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    اجلمهورية التونسيـــة                                                                احلمد �      

 جملس املنافســة        

اجللســــة العاّمـــة   
      
 . االّتصال الّسمعي البصري القطاع:   

  

  
  202750الّرأي عدد 

  ّصادر عن جملس املنافسة ال

  2020  أكتوبر 23 بتاريخ 

  
  إّن جملس املنافســة،

  جويلية   24بعد االّطالع على مكتوب وزير الّتجارة وتنمية الّصادرات املرّسم بكتابة ا�لس بتاريخ 

عدد    2020 يف    328حتت  الرّأي  إبداء  طلب  االّتصال  واملتضّمن  حبرّية  يتعّلق  أساسي  قانون  مشروع 

  . االّتصال الّسمعي البصري وضبط اختصاصهاالّسمعي البصري وبتنظيم هيئة 

القانون عدد   االّطالع على  املتعّلق Pعادة    2015سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36وبعد 

  تنظيم املنافسة واألسعار. 

الّتنظيم اإلداري    2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477وعلى األمر عدد   املتعّلق بضبط 

  أعمال جملس املنافسة. واملايل وسري 

اجلمعة   يوم  جللسة  القانونّية  Yلطّريقة  ا�لس  أعضاء  استدعاء  يفيد  ما  على  االّطالع    23وبعد 
  . 2020 أكتوبر

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين، 

املقّرر  وإىل مالحظات  الكتايب  تقريره  تالوة  شعباين يف  السّيد صبحي  املقّرر  إىل  االستماع  وبعد 

  م السّيد حممد شيخ روحه،  العا
  

  

   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 2لس املنافسة على ما يلي:
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I  . :تقدمي امللّف 

الفصل   مبقتضيات  عدد    11عمال  القانون  املنافسة    2015لسنة    36من  تنظيم  Pعادة  املتعّلق 

مشروع قانون أساسي يتعّلق حبرّية االّتصال الّسمعي البصري وبتنظيم هيئة  واألسعار، أحال وزير الّتجارة  

  إىل جملس املنافسة إلبداء الرّأي فيه.  االّتصال الّسمعي البصري وضبط اختصاصها 

  : ستشارةاإلطار العام لال.1

من الّدستور املتعّلق  127سي الرّاهن يف إطار تفعيل مقتضيات الفصل  يتنّزل مشروع القانون األسا

بتعديل قطاع االّتصال الّسمعي البصري وYلّسهر على ضمان نزاهة اإلعالم وتعّدديته وعلى ضمان حرّية  

  الّتعبري.

املتدّخلة  وّمتت صياغة مشروع هذا القانون يف إطار مقاربة تشاركّية منفتحة على مجيع األطراف  

إىل   الوصول  nدف  املدين،  ا�تمع  مكّوoت  ومن  وخمتّصني  ومهنّية  عمومّية  هياكل  من  العالقة  وذات 

صيغة توافقّية تكّرس خمتلف املقتضيات الّدستوريّة والقانونّية والّرتتيبّية وتستوعب مجيع مشاغل وانتظارات 

  املتدّخلني يف ا�ال الّسمعي البصري.

  :القانويناإلطار  .2

  خيضع قطاع االّتصال الّسمعي البصري إىل مجلة الّنصوص القانونّية الّتالية: 

عدد    - يف    1993لسنة    8القانون  الوطين  1993فيفري    1املؤرّخ  الّديوان  Pحداث  لإلرسال  املتعّلق   

  ذاعي والّتلفزي.اإل

املتعّلق Pصدار جمّلة االّتصاالت وعلى مجيع    2001جانفي    15املؤرّخ يف    2001لسنة    1القانون عدد    -

القانون عدد   له خاّصة  واملتّممة  املنّقحة  والقانون    2002ماي    7املؤرّخ يف    2002لسنة    46الّنصوص 

  . 2008جانفي   8املؤرّخ يف  2008لسنة  1عدد 

معي للقطاع السّ   Yملؤّسسات العمومّيةاملتعّلق    2007جوان    4املؤرّخ يف    2007لسنة    33القانون عدد    -

  والبصري.

  املتعّلق حبرّية االّتصال الّسمعي والبصري. 2001نوفمرب    2املؤرّخ يف  2011لسنة   116املرسوم عدد  -

 :احملتوى املاّدي مللّف االستشارة.3

  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي: 

  . ) 100( فصل مائةيتضّمن   قانون أساسيمشروع  -

  األسباب.وثيقة شرح  -



 

 

/314  

 

  هذا وقد ّمت تبويب مشروع القانون األساسي إىل مخس أبواب كما يلي: 

  Yب أّول يتعّلق �حكام عاّمة وقد ّمت الّتنصيص على مجلة املبادئ التّالية:  -

 حرّية الرّأي والّتعبري واإلعالم. •

 قيم ومبادئ الّدميقراطّية والّدولة املدنّية.  •

 الفرديّة والعاّمة. احرتام احلقوق واحلّر�ت  •

 التنوّع والتعّددية يف األفكار واآلراء.  •

 املساواة وعدم الّتمييز أّ� كانت أشكاله.  •

 قيم وقواعد العيش املشرتك.  •

 عدم املساس Yلكرامة اإلنسانّية واحلياة اخلاّصة ومحاية املعطيات الّشخصّية. •

 عدم الّتحريض على الكراهية أو العنف أو الّتكفري.  •

 حرّية املعتقد.  •

 حضور املرأة.  •

 محاية الطّفولة.  •

 املوضوعّية والّشفافّية والّنزاهة.  •

 استقاللّية وحياد املرفق اإلعالمي العمومي. •

 املسائلة واجلودة.  •

 احرتام حقوق امللكّية األدبّية والفّنية.  •

الفصل   • ملقتضيات  وفقا  العاّمة  والصّحة  العام  والّنظام  الوطين  األمن  ال  46محاية  ّدستور  من 

 واملواثيق واملعاهدات الّدولّية ذات العالقة.

