 

: "جيب عرض كّل مشروع تركيز أو عملّية تركيز اقتصادي من شأÓّا خلق الفصل سالف الذّكر من أنّه  

  أو دعم وضعّية هيمنة على السوق الداخلّية أو على جزء منها على موافقة الوزير املكّلف �لتجارة". 

الراهنة  يتبّني  و       الرتكيز  عملّية  مشروع  تتعّلق  من  شركةأÓّا  "  Honoris Holding Limited"   �قتناء 

مال    %  56,6 رأس  التصويت  "Esprit SA"شركة  من  رقابتها    وحقوق  ممارسة  من  ميّكنها  ما  وهو  فيها 

ا احلامسة على نشاطها.      املطلقة وسيط́ر

الفصل        أحكام  فاّن  تقّدم،  ملا  تنسحب على عملّية    7ووفقا  الذكر  القانون سالف  الرتكيز  من 

    .الراهنة

خضوع      يقرتن  أخرى،  �حية  جملس   من  رقابة  و�لتايل  �لتجارة  املكّلف  الوزير  لرقابة  الرتكيز  عملّية 

جيب بتوّفر شرطني حيث  سعار  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واأل  8املنافسة على معىن أحكام الفقرة  

درجة من األمهّية تسمح له  االقتصادي  الرتكيز  هذا  يبلغ    جيب أنّ كما    يتعّلق األمر برتكيز اقتصاديأن  
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�آلyر احملتملة هلذه العملّية واليت ال تتحّقق إالّ ببلوغ عتبات رقمّية  هذه األمهّية  تقاس  . و بتهديد املنافسة

  معّينة.  

الفصل        كل    7وأوجب  �لتجارة  املكّلف  الوزير  موافقة  على  يعرض  أن  الذكر  سالف  القانون  من 

أو مشروع تركيز أو عملّية تركيز اقتصادي من شأÓا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على السوق الداخلّية  

  هاّم منها بعد توفّر أحد الشرطني التاليني:   جزء على

أن يتجاوز نصيب هذه املؤّسسات جمتمعة خالل الثالث سنوات املالّية األخرية نسبة    الشرط األّول:   

من البيوعات أو الشراءات أو كّل الصفقات األخرى على السوق الداخلّية ملواد أو منتوجات أو   % 30

  جزء هاّم من هذه السوق.خدمات بديلة أو 

الثاين:     السوق   الشرط  على  املؤّسسات  هذه  طرف  من  املنجز  املعامالت  رقم  إمجايل  يتجاوز  أن 

مبائة مليون    2016جوان    13املؤرّخ يف    2016لسنة    780الداخلّية مبلغ معّينا ضبطه األمر احلكومي عدد  

  د).100.000.000دينار (

الراهنة،  و      للحالة  متوّفر  الشرط    إنّ فطبقا  أّن  األّول  الرتكيز  �عتبار  بعملّية  املعنّية  املؤّسسات  نصيب 

يتجاوز   يفمن    %  30جمتمعة  اجلملي  اخلاّص    العرض  العايل  التعليم  املتفّرعة  سوق  األسواق  من  وجزء 

  وذلك على النحو الذي يبّينه اجلدول التايل:  ،عنها

  يف السوق الداخلّية    نصيب أطراف عملّية الرتكيز جمتمعة

سوق التعليم  

 العايل اخلاص 

شرحية األقسام  

 التحضرييّة 
 شرحية التجارة شرحية املهندسني 

سوق التكوين املستمّر يف  

 التعليم العايل 

33,4 % 54,6 % 39.5 %  15   %  25-30 %  
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استوىف جممل الشروط القانونّية  ويف حكم ما تقّدم، يّتجه التأكيد على أّن مشروع عملّية الرتكيز قد      

  . املوجبة لعرضه على الوزير املكّلف �لتجارة ليّتخذ بشأنه قراره بعد استشارة جملس املنافسة

  تقييم آ�ر عملّية الرتكيز على املنافسة:   . 2

واملتعّلق    2015سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36من القانون عدد    12اقتضت أحكام الفصل       

"ينظر يف مدى مسامهة مشروع الرتكيز االقتصادي أو  ]عادة تنظيم املنافسة واألسعار أّن جملس املنافسة:  

اإلخالل  عن  الكايف  التعويض  قصد ضمان  االقتصادي  أو  التقين  التقّدم  يف  االقتصادي  الرتكيز  عملّية 

ملشروع تقييمه  يف  املنافسة  جملس  çخذ  أن  جيب  كما  الرتكيز    �ملنافسة.  عملّية  أو  االقتصادي  الرتكيز 

املنافسة  إزاء  الوطنّية  للمؤّسسات  التنافسّية  القدرة  على  احلفاظ  أو  تعزيز  االعتبار  بعني  االقتصادي 

    الدولّية".

