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مشروع قانون عدد  .......لسنة  2018مؤرخ في
 2018...................................يتعلّق بإصدار مجلّة اإلتصاالت
اإللكترونية

األول:
الفصل ّ
تصدر بمقتضى هذا القانون مجلة اإلتصاالت اإللكترونية
الفصل – 2
تدخل أحكام هذه المجلة حيّز التطبيق بعد ستّة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسيّة.
الفصل – 3
تلﻐى ﺟميﻊ اﻷحكام السابقة المﺨالﻔة ﻷحكام هذه المجلة وخاﺻة مجلّة االتصاالت الصادرة
بالقانون عدد  1لسنة  2001المؤرخ في  15ﺟانﻔي  2001المتعلق بإﺻدار مجلّة االتصاالت
كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  46لسنة  2002المؤرخ في  7ماي  2002والقانون عدد 1
لسنة  2008المؤرخ في  8ﺟانﻔي  2008والقانون عدد  10لسنة  2013المؤرخ في  12أفريل
 2013عند دخول هذه المجلة حيز التطبيق.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينﻔذ كقانون من ﻗوانين الدولة.
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األول
الكتاب ّ
أحكام عامة
األول
الباب ّ
األهداف العامة للمجلة
الفصل -1
تهدف أحكام هذه المجلة إلى تحقيق ما يلي:
 دعم مساهمة ﻗطاع اإلتصاالت اإللكترونية واإلﻗتصاد الرﻗمي في التنمية اإلﻗتصاديةواإلﺟتماعية وفي تلبية الحاﺟيات المتجددة للمستعلمين أفرادا و مؤسسات،
ـ دعم و تشجيﻊ المنافسة واإلستثمار في ﻗطاع اإلتصاالت اإللكترونية واإلﻗتصاد الرﻗمي،
ـ العمل على تقليص الﻔجوة الرﻗمية وضمان اإلندماج اإلﺟتماعي الرﻗمي،
ـ مواكبة التطور التكنولوﺟي الرﻗمي و استيعاب المهن الجديدة،
ـ تطوير االﻗتصاد الوطني في اتجاه ارتكاز منواله على التكنولوﺟيا الرﻗمية وعلى المحتوى
والبيانات والتطبيقات.
ـ تطوير مساهمات التكنولوﺟيا الرﻗمية في تحقيق أهداف التنمية االﻗتصادية واالﺟتماعية
الشاملة والمستدامة.
ـ تعزيز الثقة في المعامالت الرﻗمية وتأمين سالمة شبكات االتصاالت والﻔضاء الرﻗمي وتوفير
اآلليات الكﻔيلة بضمان حقوق وحريات مستعملي شبكة اﻷنترنات.
ـ تعميم وتطوير الربط بشبكة اﻷنترنات ذات التدفق العالي في نطاق اإلستعمال اﻷمثل واﻷنجﻊ
للموارد والشبكات وإنسجاما مﻊ التوﺟهات العامة للدولة في مجال التهيئة الترابية والعمرانية.
ـ ضمان حرية اختيار مستعمل الﺨدمات اإللكترونية وتمتيعه بﺨدمات مبتكرة ذات ﺟودة عالية
وسعر مناسب.
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ـ تطوير اإلطار القانوني المنظم لإلتصاالت اإللكترونية واإلﻗتصاد الرﻗمي في اتجاه تكريس
التقاء التكنولوﺟيات والشبكات والﺨدمات والحياد التكنولوﺟي.