  Yب �ن يتعّلق nيئة االّتصال الّسمعي البصري وقد تضّمن خمتلف الّنقاط الّتالية:  -

 تنظيم اهليئة (جملس اهليئة/ اجلهاز اإلداري والّتنظيم اإلداري / التّنظيم املايل).  •

 اختصاصات اهليئة.  •

 ئة خالل الفرتة االنتخابّية واالستفتاء. االختصاصات الّتقريريّة للهي  •

 االختصاصات االستشاريّة للهيئة.  •

  Yب �لث يتعّلق Yإلعالم الّسمعي البصري وقد تفرّع إىل قسمني إثنني:   -

 حوكمة املنشآت العمومّية لالّتصال الّسمعي البصري. •



 

 

/414  

 

 الّسمعي البصري.حوكمة املنشآت اخلاّصة الّتجاريّة واجلمعياتّية لالّتصال  •

  Yب رابع يتعّلق Yملخالفات والعقوYت وإجراءات التعّهد واحلجز. -

  Yب خامس يتعّلق �حكام انتقالّية وختامّية.  -
  

II . االّتصال الّسمعي البصريتقدمي قطاع : 

  االّتصال الّسمعي البصري: مفهوم .1

العموم خلدمات إذاعّية أو تلفزيّة كيفما  االّتصال الّسمعي البصري هو كّل عملّية وضع على ذّمة  

  كانت طريقة تقدميها. 

واملعطيات ذات   الّتلفزيّة  أو  اإلذاعّية  الربامج  بّث  البصري يف  الّسمعي  االّتصال  وتتمّثل خدمات 

العالقة جماo أو مبقابل بواسطة أجهزة ربط أو أسالك أو أقمار صناعّية أو عرب شبكة األنرتoت أو أيّة  

أخر  أخرى  وسيلة  جتهيزات  أو  تلّق  جهاز  عرب  سواء  واحد  آن  يف  االستقبال  ويقع  للعموم،  موّجهة  ى 

  إلكرتونّية. 

  اهليئة العليا املستقّلة لالّتصال الّسمعي البصري: .2

البصري مبقتضى املرسوم عدد   الّسمعي  العليا املستقّلة لالّتصال    2011لسنة    116أحدثت اهليئة 

يف   يتّم    2001نوفمرب    2املؤرّخ  مستقّلة،  عمومّية  هيئة  وهي  والبصري،  الّسمعي  االّتصال  حبرّية  املتعّلق 

  تعيني أعضاءها كما يلي:

  يس. عضو يعّينه رئيس اجلمهوريّة ويتوّىل مهاّم الرّئ -

  عضوان: قاضي عديل وقاضي إداري يتوّىل أحدمها مهاّم oئب رئيس اهليئة.  -

  عضوان يعّينان من رئيس الّسلطة الّتشريعّية. -

  عضوان يعّينان Yقرتاح من اهليئات املهنّية األكثر متثيال للّصحفّيني.  -

  الّسمعّية البصريّة غري الّصحفّية.عضو يعّني Yقرتاح من اهليئات املهنّية األكثر متثيال للمهن  -

  عضو يعّني Yقرتاح من اهليئات األكثر متثيلّية ألصحاب املنشآت اإلعالمّية واالّتصالّية. -

  وتتوّىل اهليئة العليا املستقّلة لالّتصال الّسمعي والبصري البّت يف:

  االّتصال الّسمعي البصري.مطالب منح اإلجازات املتعّلقة Pحداث واستغالل منشآت  -

  مطالب منح اإلجازات املتعّلقة Pحداث واستغالل قنوات إذاعّية أو تلفزيّة مجعّياتّية لغاية غري رحبّية.  -
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الفصل   نّص  مرحلة الحقة،  ويف  السّ   127مثّ،  االّتصال  هيئة  "تتوّىل  أن  على  الّدستور  معي  من 

عالم وعلى  تسهر على ضمان حرّية الّتعبري واإلويره و البصري تعديل قطاع االّتصال الّسمعي البصري وتط

  ضمان إعالم تعّددي نزيه. 

تتمّتع اهليئة بسلطة ترتيبّية يف جمال اختصاصها وتستشار وجوY يف مشاريع القوانني املتعّلقة nذا 

  ا�ال.

اّمهم لفرتة تتكّون اهليئة من تسعة أعضاء مستقّلني حمايدين من ذوي الكفاءة والّنزاهة، يباشرون مه

  واحدة مّد¤ا سّتة سنوات، وجيّدد ثلث أعضاءها كّل سنتني". 