ويستخلص من أحكام هذا الفصل أّن املشرّع أوكل إىل جملس املنافسة مهّمة تقييم مشاريع الرتكيز       

  االقتصادي °دف احلفاظ على املنافسة من كّل املمارسات اليت ميكن أّن ختّل °ا.  

الراهنة    مّثلوتت    الرتكيز  عملّية  عن  النامجة  اآلyر  السوق  أهّم  دراسة  نتائج  من  النقاط    يفاملستخلصة 

  التالية:  

  : اواألسواق املتفّرعة عنهالتعليم العايل اخلاّص مستوى اهليكلة العاّمة لسوق  يف  أ.

اهل      تغيري  يف  مسامهتها  هو  األفقّية  الرتكيز  عملّية  عن  النامجة  اآلyر  أهّم  من  للسوق إّن  العاّمة  يكلة 

األسواق املتفّرعة عنها سواء من حيث احلصص السوقّية ألهّم املتدّخلني فيها أو من   جزء مناملرجعّية و 

 Esprit"شركة  على  "Honoris Holding Limited"   شركةأّن عملّية استحواذ ذلك حيث درجة ترّكزها، 

SA" ر التاليةyا أن تنتج اآلÓمن شأ :  
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حلصص   - لوضعّية  سوقّيةمجع  اقتصاديّة  وخلق  موضوع    هيمنة  الرتكيز  عملّية  أّن  ضرورة 

أن   اجلملي  من    "Honoris Holding Limited"  شركةّكن  متاالستشارة من شأÓا  نصيبها  مضاعفة 

احلصول   ومن  % 16بعد أن كان ال يتجاوز    %  33من سوق التعليم العايل اخلاّص ليصل إىل حدود  

قّوة سوقّية وتبّوأ   اقتصاديّةعلى  هيمنة  التحضرييّة   مركز  واضحة على شرحيتني سوقّيتني مها األقسام 

تتجاوز   تناهز    %  50حبّصة  حبّصة  املهندسني  يبقى  يف  .   %40وتكوين  منافسيها  نصيب  املقابل، 

ضعيفة   مستوÔت  يف  مستقرّا  األخرية  الثالث  السنوات  خالل  ضغط  ت  الاملباشرين  بتسليط  سمح 

داخل هاتني  خاّصة  يف رسوم الدراسة  املشّط  يع  �لرتف قرارا    هايف صورة اّختاذعليها  تنافسي فاعل ومؤثّر  

أر  تعظيم  °دف  السوقّيتني  دون الشرحيتني  القصري  املدى  على  االستثمار  تكاليف  واستعادة  �حها 

  طر جديّة ´ّدد سري املنافسة الفاعلة.احلاجة لتنسيق ممارسا´ا وهو ما سيؤّدي إىل احتمال ظهور خما 

إىل ارتفاع مؤّشر ذلك أّن عملّية الرتكيز الراهنة ستؤّدي    السوق ترّكز    يف درجة   حاصل  ارتفاع  -

نقطة وشرحية تكوين    3194نقطة إضافّية ليستقّر يف حدود    290تركّز شرحية األقسام التحضرييّة بنحو  

من   Âكثر  إضافّية  400املهندسني  ل  ،نقطة  حمّفزة  عوامل  �ملنافسة  وهي  املساس  احتمال  تنامي 

الشركة    وإلمكانّية فرض  عرب  واملتوّسط  القصري  املدى  على  السعر  منحىن  يف  كبري  تغّري  حصول 

   .املستحوذة لرسوم ترسيم ودراسة أكثر ارتفاعا يف جماالت التكوين الراهنة

  واألسواق املتفّرعة عنها: ألسواق املرجعّيةمستوى التوازن العاّم ل يف ب. 

