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  � احلمد                                                                             اجلمهوريّة التونسّية 

  وزارة الّتجارة وتنمية الّصادرات 

  جملس املنافسة 

  

  كرّاس شروط الختيار مشّغل إلدارة واستغالل وصيانة شبكة اّتصاالت.  املوضوع:

  االّتصاالت   القطاع:

  202753 الرأي عدد

  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2020 أكتوبر 16بتاريخ 
  

  

    إّن جملس املنافسة،

أوت  17بتاريخ  202753رّسم بكتابة ا>لس حتت عدد السّيد وزير التجارة امل بعد اإلّطالع على مكتوب  

الرأي خبصوص مشروع كرّاس شروط الختيار    والذي طلب من خالله من  2020 إبداء  مشّغل إلدارة ا>لس 

N عمال  وذلك  البحرية"  "درّة  لتقسيم  العايل  التدّفق  ذات  االّتصاالت  شبكة  وصيانة  الفقرة حكام  واستغالل 

من   عدد    11  الفصلالّسابعة  القانون  يف    2015  لسنة  36من  تنظيم   2015  سبتمرب15املؤرّخ  aعادة  املتعّلق 

  .املنافسة واألسعار
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اإلّطالع على     تنظيم  واملتعلق    2015  سبتمرب  15املؤرّخ يف    2015لسنة    36القانون عدد  وبعد  aعادة 

  املنافسة واألسعار، 

التنظيم اإلداري واملايل    2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477وعلى األمر عدد     واملتعّلق بضبط 

  وسري أعمال جملس املنافسة،
بر  أكتو   16  اجلمعة وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا>لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم    

2020 ،  
  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،   

  الكتايب، املقّررة السّيدة kفلة بن عاشور يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل   

    ة ;لس املنافسة على ما يلي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العامّ        

  
  

I-  :تقدمي االستشارة  
  

 : ملوضوع االستشارة  تييبشريعي والرتّ اإلطار التّ   - 

  

  واألسعار.  ةيم املنافس ظدة تنعااملتعّلق a 2015سبتمرب   15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -

واملنّقحة واملتّممة    2001  جانفي  15املؤرخ يف    2001لسنة    1ادرة مبقتضى القانون عدد  الصّ   االت صاالتة  جملّ   -

 2008  جانفي  8  املؤرّخ يف  2008  لسنة   1والقانون عدد    2002ماي    7املؤرخ يف    2002لسنة    46د  عدqلقانون  

  . 2013 أفريل 12 املؤرخ يف 2013 لسنة 10 وqلقانون عدد

يف    2008  لسنة   3026عدد  األمر    - العاّمة    2008سبتمرب    15املؤرّخ  للشروط  الشبكات   الستغاللاحملّدد 
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  .2014 جانفي 10املؤرخ يف  2014لسنة  53عدد  املنّقح واملتّمم qألمر ولشبكات النفاذ لالتصاالت العمومية 

 :لالستشارة احملتوى املاّدي  -

  

  اآليت:، على النحو مالحق 10وفصال  38لى حماور تشتمل عكرّاس الّشروط على ستة حيتوي مشروع  

 ).6إىل  1: املقتضيات العاّمة (الفصول من 1احملور  -

 ). 16إىل  7(الفصول من الشروط، احلقوق وااللتزامات املتعّلقة مبختلف اخلدمات املطلوبة : 2احملور  -

إىل    17التوصيف العاّم والوضعّية احلالّية للبنية التحتّية لشبكة االتصاالت احلالّية (الفصول من    :3احملور   -

18.( 

 ).33إىل  19تفاصيل اخلدمات املطلوبة (الفصول من   :4احملور  -

 )38إىل  34شروط االستغالل الّتجاري (الفصول من  :5احملور  -

  . : املالحق6احملور  -

II-  دراسة الّسوق  : 

سوق   يف  احلال  استشارة  يف  املرجعّية  الّسوق  العايل تتمّثل  التدّفق  ذات  االّتصاالت  شبكة  وصيانة   استغالل 

البحرية   بضفاف  البحرية"  "درّة  تونس  1مبنطقة  والية  مساحة    من  على  متتّد  منطقة  على   2م  654216وهي 

  مقسم خمّصصة كاآليت:  120حتتوي على و ضفاف حبرية تونس الشمالّية 
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  عدد املقاسم  ص يالتخص

  84  عمارات مجاعّية متعّددة االختصاصات

  22  سكن نصف مجاعي

  4  مقّرات إداريّة 

  2  نزل 

  3  تنشيط وترفيه 

  4  مأوى سيارات ذو طوابق 

  1  منطقة خضراء مشّجرة 

  120  ا;موع 

      

للتطهري واالستصالح واالستثمار املعروفة سابقا qالسم  وينبع الطّلب يف هذه الّسوق عن شركة البحرية    

تونس"(  ببحرية  النهوض  "شركة  ومنذ  La SPLT  التجاري  تغيري    2020جوان    25)  إىل   ها امسوقع  التجاري 

أكتوبر    9) وهي شركة تونسّية سعوديّة خفّية االسم أحدثت يف  Buhaira Invest  El"البحرية لالستثمار"  (

شراكة بني احلكومة الّتونسّية وجممع الربكة السعودي الستصالح و¦يئة ضفاف البحرية  مبقتضى اتفاق    1983

  الشمالّية وحتويلها إىل منطقة جتاريّة وسكنّية مهّيأة. 