الفصل – 2
تحتوي مجلة اإلتصاالت اإللكترونية على ستة كتب كما يلي:
ـ الكتاب اﻷول :أحكام عامة
ـ الكتاب الثاني :في البنى التحتية وموارد اإلتصاالت اإللكترونية
ـ الكتاب الثالث :في الثقة الرقمية وحماية الشبكات واألنظمة المعلوماتية
ـ الكتاب الرابﻊ :في الحقوق والحريات
ـ الكتاب الﺨامس :في التنمية الرﻗمية االﻗتصادية واالﺟتماعية
ـ الكتاب السادس :في الجرائم والعقوبات

الباب الثاني
مصطلحات المجلة
الفصل – 3
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
 إتصاالت إلكترونية :كل عملية تراسل أو بث أو استقبال إلشارات بواسطة حوامل معدنية أوبصرية أو راديوية أو غيرها،
 شبكة اتصاالت إلكترونية :مجموع التجهيزات واﻷنظمة التي تؤمن االتصاالت اإللكترونية، شبكة عمومية لإلتصاالت اإللكترونية :شبكة اتصاالت إلكترونية مﻔتوحة للعموم، شبكة خاﺻة لإلٌتصاالت اإللكترونية :شبكة اتصاالت مﺨصصة لالستعمال الﺨاص أولالستعمال بين مجموعة مﻐلقة من المستعملين ﻷغراض محددة في إطار المصلحة المشتركة
بينهم،
 شبكة خاﺻة مستقلة  :هي شبكة خاﺻة تعبر الملك العام أو ملك الﻐير الﺨاص،4

 شبكة خاﺻة داخلية  :هي شبكة خاﺻة ال تعبر الملك العام أو ملك الﻐير الﺨاص،ـ شبكة داخلية مﻔتوحة :هي شبكة خاﺻة ال تعبر الملك العام أو ملك الﻐير الﺨاص مﻔتوحة
للعموم في نطاق حدود الشبكة،
الربط البيني لشبكات عمومية لإلتصاالت اإللكترونية :ربط بين شبكتين عموميتين لالتصاالتأو أكثر،
ـ حق ارتﻔاق الشبكات  :حق عيني موظف على عقار لﻔائدة مشﻐل شبكة عمومية أو شبكة خاﺻة
مستقلّة لإلتصاالت اإللكترونية،
 تجهيزات التحويل  :تجهيزات تتلقى حركة االتصاالت وتوﺟهها نحو المرسل إليه، الحلقة المحلية  :ﺟزء الشبكة السلكية أو الراديوية الذي يربط اﻷﺟهزة الطرفية لالتصاالتبتجهيزات التحويل التي يرتبط بها المشترك،
ـ شبكة نﻔاذ  :ﺟزء الشبكة العمومية لالتصاالت المتكون من الحلقة المحلية وتجهيزات التحويل
التي يرتبط بها المشترك،
 تقسيم الحلقة المحلية  :خدمة يقدمها مشﻐل شبكة عمومية لالتصاالت إلى مشﻐل آخر ﻗصدالنﻔاذ إلى ﺟميﻊ عناﺻر الحلقة المحلية للمشﻐل اﻷول لتقديم الﺨدمة مباشرة إلى مشتركي
المشﻐل الثاني،
 التموﻗﻊ المشترك المادي  :خدمة يقدمها مشﻐل شبكة عمومية لالتصاالت تتمثل في وضﻊالبنايات والﻔضاءات على ذمة مشﻐلين آخرين لتركيز تجهيزاتهم واستﻐاللها،
 االستعمال المشتر ك للبنية التحتية  :خدمة يقدمها مشﻐل شبكة عمومية لالتصاالت تتمثل فياالستجابة إلى مطالب مشﻐلين آخرين باستﻐالل القنوات وحامالت الهوائيات والمسالك والنقاط
المرتﻔعة المتوفرة لديه،
ـ خدمة اتصاالت إلكترونية :كل خدمة تؤمن االتصاالت بين طرفين أو أكثر،