اليت ميكن أن تعيق دخول منافسني جدد إىل الّسوق املرجعّية  واملالّية  تعترب احلواجز القانونّية واإلداريّة      

جيعل من احتمال غلقها ممكنا خاّصة يف الشرائح السوقّية األمر الذي    ،مرتفعةواألسواق املتفّرعة عنها  
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احلّد اليت تشهد تنامي كبري للقّوة السوقّية للشركة املستحوذة يف مقابل غياب لضغط تنافسي قادر على  

  ظهور ممارسات تضييقّية تسمح ]زاحة منافسني من السوق أو ´ديد توازÓا العام.   ةمن إمكانيّ 

  على املنافسة.  سينجّر عنها آyرا أفقّية سلبّية ، ميكن القول أّن عملّية الرتكيز الراهنة بناء عليهو     

  االقتصادي:   يف مدى مسامهة عملّية الرتكيز الراهنة يف التقّدم التقين أو  .ت

  تتضّمن عملّية الرتكيز الراهنة بعض املزاÔ االقتصاديّة، نذكر من أّمهها:     

    العايل التعليم  مبؤّسسات  املستمّر  والتكوين  العايل  التعليم  خدمات  وكفاءة  جودة  تطوير 

ا التنافسّية وتعزيز مكانتها داخل األسواق اإلفريقية عرب االستفادة  اخلاّص ومتكينها من تطوير قد́ر

اجلامعات   شبكة  °ا  تتمّتع  اليت  واللوجستّية  املاديّة  واإلمكانيات  اخلربة   Honoris United" من 

Universities" ؛ 

   تطوير قيمة الشهائد العلمّية على املستوى القاري وتنمية مكانة اجلامعات اخلاّصة كقطب

 ؛إقليمي مفّضل لدى الطلبة األفارقة

   على عليها  املستحوذ  للمؤّسسة  التشغيلّية  الطاقة  يف  والرتفيع  جديدة  �نتدا�ت  القيام 

  ؛واإلداريمستوى اإلطار التدريسي 

     .حتقيق ديناميكّية اقتصاديّة عرب مزيد استقطاب الطلبة األجانب خاّصة من القارّة اإلفريقّية  

حمّددة      سوقّية  شرائح  على  هيمنة  وضعّية  خلق  الراهنة يف  الرتكيز  عملّية  ستسهم  أخرى،  �حية  من 

املستحوذة الشركة  إعادة   ،لصاحل  قانون  يبيحها  قانونّية  أن   وهي وضعّية  املنافسة واألسعار وميكن  تنظيم 

على   والضغط  املقّدمة  اخلدمات  جودة  وتطوير  االستثمار  مزيد  إىل  الشركة  هذه  يدفع  حافزا  تكون 

  التكاليف.  
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خماطر املساس �ملنافسة يف  سّبب يف تنامي  تقد تعملّية الرتكيز الراهنة  واستنادا إىل ما سبق بيانه فإّن       

املقابل   يف  أÓّا  إالّ  اخلاّص  العايل  التعليم  سوق  من  هاّم  الرفع  جزء  يف  تساهم  وكفاءة قد  جودة  من 

مستوى  على  أو  الداخلّية  السوق  يف  سواء  املعنّية  لألطراف  التنافسّية  القدرة  ومن  املقّدمة  اخلدمات 

  عن املساس �ملنافسة والضرر احملتمل للمستهلكني.  ّياالتعويض ولو جزئ و�لتايل  ،األسواق اإلقليمّية

وبغاية بيان املخاطر اليت ميكن أن تلحق �ملنافسة من خالل عملّية الرتكيز وإبراز الضما�ت الواجب       

بتاريخ  توّفرها،   معجلسة    2020جويلية   9انعقدت  العاّمة  اجللسة  أعضاء  بعض    طراف أ  عمل ضّمت 

فتحّية    وحضرها األعضاء السّيدات والسادةالنائب األّول sلس املنافسة    ترّأسهاقتصادي االرتكيز  العملّية  

وحمّمد شكري بن رجب واملقّرر العام السّيد حمّمد شيخ روحه واملقّرر السّيد الناصر  سامل �لسعود  محاد و 

  السيفاوي.