لتلبية هذا الطّلب وتتمّثل املؤّسسات االقتصاد   املعنّية بتقدمي عروض  يف مشّغلي شبكات االتصاالت    يّة 

مبقتضى  مينح  (امتياز  إجازة  على  متحّصلة  معنويّة  أشخاص  االتصاالت  جملة  من  الثّاين  الفصل  وهي حسب 
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وتشغيل    )اتفاقّية للعموم)واستغالل  إلقامة  مفتوحة  اّتصاالت  (شبكة  لالّتصاالت  عمومّية  والّشركات   شبكة 

  . االت املختّصة يف إنشاء البنية التحتّية لالّتص

تونس     يف  االتصاالت  شبكات  مشّغلي  عدد  وهي:     ثالثة يبلغ  تونس"شركات  أوريدو  "،  "اتصاالت 

وهي الشركة  املستوى الرّابع ضاف إليها شركة أخرى معنّية ¬ذه االستشارة وهي شركة" ت أورونج تونس" و"تونس

  . إجناز البنية التحتّية لالّتصاالت  الوحيدة يف تونس املختّصة يف

  

تونس - تعترب  اتصاالت  التّ ا   :  يفملزود  االتصاالت  خلدمات  ماهليبلغ  ،تونس ارخيي     مليون  1400ا  رأس 

ماليني    6أكثر من    متحّصلة على  اتصاالت تونس  .2019سنة    دينار  مليون  k  1118.3هز  اورقم معاملتهدينار  

 . والةلثابتة واجلاالتصاالت اهلاتفية ا بنيمشرتك 

  

  ماي   11   ست يف³سّ ،  تونس ة يفشركة جوال خاصّ أّول  هي    :سابقاً  تونيز_^  أو    شركة أوريدو تونس -

 يف ختطت  وقد    . دينار مليون  330إىل   رأس ماهلا  يصل،  2002  ديسمرب  27  يف نشاطها االقتصادي  بدأت2002 

 2019بلغ رقم معامال¦ا يف سنة  و مليون مشرتك    7إىل    2012يف  ووصلت  مليون مشرتك    4.8الـ  2007جوان30 

  مليون دينار.  1221.93ما يناهز 

 

ترخيص   لالتصاالت  الثاين اخلاص املشغل  عتربت  : OrangeTunisieس  تون   أورنج  - الذي حصل على 

شبكة احملمولة الستغالل  و تونس يف اهلواتف  اإلنرتنت ،  ترخيص    ي وه.  شبكة  من حيث  األول  املشغل  أيضا 

شبكة احملمولة تشغيل  للهواتف  الثالث  الثابت وشبكة اجليل  كاسر اهلاتف  األخرية    ة،  الشبكة  ¬ذه 

تونس احتكار يفو  اتصاالت  الشركة  هذه  االتصاالت  2009 أكتوبر ³سست  شركة  بني  حتالف  إثر 
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(تونسية  الشركة  الو  أورنج العاملية الInvestecانفاستيك  مشرتكيها    يناهزو   املربوك  >مع  تابعة)  مليون    5عدد 

  مليون دينار.  662.68ما يقارب  2019بلغ رقم معامال¦ا سنة قد مشرتك و 

 

ني كل  ب  2017أوت    28مربم يف    ) consortium(  حتالف عبارة عن  وهي  :    Level 4املستوى الّرابع   -

  ) من رأس املال٪    40بـ(  OE Datacenter  و شركة سهم)    1+  املالمن رأس  ٪40(  لإلنرتنتالتونسية  من وكالة  

واالتصاال   الرتكية شركة  الو  املعلومات  وتكنولوجيا  والطاقة  والبناء  التحتية  البنية  قطاعات  يف  ت الناشطة 

İŞKAYA  اإلجازة يف    ،حتّصلت ٪20بـ السرعة   وهي مسؤولة عن   2017ديسمرب11على  بنية حتتية عالية  إنشاء 

 خدمات qلّتايل    تقّدموال    ،رها بعد ذلك ملشغلي االتصاالت ومقدمي خدمات اإلنرتنت وعمالئها احلصرينيتوفّ 

  فصيل للمستهلكني العاديني.qلتّ 

  

نطقة "درّة احملّدد مبا سبق أّن الّسوق املرجعّية لطلب العروض الرّاهن تتمّيز مبحدوديّة جماهلا اجلغرايف ممّ  ويربز  

استغالل وصيانة شبكة االّتصاالت ذات   يف  لتعّلقها مبجال تقين حبّت يتمّثل  ،صوصّية موضوعهاوخب  البحرية"

إذ تقتصر على مشّغلي شبكات   ،ركات القادرة على تقدمي عروضهذا إضافة إىل حمدوديّة الشّ   ،التدّفق العايل

  االتصاالت التقليديني الثالثة إضافة إىل شركة وحيدة خمتّصة يف اجناز شبكات االّتصاالت لفائدة املهنيني.   