  .يف ما يتعّلق بطرق البّث اإلذاعي والّتلفزي: 3

  على الطّرق األساّسية التّالية:  للقيام بعملّية بّث القنوات اإلذاعّية والّتلفزيّة يتّم االعتماد

  ): transmission hertzienne terrestre.االنتقال اهلرتزي األرضي (1.3

األ اهلرتزي  االنتقال  (يتجّسد  كهرومغناطيسّية  موجات  إرسال  يف   ondesرضي 

électromagnétiques  لرتّددات الرّاديويّة إلشارات إذاعّية أو تلفزيّة يقع استقباهلاY أو ما يعرف أيضا (

  ). Yantenneالعتماد على الالّقط اهلوائي (

تتّم عرب استعمال    فإّ¥ا   طرق البّث اإلذاعي Yالعتماد على االنتقال اهلرتزي األرضي بة لYلّنس أّما  

  ) املوجات الّتالية: modulationمجلة تقنيات تعديل (

  ). modulation d’amplitude : AMتعديل الّسعة ( -

  ). modulation de fréquence : FMتعديل الرتّدد ( -

  ). DAB+ : Digital Audio Broadcastingالرّاديو الرّقمي (  -

الّتلفزيون   تقنية  خالل  من  اهلرتزي  االنتقال  على  Yالعتماد  الّتلفزي  البّث  يتّم  آخر  جانب  ومن 

  الرّقمي األرضي. 

املتعّلق   2001جانفي    15املؤرّخ يف   2001لسنة   1من القانون عدد   46وحسب مقتضيات الفصل  

) أو ما يعرف  ondes électromagnétiquesاملوجات كهرومغناطيسّية (فإّن    Pصدار جمّلة االّتصاالت 

) الرّاديويّة  Yلرتّددات  للّدولة fréquences radioélectriquesأيضا  العام  امللك  من  جزءا  تشّكل   (

  وخيضع استعماهلا إىل ترخيص من الوكالة الوطنّية للرتّددات وفقا ملخّطط وطين للرتّددات الرّاديويّة.
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املتعّلقة  وتّتسم   ( املوارد  الرّاديويّة  والّندرة  )  Yfréquences radioélectriquesلرتّددات  Yلّنقص 

)rareté لالّتصاالت الّدويل  االّحتاد  عن  تصدر  إطار الئحة  يتّم يف  الرتّددات  هذه  إسناد  أّن  )، حيث 

)UIT .الّتابع ملنّظمة األمم املّتحدة (  

األ الّدول  إىل  املوارد  هذه  إحالة  القانوين وتتّم  لإلطار  وفقا  توزيعها  إعادة  بعملّية  للقيام  عضاء 

  والّرتتييب املنظّم لذلك.

  من نفس هذا القانون، أّن مهاّم الوكالة الوطنّية للرتّددات تتمّثل يف ما يلي: 48واقتضى الفصل 

  إعداد املخّطط الوطين للرتّددات الرّاديويّة Yلّتنسيق مع اهلياكل املعنّية.  -

   لرتّددات الرّاديويّة Yلّتنسيق مع اهلياكل املعنّية.ا التصّرف يف -

  مراقبة الّشروط الّتقنّية للّتجهيزات الرّاديويّة والّسهر على محاية استعماهلا.  -

  مراقبة استخدام الرتّددات طبقا للّرتاخيص املسندة وتسجيالت كرّاس الرتّددات. -

  يئات الّدولّية املختّصة.لرتّددات الرّاديويّة لدى اهلاتسجيل  -

  املسامهة يف أنشطة البحث والّتكوين والّدراسات ذات العالقة Yالّتصاالت الرّاديويّة.  -

 ): satellite.البّث عن طريق األقمار الّصناعّية ( 2.3

املوضوعة   األقمار  مجلة  الّصناعّية  األقمار  طريق  عن  للبّث  (   يفيستعمل  املدار   orbiteمستوى 

géostationnaire .(  

) وYلرتّددات  املداريّة  Yملواقع  املتعّلقة  املوارد  (fréquencesوتّتسم  والّندرة  Yلّنقص   (rareté  ،(

لالّتصاالت    ضرورة الّدويل  االّحتاد  عن  تصدر  الئحة  إطار  يف  يتّم  والرتّددات  املواقع  هذه  إسناد  أّن 

)UIT .الّتابع ملنّظمة األمم املّتحدة (  

إحال القانوين وتتّم  لإلطار  وفقا  توزيعها  إعادة  بعملّية  للقيام  األعضاء  الّدول  إىل  املوارد  هذه  ة 

  والّرتتييب املنظّم لذلك.

سنة حيث يتّم متكني كّل  15هذا وتسند املنّظمة الّدولّية لالّتصاالت الّرتاخيص الّالزمة لذلك ملّدة  

  دولة من موقع مداري ومخسة نطاقات ترّدد.