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 خدمات اإلتصاالت اإللكترونية الشاملة :هي خدمات اتصاالت إلكترونية دنيا واﺟبة التوفيرعلى الدولة لكافة المستعملين النهائيين مهما كان موﻗعهم الجﻐرافي على تراب الجمهورية أو
انتماؤهم لﻔئة اﺟتماعية معينة .ويتم توفير هذه الﺨدمات بحد أدنى من الجودة وبسعر مناسب
وحسب التطور التكنولوﺟي واإلﻗتصادي واإلﺟتماعي وحاﺟيات المستعملين ضمانا إلندماﺟهم
اإلﺟتماعي وحدا من الﻔجوة الرﻗمية،
 خدمات البث اإلذاعي والتلﻔزي  :خدمات االتصاالت التي تؤمن إرسال وبث البرامج اإلذاعيةوالتلﻔزية عبر الترددات الراديوية،
 نقطة تبادل حركة اﻷنترنات  :الﺨدمة التي تؤمن تمرير حركة اﻷنترنات بين مزودي خدماتالنﻔاذ إلى اﻷنترنات ومشﻐلي الشبكات العمومية لالتصاالت اإللكترونية فيما بينهم وربطها
بالشبكة الدولية لألنترنات،
 خدمات اﻷنترنات  :الﺨدمات التي توفر للعموم عبر شبكة عمومية لالتصاالت اإللكترونيةمرتبطة بشبكة اﻷنترنات تمكن من النﻔاذ إلى معطيات لالطالع عليها أو االطالع عليها وتبادله،
 خدمة النﻔاذ إلى اﻷنترنات  :خدمة تؤمن إيصال اﻷنترنات إلى العموم عبر شبكة عموميةلالتصاالت وتوفر الﺨدمات التي ترتكز على بروتوكول اﻷنترنات،
 مشﻐل شبكة اتصاالت إلكترونية :كل شﺨص معنوي متحصل على ترخيص فردي الستﻐاللشبكة عمومية لالتصاالت،
 مشﻐل شبكة نﻔاذ  :كل شﺨص معنوي متحصل على ترخيص فردي إلﻗامة واستﻐالل شبكةنﻔاذ،
 مشﻐل شبكة افتراضية لالتصاالت اإللكترونية  :كل شﺨص معنوي متحصل على ترخيصفردي أوعام لتوفير خدمات اتصاالت إلكترونية باالعتماد على شبكة اتصاالت إلكترونية
وترددات راديوية غير راﺟعة له بالنظر،

6

 مشﻐل منصات على الﺨط  :كل شﺨص طبيعي أو معنوي يقدم ،على وﺟه اإلحتراف ،بأﺟر أوبﻐير أﺟر ،خدمة اتصاالت على الﺨط للعموم تقوم على تصنيف أو إعداد مراﺟﻊ ،عن طريق
خوارزميات حاسوبية ،للمحتوى أو السلﻊ أو الﺨدمات المقدمة أو الموضوعة على الﺨط من ﻗبل
الﻐير؛ أو ربط الصلة بين أطراف متعددة بﻐاية بيﻊ شيء أو تقديم خدمة أو تبادل أو مشاركة
محتوى أو شيء أو خدمة،
 مزود خدمات االتصاالت اإللكترونية  :كل شﺨص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروطالقانونية والترتيبية ويقوم بإسداء خدمات االتصاالت اإللكترونية،
 مزود خدمات اﻷنترنات  :كل شﺨص معنوي تتوفر فيه الشروط القانونية والترتيبية ويقومبإسداء خدمات اﻷنترنات،
 مزود خدمة النﻔاذ إلى اإلنترنا ت :كل شﺨص طبيعي أو معنوي يستﻐل شبكة اتصاالتإلكترونية مﻔتوحة للعموم ،ويوفر نشاطا لنقل المحتوى على شبكة اتصاالت إلكترونية أو لتوفير
النﻔاذ إلى شبكة اتصاالت إلكترونية،
 مزود نقطة تبادل حركة اﻷنترنات  :كل شﺨص معنوي متحصل على ترخيص فردي أوعاملتأمين نقطة تبادل حركة اﻷنترنات على المستوى الوطني والدولي،