كيز السّيدان أسامة العمدوين وزÔد اللجمي عن  وحضر اجللسة املمثّلني القانونّيني ألطراف عملّية الرت      

والسّيدان sد �لطّيب وسهيل وساليت عن شركة املدرسة العليا   " Honoris Holding Limited"  شركة

  . "SA  Esprit"  اخلاّصة للهندسة والتكنولوجيا

الرتكيز  مداخلته  اجللسة  رئيس  وافتتح       عملّية  أّن  إىل   Honoris Holding"   شركة   بني�إلشارة 

Limited  "  شركة املدرسة العليا اخلاّصة للهندسة والتكنولوجياو  "SA  Esprit"   سينجّر عنها تنامي ملخاطر

اخلاّص   العايل  التعليم  سوق  من  هاّم  جزء  يف  �ملنافسة  األاملساس  بطراف  وطالب  الرتكيز  املعنّية  عملّية 

بتقدمي مجلة من االلتزامات والضما�ت الكتابّية اليت من شأÓا أن حتّد من أثر عملّية الرتكيز على قواعد 

  املنافسة احلرّة وأّن متّكن من بلوغ مستوى التعويض الكايف عن خماطر اإلخالل �ملنافسة.  
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حيث شّدد يف مداخلته على أّن عملّية    ، وتناول عضو جملس املنافسة السّيد سامل �لسعود الكلمة     

العايل  التعليم  سوق  يف  احتكاريّة  لوضعّية  ظهور  عنها  سينجّر  �متياز  مالّية  عملّية  هي  الراهنة  الرتكيز 

  اخلاّص وتنامي جّدي ملخاطر املساس �ملنافسة الفاعلة داخلها.  

تناول  الذي   " Honoris Holding Limited"  واثر ذلك، أعطيت الكلمة إىل املمّثل القانوين لشركة      

  يف مداخلته مجلة من النقاط التالية: 

 ة. ة واألسواق اإلفريقيّ يف السوق التونسيّ  " Honoris Holding Limited"   شركةالتعريف بنشاط  -

شركة    - مع  االقتصادي  الرتكيز  عملّية  من  املنتظرة  االقتصاديّة  الفوائد  مبختلف  املدرسة  التعريف 

 .   " SA  Esprit"  العليا اخلاّصة للهندسة والتكنولوجيا

أّن   - على  االقتصادي  اثر    " Honoris Holding Limited"  شركةهيمنة  التأكيد  الرتكيز  عملّية 

العايل اخلاّص لن ينجّر عنها مساس �ملنافسة الفاعلة يف ظّل وجود عدد هاّم الراهنة على سوق التعليم  

 من الشركات املنافسة الناشطة يف هذه السوق.

قّدمتها   - اليت  التعّهدات  احمللّيني   " Honoris Holding Limited"   شركةالتأكيد على  للمسامهني 

مال رأس  والتكنولشركة    يف  للهندسة  اخلاّصة  العليا  السياسة    " SA  Esprit"  وجيااملدرسة  نفس  مبواصلة 

سابقا خبصوص رسوم الرتسيم والدراسة والتقّيد �لضوابط القانونّية املنّظمة ملسألة الرتفيع  السعريّة املعتمدة  

 يف رسوم الدراسة �لنسبة للطلبة الذين بصدد مزاولة دراستهم أو �لنسبة للطلبة اجلدد. 

قتصادي التعّهد بتقدمي ضما�ت كتابّية بعدم املساس بقواعد املنافسة احلرّة اثر عملّية الرتكيز اال -

  ومبواصلة نفس السياسة السعريّة املعتمدة سابقا.  
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  " SA  Esprit"  املدرسة العليا اخلاّصة للهندسة والتكنولوجياشركة  وأعطيت الكلمة إىل املمّثل القانوين ل    

أنّ  إىل  أشار  املدرسة  الذي  النجاح    الذي  انبعاثها  حّققته هذه  أو على منذ  الوطين  الصعيد  سواء على 

نتيجة   القاري مل يكن وليد الصدفة بل كان  تماشى مع  ة تتطبيقيّ   على برامج تعليمّية  هااعتمادالصعيد 

الشغل املهندسني املشهود هلم �لكفاءة واملهنّية وعلى   متطلّبات سوق    سامهت يف ختريج عدد هام من 

  شركة   . وأشار إىل أن عملّية الرتكيز االقتصادي مع  ة املتّوسطةسياسة سعريّة تراعي املقدرة الشرائّية للطبق

"Honoris Holding Limited  "    متكني إىل  �ألساس  القاريّة  ´دف  األسواق  اقتحام  من  املدرسة 

عرب   اجلامعات  االستفادة  واإلفريقية  شبكة  °ا  تتمّتع  اليت  واللوجستّية  املاديّة  واإلمكانيات  اخلربة  من 

"Honoris United Universities"     .الsكما شّدد على حرص املسامهني احمللّيني املتبّقني   يف هذا ا

السياسة    مواصلة نفس على   "SA  Esprit"  املدرسة العليا اخلاّصة للهندسة والتكنولوجيايف رأس مال شركة  

    السعريّة املعتمدة واحرتام مبادئ املنافسة احلرّة.  