ة  ة واخلاصّ ة العموميّ لفزيّ Yقة من القنوات التّ   لفزي بثّ ان الوطين لإلرسال اإلذاعي والتّ يو ن الدّ ؤمّ يو 

العموميّ   إىلإضافة   القمر  بعض اإلذاعات  القمر    7.3يوتلسات    االصطناعية على   االصطناعيغرY و 

بدر   شرقا  26  4عربسات  القمر  o7يلسات    االصطناعيالقمر  و   درجة  و   Yغر   االصطناعي  درجات 

  ، ويتّم ذلك وفقا التّفاقّيات تربم بينه وبني مشّغلي األقمار الّصناعّية.درجة شرقا 13هوتبريد 
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وقد   الدّ هذا  والتّ أحدث  اإلذاعي  لإلرسال  الوطين  عدد   لفزي  يوان  القانون  لسنة    8مبوجب 

يف  املؤرّ    1993 و 1993فيفري    1خ  مؤسّ ،  عموميّ هو  صبغة  سة  تكتسي  تتمتّ إداريّ  ة ال  Yلشّ ة  خصية ع 

 .قميصال واالقتصاد الرّ ات االتّ إلشراف وزارة تكنولوجيّ  ضع خت ة واالستقالل املايلاملدنيّ 

ة)  ة وجهويّ (مركزيّ  ةة العموميّ الربامج اإلذاعيّ   لفزي بثّ الوطين لإلرسال اإلذاعي والتّ  يوان   الدّ يتوّىل و 

 .ةاجلمعياتيّ ة و ة اخلاصّ ذاعيّ اإلالربامج و   طةاملوجات املتوسّ دي وعلى شكيل الرتدّ على شبكات التّ 

  املهاّم الّتالية:  لفزيالوطين لإلرسال اإلذاعي والتّ   يوانن الدّ و يؤمّ 

 .ةة وخاصّ ة عموميّ ة وإذاعيّ تلفزيّ   نة من برامجاألرضي والفضائي لباقة متكوّ  البثّ  -

 .ةلفزيّ ة والتّ إرسال الربامج اإلذاعيّ إحداث واستغالل وصيانة وتوسيع شبكات  -

 .ةلفزيّ ة والتّ ة التقاط الربامج اإلذاعيّ مراقبة ومحاية نوعيّ  -

املتعلّ القيام Yلبحوث والدّ   - لفزي واملسامهة يف ضبط  ات اإلرسال اإلذاعي والتّ ات وتقنيّ قة مبعدّ راسات 

 .ة nا املقاييس اخلاصّ 

 .ةة املعنيّ سات الوطنيّ نسيق مع املؤسّ ة وذلك Yلتّ ولية واألجنبيّ الدّ ية عاون مع اهليئات الفنّ توطيد التّ  -

  ): ADSL  )Asymmetric Digital Subscribes Line.البّث عن طريق تقنية الـ 3.3

  ة. لنقل واستقبال اإلشارات الرّقميّ  من استعمال اخلّط اهلاتفي للمشرتك ADSLتقنية الـ   متّكن

الـ   تكنولوجيا  استخدام  طريق  عن  البّث  خدمات  توزيع  بـ  IPويتّم  يعرف  ما  وهو   ،IPTV  

)internet protocol television .( 

أنّ  املّتحدة األمريكّية وأسرتاليا)    هذا وجتدر اإلشارة  الوال�ت  العامل (خاّصة   تستخدمبعض دول 

والّتل  اإلذاعي  Yلبّث  تتعّلق  ومتطّورة  جديدة  خاّصة  تكنولوجّيات  وهي    Câble TVو  WIMAXفزي 

  والبّث عن طريق األلياف البصريّة... .  CPL outdoorو

III. ا2لس :  

الرّاهنة    القانون األساسييثري مشروع   العاّمة واملالحظات اخلاّصة    املالحظات موضوع االستشارة 

  : الّتالية

  العاّمة: املالحظات.1

  .خبصوص وثيقة شرح األسباب:1.1

وثيقة شرح األسباب على تلخيص مقتضيات فصول مشروع القانون الرّاهن، يف حني أنّه    اقتصرت 

األجدى والغا�ت    كان من  األهداف  توضيح  يتّم صلبها  واإلفصاح عنأن  القانون  نّية    من سّن هذا 
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س  منع مسامهة األجانب يف رأ و   ة يف ما يتعّلق Pسناد اإلجازات ، وخاصّ به   املشرّع من األحكام الواردة 

تفوق   بنسبة  إح و   %  20املال  ملّدة  منع  املسامهات  من  و   سنوات   3الة  أكثر  على  احلصول  حتجري 

  إجازة،... . 

  لذلك، فإنّه يقرتح إعادة صياغة وثيقة شرح األسباب يف هذا االّجتاه.

  : 2خبصوص العنوان والفصل األّول والفصل .2.1

منه يف اّجتاه تعويض عبارات "حرّية    2يتعّني مراجعة عنوان مشروع القانون والفصل األّول والفصل  

االّتصال الّسمعي البصري" و"ممارسة حرّية االّتصال الّسمعي البصري" بعبارة "قطاع االّتصال الّسمعي 

القانون   موضوع  أّن  Yعتبار  Yأل  نشاطب  يتعّلقالبصري"،  وتنافسّي  مرجعّية  اقتصادّي  سوقا  وميّثل  ساس 

  خاضعة آللّية العرض والطّلب.