 مزود إيواء :كل شﺨص طبيعي أو معنوي يتولى ،ولو مجانا ،بهدف الوضﻊ على ذمة العمومعن طريق خدمات االتصاالت العمومية عبر اإلنترنت ،تﺨزين اإلشارات والكتابات والصور
واﻷﺻوات أو الرسائل مهما كان نوعها الصادرة عن مستﻔيدين من هذه الﺨدمات،
 ناشر محتوى  :كل شﺨص يتمثل نشاطه في نشر محتويات على اإلنترنات أو على شبكاتاﻷتصاالت اإللكترونية،
عنوان بروتوكول االنترنات :المعرف الرﻗمي الوحيد للجهاز المرتبط بشبكة االنترنات الذييتكون من سلسلة من أربﻊ او ثماني مجموعات من اﻷرﻗام طبقا للمواﺻﻔات الدولية الجاري بها
العمل،
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 هيئة التعديل :الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية، الترددات الراديوية :الترددات الكهرومﻐناطيسية المتعلقة بالذبذبات التي تستعمل فياالتصاالت حسب القواعد العالمية الجاري بها العمل،
 التشﻔير :استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوبتمريرها أو إرسالها غير ﻗابلة للﻔهم من ﻗبل الﻐير أو استعمال رموز أو إشارات ال يمكن
الوﺻول إلى المعلومة بدونها،
 المصادﻗة  :ﺟميﻊ عمليات االختبارات والتثبت التي تنجز من ﻗبل هيكل مؤهل ليشهد أنالنموذج التمثيلي ﻷﺟهزة ومنظومات االتصاالت مطابق للتراتيب والمواﺻﻔات التقنية الجاري
بها العمل،
 المطابقة  :ﺟميﻊ العمليات المتعلقة أساسا بالتثبت من مالئمة المميزات الﻔنية لكل ﺟهاز طرفيراديوي مﻊ المتطلبات الﻔنية لالشتﻐال البيني المتبادل مﻊ الشبكات العمومية لالتصاالت
الكترونية ولقواعد استعمال واستﻐالل الترددات،
ـ ﺟهاز طرفي لالتصاالت اإللكترونية  :كل ﺟهاز يمكن ربطه مﻊ طرف شبكة اتصاالت ﻗصد
توفير خدمات االتصاالت للعموم،
ـ ﺟهاز راديوي  :كل ﺟهاز اتصاالت يشتﻐل باستعمال الترددات الراديوية،
 تجهيزات التحويل  :تجهيزات تتلقى حركة االتصاالت وتوﺟهها نحو المرسل إليه، المعطيات الشﺨصية :هي المعطيات المعتبرة كذلك طبقا لمقتضيات القانون اﻷساسي المتعلّقبحماية المعطيات الشﺨصية،
صـل عليها أو يـ َج ّمعها هيكل
 معطيات عموميـ ّة :المعطيات والوثائق التي ينشِئـها أو يتح ّضعها على ذ ّمة العموم،
عمومي في إطار مهامه ويَ َ
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 هياكل عمومية :مصالح اإلدارة المركزية والجهوية للدولة والجماعات المحلية والمؤسساتوالمنشآت العمومية،
 خدمة إدارية عن بعد :ك ّل خدمة تؤمن باستعمال نظام معلوماتي يم ّكن المتعاملين مﻊ الهياكلالعمومية من انجاز العمليات واإلﺟراءات اإلدارية عن بعد باستعمال الوسائل االلكترونية،
 طلب إلكتروني :كـ ّل طلب لﺨدمة إداريـة عن بعد يت ّم باستعمال تكنولوﺟيات المعلوماتواالتصال،
شـأة طبقا لمنوال تعريف
 إمضاء إلكتروني :مجموعة من عناﺻر التشﻔير الشﺨصية المـن َموثوق به ومعتمد يضمن ﺻلة اإلمضاء بالوثيقة اإللكترونية المرتبطة به.