عملّية الرتكيز االقتصادي بتقدمي التزامات وضما�ت كتابّية  املعنّية بألطراف  اتعّهد  واختتمت اجللسة ب    

  مواصلة نفس السياسة السعريّة املعتمدة سابقا.تضمن احرتام قواعد املنافسة احلرّة و 

التزامها  كتوب تضّمنأدلت األطراف املعنّية مبشروع عملّية الرتكيز الراهن مب 2020جويلية  17وبتاريخ     

االعتبارات   الدراسة ومراعاة  التسجيل ومصاريف  ملعاليم  املعتمدة  التسعرييّة  السياسة  نفس  بتبّين  الصريح 

سبل وتيسري  فيها  والتحّكم  تسعريها  يف  والقانونّية  املنافسة    االجتماعّية  قواعد  احرتام  كنف  يف  متويلها 

وإعالء ملستوى التكوين العلمي واألكادميي واملصلحة الفضلى للطلبة وتنمية اإلشعاع احلاضر للمؤّسسة 

والنشاط اإلحالة  متعّلقات  مجيع  يف  التونسّية  �لبالد  النافذة  والرتاتيب  القوانني  مجيع  وبصفة    ،واحرتام 

  . 2008لسنة  59املنظّم للتعليم العايل اخلاّص واملنّقح �لقانون عدد  2000لسنة  73خاّصة القانون عدد 
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للوزير       "ميكن  أنّه:  واألسعار  املنافسة  تنظيم  إعادة  قانون  من  العاشر  الفصل  أحكام  اقتضت  ولقد 

  :   ـباملكّلف �لتجارة وبعد استشارة جملس املنافسة اّختاذ قرارات معّللة بشأن عملّيات الرتكيز سواء  

   .املوافقة على عملّية الرتكيز االقتصادي �لشروط اليت تقرتحها املؤّسسات املعنّية �لرتكيز  -

بني ما حتّققه من  التوازن    إعادةاملوافقة مع إلزام املؤّسسات املعنّية بتنفيذ الشروط اليت تساهم يف    -

 تقّدم اقتصادي وبني ما تسّببه من مساس للمنافسة. 

 املوافقة على عملّية الرتكيز. عدم   -

  ويف مجيع احلاالت املبّينة �لفقرة األوىل يتّم نشر القرار أو ملّخص منه.    

اليت       والتعّهدات  الشروط  من   Ôّأ املعنّية  املؤّسسة  خالفت  إذا  موافقته  يسحب  أن  للوزير  وميكن 

  صدرت املوافقة مبوجبها أو إذا تبّني أّن املعلومات اليت صدرت مبوجبها املوافقة مضّللة."

يقرتح       فإنّه  سبق،  ما  sمل  � و�لنظر  قرار  مع  اختّاذ  املاثلة  االقتصادي  الرتكيز  عملّية  على  ملوافقة 

  صلبه على وجوب:التنصيص 

تبّين نفس السياسة التسعرييّة ملعاليم التسجيل ومصاريف الدراسة والتقيد بسقف الرتفيع السنوي   .1    

  املتعّلق �لتعليم العايل اخلاّص.  2000لسنة  73من القانون عدد  20املنصوص عليه �لفصل 

للطلبة  . 2    الفضلى  واملصلحة  واألكادميي  العلمي  التكوين  مستوى  احلاضر    إعالء  اإلشعاع  وتنمية 

  للمؤّسسة.

    .احرتام القوانني والرتاتيب النافذة �لبالد التونسّية يف مجيع متعّلقات اإلحالة والنشاط .3   

رضا بن    السّيد   بر�سة 2020 أوت   18  بتاريخ   املنافسة  �لس  العاّمة  اجللسة  عن  الرأي   هذا  وصدر

واخلموسي بوعبيدي  العيادي    حمّمدرمي بوز¡ن وسندس wلشيخ و   والّسادة  اتالسّيد  وعضويّةحممود  
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حبضور املقّرر العام السّيد حمّمد شيخ و   ، وعصام اليحياوي ومصطفى wللطيف وحمّمد شكري رجب

                       . ة ميينة الزيتوينالسّيد اجللسة ةروحه وكاتب

     الـرئيــس                                                                      

  رضا بن حممود                                                  