 

III- ا;ـــــلــــس :  

  الّتالية: الحظات املأنّه يثري بعض كرّاس الّشروط موضوع االستشارة   يتبّني بدراسة 
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 : ة املالحظات العامّ    )1

  " كاآليت:Additifs à la consultationالفقرة " 5من الفصل الثّالثة وردت الفقرة  -

"Si les questions sont fondées, elles feront l’objet d’additifs à la consultation transmise à 

tous les soumissionnaires, ces additifs feront partie des documents de la consultation. " 

  : ةالّتالياعتماد الّصيغة  ويقرتح ملزيد توضيح املعىن     

"Si les questions sont fondées, elles feront l’objet d’additifs à la consultation qui seront 

transmis à tous les soumissionnaires, ces additifs feront partie des documents de la 

consultation. " 

يف - علىيتبّني    38و  37و  36و  35الفصول    qلتثّبت  عاّمة  عبارات   la  "  غرار  اعتماد 

législation en vigueur" "وla réglementation en vigueur"و  "mesures de régulation en 

vigueur  " الواجب أو بعض فصوهلا  اإلفصاح صراحة عن النصوص القانونّية  يف هذا الصدد  يقرتح  و

 .مشّغلي االّتصاالتاحرتامها وذلك لتسهيل تطبيقها من قبل 

 : املالحظات اخلاّصة  )2

  :   Objet et périmètre de la consultation   :3الفصل  

  ورد Ôخر الفقرة الثّانية من هذا الفصل ما يلي:  

"Le bénéficiaire devrait répondre aux demandes des autres acteurs du marché avec des 

prix raisonnables. " 
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 q ألسعار املعقولة "دون توضيح ما املقصودdes prix raisonnables"  ملعايري املعتمدة لتقييم معقولية  أو تقدمي ا

يقرتح مزيد توضيح املقصود ¬ذه العبارة أو ذكر املعايري التقييمّية  ، لذا األسعار أو ذكر طريقة أو مراجع حتديدها

  . أو املراجع املعتمدة

  ": Prix Plancherالفقرة الثاّنية ":  15الفصل 

الفصل     هذا  يف  لالستثمار  حتديد  ورد  البحرية  شركة  قبل  دفعهاألدىن    للثمنمن  qعتبارها  هل  الواجب  ا 

 le(املشروع    الفائز qالستشارة qعتباره من سيتوّىل تنفيذ  ن قبلم  (le maitre d’ouvrage )  املشروع  ة صاحب

maitre d’œuvre(  بـ الّثمن  هذا  وقّدر  العقد  مّدة  حتديد  دينار  2.000.000,000  واستغالله  دون  وذلك   ،

 طريقة احتسابه.  ذا املبلغ أواملكّونة هلعناصر ل ل

سبتمرب   15املؤرّخ يف    2008لسنة    3026األمر عدد  من    3الّسطر الرّابع من الفقرة ب من الفصل  ينص  وحيث  

الّنفاذ  2008 وشبكات  لالّتصاالت  العمومّية  الشبكات  الستغالل  العاّمة  الّشروط  بضبط  حيّدد   واملتعّلق  أنّه 

العرض qلنسبة خلدمات البيع qجلملة وطرق توفريها بطريقة مفّصلة طبقا للعناصر الّدنيا احملّددة من قبل اهليئة  

  . الوطنّية لالتصاالت 

املنافسة وإن كانت تقبل حتديد الّسعر األقصى للبيع إالّ أÙّا متنع حتديد  أّن املبادئ العاّمة لقانون    وحيث  

  سعر أدىن ملا فيه من حّد من حريّة املتنافسني يف الضغط على التكلفة واالجتهاد يف اقرتاح أسعار تفاضلّية.  

املتنافسني أو يف    لذا يقرتح إّما االستغناء عن حتديد الثمن األدىن وترك املنافسة حول املبلغ مفتوحة بني  

  ضوءها حتديد هذا املبلغ.  وقع يف صورة اإلبقاء على هذا التحديد ضبط العناصر أو املراجع األساسّية اليت
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بر�سة السّيد رضا بن حممود    2020 أكتوبر  16وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة ;لس املنافسة بتاريخ  

العّيادي  السّيدات و وعضويّة   بوز_ن  و   وفتحّية محّادالّسادة حمّمد  اليحياوي  رمي  صام  وع �لّشيخ  وسندس 

بوعبيدي  رجب  واخلموسي  شكري  روحه  ،  وحمـمد  شيخ  حمّمد  السّيد  العام  املقّرر  وأّمن كتابة وحبضور 

  اجللسة السّيد نبيل السمايت.

  

    ـســالرئي                                           

  