  : 3خبصوص الفصل .3.1

الفصل هذا  أ  يقرتح حذف  الّسمعYعتبار  االّتصال  بقطاع  يتعّلق  املعروض  القانون  البصري  ّن  ي 

  وهو خيضع ملبدأ احلرّية، مبا يصّري هذا الفصل عدمي اجلدوى.

  : 4الفصل  خبصوص.4.1

الفصلني   أحكام  مع  الّدستور    32و  31تناغما  كاآليت: من  الفصل  هذا  صياغة  إعادة  يقرتح 

  "يضمن هذا القانون املبادئ الّتالية: 

  حرّية الرّأي والّتعبري واإلعالم. -

  قيم ومبادئ الّدميقراطّية واحلّر�ت الفرديّة والعاّمة. -

-  . "...  

  : 46و  45 ني لالفص.خبصوص 5.1

  ه الواردة ب   املقتضيات نفس  ب املتعّلق أحكامه 44فصل  الصلب    نيالفصل  ينأحكام هذيتعّني دمج  

سواء    اخلاّصة بتوّيل اهليئة وضع كرّاسات الّشروط املتعّلقة Yملنشآت العمومّية لالّتصال الّسمعي البصريو 

  . كان ذلك Yلّنسبة للمنشآت العمومّية أو اخلاّصة أو اجلمعّياتّية

  : 60و  50الفصلني .خبصوص 6.1

يتعّني توضيح وتدقيق العبارتني الواردتني nذين الفصلني وحتديدا "اهليئات العمومّية" و"جلنة حمدثة  

سة احلكومة".    ب̄ر

  : 56الفصل  خبصوص . 7.1
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يلتزم احلاصل على اإلجازة بعدم إحالة األسهم أو احلصص أو حقوق  على أن    56نّص الفصل  

وبعد انقضاء املّدة املذكورة ال    الّتصويت يف الّشركة للغري طيلة الّثالث سنوات األوىل الستغالل اإلجازة، 

  إالّ بعد احلصول على إذن مسبق من اهليئة.  تتّم اإلحالة

ت املستوجبة لإلحالة اليت يضبطها القانون من ذلك  أّن هذا املنع يتعارض مع احلاال  ويرى ا�لس

وذلك  تعديل مقتضيات هذا الفصل،    معهاحلاالت اليت تتعّلق بتضارب املصاحل وغريها، وهو ما يتعّني  

  Pضافة عبارة "إالّ احلاالت املستوجبة اليت يضبطها القانون".  

  : 94الفصل  خبصوص . 8.1

الفصل   "مع مراعاة أحكام  الّتالية:  الّصيغة  اعتماد  اّجتاه  الفصل يف  تعديل مقتضيات هذا  يقرتح 

  يرفع الطّعن يف القرارات الّصادرة عن اهليئة ...". ،49

  .املالحظات اخلاّصة:2

  .خبصوص إسناد إجازات إحداث واستغالل قنوات االّتصال الّسمعي البصري:1.2

إسناد إجازات إحداث   مشروع القانون على أن تتوّىل اهليئة البّت يف مطالبمن   44نّص الفصل  

التعّدد والتنوّع والّتوازن يف   البصري وفق إعالن عام للرتّشح يضمن  الّسمعي  واستغالل قنوات االّتصال 

  املشهد الّسمعي البصري.

الفصل   نّص  اخلاّصة    66كما  والّتلفزيّة  اإلذاعّية  املنشآت  واستغالل  إحداث  خيضع  أن  على 

واجلمعّياتّية إىل إجازة متنحها هيئة االّتصال الّسمعي البصري، وخيضع البّث عن طريق شبكة األنرتoت  

  من قبل غري ما ذكر لنظام الّتصريح.  

تقّدمويستنتج   نظام    ممّا  إىل  خيضع  اخلاّصة  والّتلفزيّة  اإلذاعّية  املنشآت  واستغالل  إحداث  أّن 

  الّرتخيص.

البصري إىل   الّسمعي  فإّن إخضاع منشآت االّتصال  والّتلفزي،  البّث اإلذاعي  وYلعودة إىل طرق 

 transmissionاالنتقال اهلرتزي األرضي (   طريقة  نظام الّرتخيص مربّر فقط Yلّنسبة للقنوات الّيت تعتمد 

hertzienne terrestre ( ،لبّث براجمها اإلذاعّية أو الّتلفزيّة ) عتبار أّن الرتّددات الرّاديويّةYfréquences 

radioélectriquesوخيضع للّدولة  العام  امللك  من  جزءا  تشّكل  من    Yلّتايل  )  ترخيص  إىل  استعماهلا 

  الوكالة الوطنّية للرتّددات وفقا ملخّطط وطين للرتّددات الرّاديويّة. 