 وثيقة إلكترونية :الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرﻗام أو أية إشارات رﻗمية أخرى بمافي ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل االتصال تكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحﻔوظة على حامل
الكتروني يؤ ِ ّمن ﻗراءتها والرﺟوع إليها عند الحاﺟة.
 ملف إلكتروني :ملف يتكون من وثيقة إلكترونية فأكثر لها عالﻗة بﺨدمة إدارية محددّة، موﻗﻊ بشبكة اﻷنترنات :مجموعة من الصﻔحات التابعة لهيكل عمومي يتـ ّم إيواؤها في منظومةمعلوماتيّة موثـوق بها لإلب َحار على شبكة االنترنت ومرتبطة فيما بينها بروابط نصيـ ّة،
 هويـ ّة رﻗميّة :مجموعة من العناﺻر التي تمكـ ّن من التعريف بهوية أطراف عملية التبادلاإللكتروني للمعطيات،
 حامل إلكتروني :وعاء مادي يستﺨدم الوسائل اإللكترونية لتبادل أو حﻔظ أو تﺨزين المعطياتأو المعلومات،
 نظام سالمة معلوماتية :ك ّل نظام يهدف إلى حماية النظم المعلوماتية والشبكات والمعطياتالرﻗمية بصﻔة شاملة من الهجمات واالختراﻗات وغيرها من االضطرابات التي من شأنها أن
تعرﻗل استﻐالل تلك النظم أو الشبكات أو المعطيات،
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 وﺻل إلكتروني :إعالم يرسله الهيكل العمومي إلى طالب الﺨدمة أو المعطيات بطريقةﺻل الهيكل العمومي بالمطلب أو بالملف أو بالوثائق.
الكترونية حينيا يث ِبت تاريخ وساعة تو ّ
 فضاء تﺨزين افتراضي :فضاء الكتروني مؤمن يمكن المعني باﻷمر من حﻔظ وتبادلﺻة به،
المعطيات والوثائق الﺨا ّ
 المصادﻗة اإللكترونية  :عملية إلكترونية تمكن من إثبات هوية شﺨص طبيعي او معنوي أوإثبات مصدر البيانات اإللكترونية و عدم تﻐيير مضمونها.
 طرف مستعمل :شﺨص طبيعي أو معنوي يعتمد على خدمة الثقة الرﻗمية،ـ الممضي :شﺨص طبيعي يحدث إمضاء إلكتروني،.
 إمضاء إلكتروني :بيانات إلكترونية تقترن أو ترتبط بشكل منطقي ببيانات أخرى إلكترونيةوالتي يستعملها الممضي لإلمضاء،
 إمضاء إلكتروني معزز :إمضاء تتوفر فيه وﺟوبا الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إمضاء إلكتروني موثوق به :إمضاء إلكتروني معزز بواسطة منظومة إحداث إمضاءإلكتروني موثوق بها ويستند على شهادة إمضاء إلكتروني موثوق بها،
 بيانات إحداث إمضاء إلكتروني :بيانات فريدة يستعملها الممضي إلحداث إمضاء إلكتروني، شهادة إمضاء إلكتروني :شهادة إلكترونية تربط بيانات تدﻗيق اإلمضاء االلكتروني بشﺨصطبيعي وتثبت على اﻷﻗل اسم هذا الشﺨص،
 شهادة إمضاء إلكتروني موثوق بها :شهادة إمضاء إلكتروني يصدرها مزود خدمات ثقةمعتمد و يتم ضبط مواﺻﻔتها التقنية بقرار من الوزير المكلف باالتصاالت اإللكترونية،
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 خدمة الثقة الرﻗمية :خدمة إلكترونية تقدم مجانيا أو بمقابل والتي تتمثل في:•

اإلحداث والتدﻗيق في اإلمضاءات اإللكترونية واﻷختام االلكترونية وأختام
التوﻗيت اإللكترونية وخدمات التراسل اإللكتروني المضمون الوﺻول والشهادات
المتصلة بهذه الﺨدمات،

•

اإلحداث والتدﻗيق في شهادات المصادﻗة للمواﻗﻊ االلكترونية

•

اﻷرشيف اإللكتروني.

