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ّ                                            اجلمهورية التونسيـــة                             احلمد 
 جملس املنافســة       

ـــة العاّمـــة  اجللسـ  
     

  .اإلّتصاالت :القطاع  
  
 

  

  

  192718 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2019 جانفي 17 بتاريخ
  

  

  

  جملس املنافســة،إّن 
لس  رئيس اهليئة الوطنّية لإلّتصاالتبعد االّطالع على مكتوب  فيفري  13بتاريخ املرّسم بكتابة ا

 عن اهليئة الوطنية لإلّتصاالت ةصادر وثيقة استشارة عمومّية حول إبداء الرّأي واملتضّمن طلب  2019
  .اإلّتصاالت يف تونسبنتائج املرحلة الثانية من دراسة حتليل سوق ق علّ تت

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد   املتعّلق 
  تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لطّريقة القانونّية جللسة يوم  لس   أفريل 4 اخلميسوبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

2019.  
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

   .الكتايبا تقريرمه تالوةيف  مجيلة اخلبثاينكوثر الشايب و   املقّررتني السّيدتني إىل االستماع وبعد
  

  
  

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

I- :تقدمي امللف  
  

ملحقا يتمّثل يف تقرير تلخيصي لنتائج اهنة وثيقة طلب اإلستشارة و نت اإلستشارة الرّ تضمّ 
للغة الفرنسية.   املرحلة الثانية من دراسة حتليل سوق اإلّتصاالت يف تونس 
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II -   لإلستشارة الّراهنة:اإلطار العام  

 ملقتضيات الفقرة السادسة من الفصلاحية الشكلية مستجيبة وردت اإلستشارة الراهنة من النّ 
عادة تنظيم املنافسة واملتعلّ  2015 سبتمرب 15 املؤرخ يف 2015 لسنة 36 من القانون عدد 11 ق 

واألسعار اليت تنص على أنّه:"ميكن .....للهيئات التعديلية القطاعية إستشارة جملس املنافسة حول كل 
ملنافسة".    املسائل اليت هلا عالقة 

  ة املتعّلقة بسوق اإلّتصاالت.حتديد األسواق املرجعياهنة يف إطار وتندرج اإلستشارة الرّ     

واملالحظ أّن هذه اإلستشارة العمومّية ّمت فتحها من طرف اهليئة الوطنية لإلتصاالت لكل     
ذا القطاع من    .2019أفريل  11إىل غاية   2019فيفري  11األطراف املهتمة 

ا ما عدى ويف إطار تكريس الشفافية تعهدت اهليئة بنشر كافة املالحظات اليت سوف  تتوّصل 
  تلك الصادرة عن أطراف مشمولة بواجب السر املهين.

III  - اإلطار التشريعي والرتتييب املنّظم للقطاع:  

  واألسعار. ةيم املنافسظدة تنعااملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -

واملنّقحة  2001 جانفي 15املؤرخ يف  2001لسنة  1ادرة مبقتضى القانون عدد صاالت الصّ ة اإلتّ جملّ  -
لقانون   املؤرّخ يف 2008 لسنة 1والقانون عدد  2002ماي  7املؤرخ يف  2002لسنة  46عددواملتّممة 

لقانون عدد 2008 جانفي 8   .2013 أفريل 12 املؤرخ يف 2013 لسنة 10 و

 لسنة 3026-املنقح واملتمم لألمر عدد  2014جانفي  10املؤرخ يف  2014لسنة  53عدد األمر  -

احملّدد للشروط العاّمة إلستغالل الشبكات العمومية لإلّتصاالت  2008سبتمرب  15املؤرّخ يف  2008
  ولشبكات النفاذ.

ملصادقة  2015أوت  19املؤرخ يف  2015لسنة  91قرار اهليئة الوطنية لإلتصاالت عدد  - واملتعلق 
  على القواعد التوجيهّية لتحليل سوق اإلّتصاالت.
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IV  – املالحظات  

إلّطالع على  ا مل تتضّمن  اهنةاإلستشارة الرّ يتبّني  ّ املفّصل لنتائج املرحلة الثانية األّويل التقرير أ
قصد هليئة الوطنّية لإلّتصاالت امراسلة وهو ما إستوجب اإلّتصاالت بتونس من دراسة حتليل أسواق 
  .2019فيفري  21 مؤرّخ يف مكتوبمبقتضى  هذا التقريرحمتوى احلصول واإلّطالع على 

ا عدد وجوا على هذه املراسلة أفادت اهليئة يف    2019مارس  11بتاريخ املوّجه  543مكتو
ملرحلة ل"يتعّذر ع :نّه لّتقرير األّويل اخلاص  لس  الثانية يف صيغته احلالية على أن يقع مده يها مّد ا

  .ائي الحقا مع حجب كل ما هو سّري"لتقرير النه

ت تكتسي  عضحجب هذا التقرير على بكان من اجلائز لئن  حيث و و  األطراف لتضّمنه بيا
لس ال  لنظر لطبيعته كهيئة قضائية طابعا سر إّال أّن تبين اهليئة نفس املوقف إزاء ا يستقيم قانو 

ئق اليت يقتضيها إبداء الرأي يف امللفات وصالحياته اإلستشارية  اليت متنحه سلطة اإلّطالع على كّل الو
  املعروضة عليه. 

قة بتحديد األسواق املرجعية واألسواق اجلوانب الفنية املتعّلقة بسوق اإلّتصاالت واملتعلّ وحيث أّن 
ر ة للتعديل يف صيغتها األولية واملفصّ اخلاضع لسلة تشّكل جانبا أساسيا إل ومتكينه من املعطيات  ة ا

  الالزمة إلبداء رأيه يف ملّخص الدراسة موضوع اإلستشارة الرّاهنة.

لّدراسة وحيث  ول دونه حتاملفّصلة أّن معارضة جملس املنافسة بسريّة بعض املعطيات املضّمنة 
   اإلستشارة الراهنة. وإبداء الرأي يف

سة السيّ  2019 أفريل 4 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ      رضا د بر
ن وّمخوسي بوعبيدي ومعز العبيدي  وعضويّة السّيدة والّسادة بن حممود حمّمد العيّادي ورمي بوزّ

لّسعود وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد الّشيخ روحه  ،طيفلّ لومصطفى  وخالد السالّمي وسامل 
          .وكاتب اجللسة السّيد نبيل الّسمايت

  يسالّرئـ                                                                                      