من ذلك البّث عن   ،أّما Yلّنسبة ملنشآت االّتصال الّسمعي البصري اليت تعتمد طرقا أخرى للبثّ 

) الّصناعّية  األقمار  الـ    ) satellitesطريق  تقنية  تعتمد على   ADSLأو عن طريق  واليت ال    مصادر ... 
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للّدولة العام  امللك  من  جزءا  املنشآت  تشّكل  هذه  املعيقة إلحداث  احلواجز  إزالة  الّضروري  من  فإنّه   ،

االقتصاديّة، وذلك  املبادرة  إطار مزيد حتفيز  والّتجارة يف  الّصناعة  املنافسة وحرّية  وتغليب مبدأي حرّية 

الّرتخيص أو اإلجازة واالقتصا الّتصريححبذف  الّتنصيص على وجوب    ر على نظام  إبرام  يف شأ¥ا، مع 

Yلّنسبة   1اتّفاقّية وذلك  املقارنة،  Yلّتجارب  استئناسا  أخرى،  جهة  من  واملنشأة  جهة  من  اهليئة  بني 

وهو ما يتناغم مع التوّجه العام   للمنشآت الّسمعّية والبصريّة اليت تتجاوز ميزانيتها الّسنويّة سقفا حمّددا. 

  الرّامي إىل حذف الّرتاخيص ومقاومة االقتصاد الرّيعي وإحالل مبدأ حرّية املبادرة. 

  .خبصوص مسامهة األجانب يف رأس مال منشآت االّتصال الّسمعّية البصريّة:2.2

الفصل   مال   54نّص  رأس  يف  األجانب  مسامهة  تتجاوز  أن  ميكن  ال  أنّه  القانون  مشروع  من 

  . %  20منشآت االّتصال الّسمعّية البصريّة نسبة  

تعارض هذه املقتضيات مع مبدأ حرّية االستثمار سواء كان ذلك Yلّنسبة لألشخاص احلاملني وت

  للجنسّية الّتونسّية أو كذلك األجانب. 

امل   بعض  وبدراسة اهلدف من حتديدالّتجارب  أّن  تبّني  فرنسا،  اإلطار، وحتديدا يف   قارنة يف هذا 

مسامهة األجانب يف رأس مال منشآت االّتصال الّسمعّية البصريّة، هو مراقبة إحالة املسامهات يف رأس  

 املال إىل األجانب Yلّنسبة للمنشآت احلاصلة على ترخيص (يتعّلق احلديث دائما Yملنشآت اليت تعتمد 

(   قةطري األرضي  اهلرتزي  براجمها    )transmission hertzienne terrestreاالنتقال  أو لبّث  اإلذاعّية 

الّتلفزيّة، حيث أنّه ال وجود ملانع يتعّلق حبصول منشآت تتجاوز مسامهة األجانب يف رأس ماهلا نسبة  

  . 2على تراخيص اإلحداث أو االستغالل %  20

 

1 www.csa.fr : «  Les conventions s’apparentent à des contrats liant le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel, agissant au nom de l’Etat, et les éditeurs de services. Elles fixent les obligations 
générales et particulières pesant sur les services de télévision et de radio. 
En matière de diffusion par voie hertzienne (analogique ou numérique), la conclusion d’une 
convention est un préalable indispensable à la délivrance de l’autorisation de diffusion (Article 
28 de la loi du 30 septembre 1986). 
Les éditeurs de services de radio et de télévision qui n’utilisent pas les fréquences assignées par 
le CSA  (ex : satellite, câble, ADSL, etc.) sont également soumis au régime du 
conventionnement sauf si leur budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les radios et à 150 000 
€ pour les télévisions. Ils doivent alors se soumettre à un régime déclaratif (II de l’article 33-1 
de la loi du 30 septembre 1986). » 
2
 Décision du conseil d’Etat du 4 février 2015 : « ont pour seul objet d’interdire à une personne 
de nationalité étrangère d’acquérir plus que 20 % du capital d’une société déjà titulaire d’une 
autorisation » mais « n’interdisent pas au conseil supérieur de l’audiovisuel de délivrer une 
autorisation à une société détenue à plus de 20 % par une personne de nationalité étrangère ». 
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أن يقتصر املنع املتعّلق بتجاوز  يف اّجتاه    54مقتضيات الفصل    مراجعة  يقرتحوبناء على كّل ذلك،  

عملّيات إحالة  على    %  20مسامهة األجانب يف رأس مال منشآت االّتصال الّسمعّية البصريّة ما نسبته  

  2016لسنة    71ومع أحكام القانون عدد    مع املقتضيات املذكورة أعاله  ذلك تالءماو   فقط،  املسامهات 

على أّن االستثمار    7و  4الستثمار الذي ينّص يف فصليه  املتعّلق بقانون ا  2016سبتمرب    30املؤرّخ يف  

املستثمر   nا  يعامل  اليت  الوطنّية  املعاملة  عن  تقّل  ال  معاملة  األجنيب  املستثمر  يعامل  أن  وعلى  احلّر 

 .  الّتونسي عندما يكون يف وضعّية مماثلة لوضعّيته وذلك يف ما يتعّلق Yحلقوق والواجبات 

  تركيز وسائل اإلعالم الّسمعّية البصريّة: خبصوص درجة .4.2

من مشروع القانون الرّاهن أنّه حيّجر اجلمع بني أكثر من إجازة استغالل قناة   53يقتضي الفصل  

  تلفزيّة وإجازة استغالل قناة إذاعّية.

على أن يلتزم احلاصل على اإلجازة واملسامهون يف رأس مال الّشركة املستغّلة   56كما نّص الفصل  

ا بعدم إحالة أسهمهم أو حصصهم أو حقوق الّتصويت يف الّشركة للغري، وذلك طيلة الّثالث سنوات  هل

  األوىل الستغالل اإلجازة وبعد احلصول على إذن مسبق من اهليئة. 

وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار، أّن هذان الفصالن جيّسدان رغبة املشرّع يف ضمان تعّدديّة حقيقّية  

اإلعالم الّسمعّية البصريّة من خالل منع استغالل أكثر من إجازة، ومراقبة عملّيات  على مستوى وسائل  

  اإلحالة اليت تتعّلق Yملسامهات يف رأس املال. 

أّن التعّدديّة ترتبط أساسا بدرجة تركيز وسائل اإلعالم  الّسمعّية   وحرّي Yلّتأكيد يف هذا الّصدد

  ). concentration des médiasالبصريّة (

  وYلّنسبة لوسائل اإلعالم، فإنّه هنالك ثالثة أنواع للّرتكيز االقتصادي وهي كما يلي:

): ويتمّثل يف امتالك مسامهات متقاطعة يف رأس مال concentration horizontaleالّرتكيز األفقي (  -

  منشآت خمتلفة من نفس الّصنف.

-  ) العمودي  الّسمعي  concentration verticaleالّرتكيز  االّتصال  منشآت  اندماج  يف  يتمّثل   :(

  البصري مع شركات إنتاج وشركات توزيع. 

): يتمّثل يف امتالك مسامهات متقاطعة يف رأس مال  concentration diagonaleالّرتكيز القطري (  -

 منشآت خمتلفة ال تنشط يف نفس القطاع أي من فئات خمتلفة.

  املسامهات املتقاطعة حسب طريقة البّث وكذلك حسب نطاق البّث. ويتّم حتديد
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قطاع االّتصال الّسمعي البصري، Yعتباره سوقا مرجعّية، ألحكام القانون املتعّلق Yالّتصال  خيضع  و 

  الّسمعي البصري وكذلك قانون املنافسة مع اختالف األهداف والغا�ت.

البص الّسمعي  Yالّتصال  املتعّلق  وسائل  فالقانون  تعّدديّة  ضمان  يف  تتمّثل  أساسّية  غاية  له  ري 

)، يف حني أّن قانون  monopole d’opinionاإلعالم من خالل منع تشّكل ما يعرف Yحتكار الرّأي (

حتديدا منع اإلفراط يف استغالل وضعّية هيمنة  و املنافسة يهدف إىل ضمان الّسري الطّبيعي آللّيات الّسوق  

  لفات الّناجتة عن عملّيات الّرتكيز االقتصادي.اقتصاديّة ومنع الّتحا

) اإلعالم  وسائل  تركيز  فإّن  عاّمة،  الّسوق    يف)  concentration des médiasوبصفة  مستوى 

الّسمعي  Yالّتصال  املتعّلقة  القانونّية  املقتضيات  إعمال  يتطّلب  البصري  الّسمعي  لالّتصال  املرجعّية 

افسة وذلك بصفة متكاملة ومتوازية nدف ضمان التعّدديّة ومحاية  إضافة إىل أحكام قانون املن  ،البصري

  الّسوق.

  ما يلي:إىل ، فإنّه أمكن التوّصل 3وYالّطالع على بعض الّتجارب املقارنة 

  يف ما يتعّلق Yلّرتكيز األفقي: -

ا أّ¥ا  القنوات طامليف أملانيا، ميكن ملنشآت االّتصال الّسمعي البصري إحداث عدد غري حمدود من  

ويف هذا اإلطار تعترب املنشأة يف وضعّية احتكار الرّأي عندما تستحوذ على   ال تكون يف وضعّية هيمنة. 

  ). parts d’audienceمن نسبة املشاهدة أو االستماع (  %  30ما نسبته  

إذاعّية   قنوات  واستغالل  إحداث  البصري  الّسمعي  االّتصال  ملنشآت  ميكن  إيطاليا،  وتلفزيّة  ويف 

يتّم جتاوز نسبة تغطية يف حدود   أنّه مل  الّشبكات املستغّلة من قبل خمتلف املنشآت،   %  20طاملا  من 

املستغّلة  %   25نسبة   املداخيل اجلملّية احملّققة    %  30ونسبة    ،من مجلة اإلحدا�ت والقنوات   يفمن 

  مستوى الّسوق املرجعّية. 

Yلّنسبة احت  فقد متّ فرنسا،  ل  أّما  بطريقة  تتعّلق  قاعدة  املنشأة  اعتماد  املسامهة يف رأس مال  ساب 

  كاآليت:

، وتبعا لذلك ميكن هلذه املنشأة أن متتلك نسبة أقّل  1من رأس القناة عدد  %  20مثال: متلك املنشأة   

أو أكثر. كما أنّه ال ميكن   3وهكذا تباعا Yلّنسبة للقناة عدد    2يف رأس مال القناة عدد    %  20من  

 

3
 « La télévision et la concentration des médias » : observatoire européen de l’audiovisuel. 
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تتجاوز نسبة   املنشأة أن متتلك مسامهات  الّناشطة يف    %  25هلذه  املال اجلملي للمؤّسسات  من رأس 

  القطاع.