 خدمة الثقة الرﻗمية المؤهلة  :خدمة إلكترونية تستجيب لشروط و مقتضيات هذا القانون، مزود خدمات الثقة الرﻗمية  :شﺨص طبيعي أو معنوي يقدم خدمة أو مجموعة من خدماتالثقة بصﻔته مزود خدمات ثقة معتمد أو غير معتمد،
 مزود خدمات ثقة معتمد :مزود خدمات ثقة الذي يقدم خدمة أو مجموعة من خدمات الثقةالمؤهلة والذي تحصل على شهادة االعتماد من هيكل الرﻗابة،
 منتوج :منظومة من المعدات أو البرمجيات أو مكوناتها المستعملة لتوفير خدمات الثقة، منظومة إحداث إمضاء إلكتروني :منظومة من المعدات أو البرمجيات المستﺨدمة إلحداثإمضاء إلكتروني،
 منظومة إحداث إمضاء إلكتروني موثوق بها :منظومة من المعدات أو البرمجيات المستﺨدمةإلحداث إمضاء إلكتروني و يتم ضبط مواﺻﻔتها التقنية بقرار من الوزير المكلف باالتصاالت،
 ﺻاحب الﺨتم اإللكتروني :شﺨص معنوي يحدث ختم إلكتروني، ختم إلكتروني :بيانات إلكترونية متصلة منطقيا ببيانات أخرى إلكترونية تم ّكن من إثباتمصدرها و سالمة مضمونها،
 -ختم إلكتروني معزز :ختم تتوفر فيه وﺟوبا الشروط المنصوص عليها في هذا القانون،
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 ختم إلكتروني موثوق به :ختم إلكتروني معزز تم إنشاؤه بواسطة منظومة إحداث ختمإلكتروني موثوق بها ويستند على شهادة ختم إلكتروني موثوق بها،
 بيانات إحداث ختم إلكتروني  :بيانات وحيدة يستعملها ﺻاحب الﺨتم إلكتروني إلحداث ختمإلكتروني،
 شهادة ختم إلكتروني :شهادة إلكترونية تربط بيانات تدﻗيق الﺨتم االلكتروني بشﺨص معنويوتثبت هويته،
 شهادة ختم إلكتروني موثوق بها  :شهادة ختم إلكتروني ﺻادرة عن مزود خدمات ثقة معتمدويتم ضبط مواﺻﻔتها التقنية بقرار من الوزير المكلف باالتصاالت اإللكترونية،
 منظومة إحداث ختم إلكتروني :منظومة من المعدات أو البرمجيات مستعملة إلحداث ختمإلكتروني،
 منظومة إحداث ختم إلكتروني موثوق بها :منظومة إحداث ختم إلكتروني تتوفّر فيها نﻔسشروط منظومة إحداث اإلمضاء اإللكتروني الموثوق بها،
 ختم التوﻗيت االلكتروني :بيانات إلكترونية تتصل ببيانات أخرى إلكترونية في توﻗيت محددوتم ّكن من إثبات وﺟودها في ذلك التوﻗيت،
 ختم التوﻗيت االلكتروني الموثوق به :ختم توﻗيت الكتروني تتوفر فيه الشروط المنصوصعليها بالمجلة،
 الوثيقة االلكترونية :وثيقة متكونة من مجموعة أحرف وأرﻗام أو أي إشارات رﻗمية أخرى بمافي ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل االتصال تكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحﻔوظة على حامل
الكتروني يؤمن ﻗراءتها والرﺟوع إليها عند الحاﺟة،
 خدمة التراسل االلكتروني مضمون الوﺻول :خدمة نقل بيانات إلكترونية على الﺨط ؛ تمكنمن إثبات كل معالجة للبيانات المنقولة بما في ذلك عملية إرسال واستالم البيانات مﻊ تأمينها
