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  احلمــد                                                                                    اجلمهوريّة الّتونسّية 
  املنافـسة جملـس

  اجللسة العاّمة 
  
  .فاذ احملّلينيا لعرض التقسيم االفرتاضي للنّ الدّ  لعناصر املتعلقة االستشارة العمومية :وضوعامل

  االّتصاالت القطاع:
  

  172629 عدد الّرأي
   املنافسة جملس عن الّصادر
  2017 جويلية 13 بتاريخ

  

  املنافسة، جملس إنّ          
ا رئيس اهليئة الوطنية لالتصاالت املتعلق كتوب م على اإلّطالع بعد          الستشارة العمومية اليت أصدر

لس بتاريخ و  العناصر الدنيا لعرض التقسيم االفرتاضي للنفاذ احملّلي حولاهليئة    .  2017فيفري  23املرّسم بكتابة ا
عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عدد القانون على اإلّطالع وبعد املتعّلق 

  .املنافسة واألسعار
 واملايل اإلداري الّتنظيم بضبط واملتعّلق 2006 فيفري 15 يف املؤرّخ 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى

  .املنافسة جملس أعمال وسري
لس أعضاء استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد  جويلية 13 اخلميس يوم جللسة القانونّية الّصيغ وفق ا

2017.  
 ،القانوين الّنصاب توّفر من التأّكد وبعد

  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد عصام عّموري يف تالوة تقريره الكتايب،
  

  :يلي ما على املنافسة لس العاّمة اجللسة رأي استقرّ  املداولة وبعد

إل ّتصالت أّن األمر يتعّلق يف اهليئة الوطنية لإلّطالع على حمتوى املكتوب املوّجه من رئيس حيث يتبني 
قسيم نيا لعرض التّ العناصر الدّ تعتزم اهليئة إصدارها حول ستشارة عمومّية إأي حول الرّ  إبداءاحلقيقة والواقع بطلب 
 . االفرتاضي للنفاذ احملّلي

كر ال يندرج ضمن سالفة الذّ ستشارة العمومية خبصوص اإلرأيه لإبداء جملس املنافسة  وحيث فضال عن أنّ 
لفصل ختصاص اإلاإل  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عدد القانونمن  11ستشاري املضبوط 
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عادة تنظيم املنافسة واألسعار إل، فانّ املتعّلق   ه متّ صاالت أنّ تّ الع على موقع واب اهليئة الوطنية لإلطّ ه ثبت 
نيا العناصر الدّ قرار  يقضي قرار لالتصاالت الوطنية اهليئةعن صدر  كما  ،ونشرها العمومّيةاإلستشارة  إطالق

املنافسة يف  ظر جملسكون معه ني الذي األمر ،2017 ماي 08 بتاريخ قسيم االفرتاضي للنفاذ احملّليلعرض التّ 
  عدمي اجلدوى. الراهنةاإلستشارة 

  

سة 2017جويلية  13 بتاريخ املنافسة لس العاّمة اجللسة عن أيالرّ  هذا وصدر  رضا بن حممود السّيد بر

ومعز العبيدي وسامل  واهلادي بن مرادادي وعمر التونكيت واخلموسي بوعبيدي حممد العيّ  الّسادة وعضويّة

ن ةالسّيد و وحمّمد بن فرج ميلسعود وخالد السالّ  د حممد البحري ر العام السيّ وحبضور املقرّ  رمي بوز

  .نبيل السمايت السّيد اجللسة بتوكاالقابسي 

  

             الـرئيــس                                

         رضا بن حممود  