  يف ما يتعّلق Yلّرتكيز العمودي: -

يف أملانيا، يتّم اعتبار منشآت االّتصال الّسمعي البصري يف وضعّية احتكار الرّأي عندما تكون يف  

املنافسة أو عندما تستحوذ على ما نسبته   من نسب    %  30وضعّية هيمنة اقتصاديّة على معىن قانون 

  املشاهدة واالستماع. 

يف   املنافسة  قانون  مقتضيات  اعتماد  أيضا  يتّم  إيطاليا،  وعملّيات  ويف  اهليمنة  بوضعّية  يتعّلق  ما 

  الّرتكيز االقتصادي.

  بينما يف فرنسا، فإنّه يشرتط أن تنشط منشأتني على األقّل على مستوى الّسوق املرجعّية. 

  يف ما يتعّلق Yلّرتكيز القطري: -

يف أملانيا، يتّم اعتبار منشآت االّتصال الّسمعي البصري يف وضعّية احتكار الرّأي عندما تكون يف  

املنافسة أو عندما تستحوذ على ما نسبته   من نسب    %  30وضعّية هيمنة اقتصاديّة على معىن قانون 

  املشاهدة واالستماع. 

استغالل قنوات إذاعّية وتلفزيّة يف  ويف إيطاليا، ميكن ملنشآت االّتصال الّسمعي البصري إحداث و 

  من مجلة القنوات احملدثة واملستغّلة. %  25حدود ما نسبته 

اثنتني من  من  أكثر  استغالل  البصري  الّسمعي  االّتصال  ملنشآت  فإنّه ال ميكن  فرنسا،  بينما يف 

  املؤّسسات الّتالية: 

  العتماد على االنتقال اهلرتزي األرضيY مؤّسسة خدمات بّث تلفزي . 

  .العتماد على االنتقال اهلرتزي األرضيY مؤّسسة خدمات بّث تلفزي 

 .موزّع خدمات أو أكثر يف منطقة الّنشاط 

  .ألخبار الّسياسّية والعاّمةY يومّية أو أكثر تتعّلق 

عدم اعتماد الّتحجري العام يف ما يتعّلق Pحداث واستغالل    وتبعا لكّل ما سبق بيانه، فإنّه يقرتح

مع وضع    ،القنوات اإلذاعّية والّتلفزيّة، مقابل تدعيم حرّية االستثمار يف قطاع االّتصال الّسمعي البصري

 ) اإلعالم  وسائل  برتكيز  املتعّلقة  واملعايري  لتعّدديّة  concentration des médiasاآللّيات  الّضامنة   (

البصري الّسمعي  رنة، إضافة إىل تفعيل حرّية نقل وذلك من خالل االستئناس Yلّتجارب املقا  ،املشهد 

ذلك يف اّجتاه تفعيل    كلّ   ويتنّزل   ).libre circulation des capitauxملكّية املسامهات يف رأس املال (
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املرجعّية   الّسوق  أنواعه على مستوى  الّرتكيز مبختلف  يتعّلق مبنع  للهيئة والذي جيب أن  الّتعديلي  الّدور 

  لالّتصال الّسمعي البصري.

  : موارد املنشآت العمومّية لالّتصال الّسمعي البصريصوص خب.5.2

الفصل   أنّ م  65نّص  الرّاهن على  القانون  الّسمعي   ن مشروع  لالّتصال  العمومّية  املنشآت  موارد 

  فواتري الكهرYء والغاز. ب املضّمنيف مجلة من املداخيل من بينها املعلوم  تتمّثل البصري

) اليت ¤دف  aides publiquesهذا الّنوع من املعاليم ضمن خانة املساعدات العمومّية ( ويصّنف

  كما هو احلال Yلّنسبة ملنشأيت اإلذاعة والّتلفزة.  ،إىل دعم املؤّسسات واملنشآت العمومّية

التمّشيويتعارض   (  مع  هذا  الّتنافسي  احلياد  الذي  )  la neutralité concurrentielleمبدأ 

الّشفافّية يقتضي   لقاعديت  طبقا  نشاطها  اخلاّصة  واملؤّسسات  العمومّية  املؤّسسات  متارس  أن 

)transparence ) وعدم الّتمييز (non discrimination .(  

  املعاليم،   أّن املساعدات العمومّية مبختلف أشكاهلا (اإلعفاء الّضرييب،  لسا�يرى  ويف هذا اإلطار، 

املباشرة، املالّية  املنافسة   املساعدة  بقواعد  تؤّدي إىل اإلخالل  القطاعّية،...)  املساعدة  املنتوجات،  دعم 

  حاجزا لدخول املؤّسسات اجلديدة إىل الّسوق. يف كثري من األحيان متّثلو 
  

سة السّيد رضا بن  برi  2020  أكتوبر   23وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 2لس املنافسة بتاريخ  

والثّاين  حممود وعضويّة األّول  العّيادي  nئبيه  حمّمد  والسّيدة  السّيد  فتحّية محّاد  والّسادة    والسّيدة 

وحبضور املقّرر العام    وعصام اليحياوي،وحمّمد شكري رجب  سندس qلّشيخ واخلموسي بوعبيدي  

 الّسمايت. السّيد حمّمد الّشيخ روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل 

                        

  الـّرئــيس                                                                               
 

 

 