من الضياع والسلب والتزوير أو من أي تﻐيير غير مسموح به،
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 خدمة التراسل االلكتروني المضمون الوﺻول الموثوق بها :تستجيب خدمة التراسلااللكتروني مضمون الوﺻول والموثوق بها لشروط للشروط المنصوص عليه في هذا القانون،
 خدمة اﻷرشﻔة االلكترونية :خدمة حﻔظ البيانات اإللكترونية أو رﻗمنة الوثائق الورﻗية ويتمتوفيرها من ﻗبل مزود خدمات ثقة رﻗمية أو يوفرها الشﺨص طبيعي أو المعنوي لحسابه
الﺨاص،
 خدمة اﻷرشﻔة اإللكترونية الموثوق بها :خدمة اﻷرشﻔة اإللكترونية المقدمة من ﻗبل مزودخدمة ثقة معتمد أو يوفرها الشﺨص طبيعي أو المعنوي لحسابه الﺨاص ،ويتم ضبط المواﺻﻔات
التقنية للﺨدمة المؤهلة لألرشيف االلكتروني بقرار من الوزير المكلف باالتصاالت اإللكترونية،
 شهادة مصادﻗة لموﻗﻊ إلكتروني :شهادة تمكن من اثبات هوية الموﻗﻊ وتصله بالشﺨصالطبيعي أو المعنوي الذي تسلم الشهادة،
 شهادة مصادﻗة لموﻗﻊ إلكتروني موثوق بها :شهادة مصادﻗة لموﻗﻊ إلكتروني ﺻادرة عنمزود خدمات ثقة معتمد و يتم ضبط مواﺻﻔتها التقنية بقرار من الوزير المكلف باالتصاالت
اإللكترونية،
 بيانات التدﻗيق :بيانات تستﺨدم في التدﻗيق في اإلمضاء اإللكتروني أو الﺨتم اإللكتروني، اﻷنشطة ذات اﻷهمية الحيوية :هي مجموعة اﻷنشطة التي لها عالﻗة سواء بإنتاج وتوزيﻊالسلﻊ أو الﺨدمات الضرورية لتلبية الحاﺟيات اﻷساسية لعيش المواطن أو لممارسة الدولة
لصالحياتها أو سير النشاط االﻗتصادي أو الحﻔاظ على القدرات اﻷمنية والدفاعية للدولة والتي ال
يمكن استبدالها أو تعويضها وغيابها أو تعطل نشاطها يمثل خطرا كبيرا على السكان أو
إستمرارية الدولة،
 بنى تحتية معلوماتية حيوية :كل نظام رﻗمي يعالج ،يرسل ،يستقبل أو يﺨزن معلوماتالكترونية بحيث أن أي ضرر أو تلف أو تسريب للمعطيات أو ضياع ﻗد يصيبها يترتب عنه
خلل في وظائف اﻷنشطة ذات اﻷهمية الحيوية،
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 مشﻐل بنية تحتية حساسة  :هي اﻷشﺨاص المعنوية العمومية أو الﺨاﺻة التي تسير أو تشﻐّلأو تستﻐل اﻷنظمة والبنى التحتية المعلوماتية الحيوية الضرورية للحﻔاظ على استمرارية
اﻷنشطة الحيوية للمجتمﻊ والصحة واﻷمن والسالمة والتقدم االﻗتصادي أو االﺟتماعي،
 الﺨطر الرﻗمي :إحتمال حصول نتيجة خطيرة ﺟراء حادث رﻗمي خطير ويتم تقديره إعتماداعلى درﺟة التهديدات ومستوى مناعة اﻷنظمة والشبكات المعلوماتية الحيوية وإمكانية حصولها
ومستوى اﻷضرار التي ﻗد ينجر عن تحققه،
 حوادث رﻗمية خطيرة :النتائج الﺨطيرة التي ﻗد تحدث نتيجة الهجمات أو التهديدات التيتستهدف البنى تحتية معلوماتية حيوية والتي تستعمل تكنولوﺟيات رﻗمية للهجوم على بنى تحتية
معلوماتية حيوية عبر تهديد أو المساس من توفر وﺻحة المعلومات والبيانات اإللكترونية
الضرورية لتشﻐيل النظم المعلوماتية أو اﻷخطاء التي ﻗد تحصل عند التصرف في البنى التحتية
الرﻗمية الحيوية،
 مناعة وسالمة ومرونة البنى التحتية المعلوماتية الحيوية :ﻗدرة البنى التحتية الرﻗمية الحيويةعلى مقاومة وإستيعاب الحوادث الرﻗمية الﺨطيرة أو التأﻗلم بنجاح مﻊ التبعات الوﻗتية للحوادث
الرﻗمية الﺨطيرة أو تعطل إشتﻐالها ﺟراء الحوادث الرﻗمية الﺨطيرة التي تصيبها وذلك بهدف
إسترﺟاع إمكانياتها وإشتﻐالها العادي،
 اإلستراتيجية الوطنية لألمن الرﻗمي :خطة وطنية تشمل أهداف وأولويات إستراتيجية فيمجال أمن اﻷنظمة المعلوماتية والشبكات على المستوى الوطني،
 خطة سالمة النظم المعلوماتية والشبكات :خطة السالمة الرﻗمية التي يضعها المشﻐل لحمايةالنظم المعلوماتية والشبكات التي تشﻐل البنى التحتية الرﻗمية الحساسة استنادا على مثال تضعه
الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية حسب خصوﺻية البنية التحتية المراد حمايتها،
 نظام معلومات :مجموعة برمجيات وأدوات وأﺟهزة منعزلة أو مرتبطة فيما بينها أو متصلةببعضها البعض تقوم بعمليات المعالجة اآللية للبيانات،
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 بيانات معلوماتية :كل عرض للوﻗائﻊ أو للمعلومات أو للمﻔاهيم في شكل ﻗابل للمعالجة اآلليةبما في ذلك البرمجيات التي تم ّكن نظام معلومات من وظيﻔة معينة،
 حركة االتصال أو بيانات المرور :بيانات ينتجها نظام معلومات تبيّن مصدر اتصال والوﺟهةالمرسل إليها والطريق الذي سلكه وساعته وتاريﺨه وحجمه ومدته ونوع خدمة االتّصال،
 حامل معلوماتي :هو كل ﺟهاز وسيلة تسمح بتﺨزين البيانات المعلوماتية لتﺨزين المعلوماتيمكن تنصيبه وازالت ه من الحاسوب ويستعمل غالبا لنقل البيانات كالذواكر الوميضية واالﻗراص
المرنة أو الليزرية وغيرها،
 البرمجية :ﺻياغة البيانات واإلﺟراءات وأدلة التعليمات الﻔنية التي تؤدي مهمة ما في نظاممعلومات تشﻐيل الحاسوب،
 هيكل السجل :شﺨص معنوي مﺨتص في التصرف التقني في ﻗواعد البيانات المتعلقة بالعنونةومسك ﻗواعد البيانات المتعلقة ببروتوكول االنترنات وأسماء مجاالت االنترنات،
 التجارة اإللكترونية  :نشاط إﻗتصادي ينبني على مبادالت تعتمد وسائط إلكترونية في إطارتوفير خدمات واإلنتﻔاع بها وتبادل منتوﺟات مادية والمادية،
 التهيئة الترابية الرﻗميّة  :ﺟملة اإلختيارات والتوﺟهات والقواعد واإلﺟراءات التي يتم ضبطهاعلى المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي لتنظيم تركيز وإﻗامة وإستعمال الشبكات العمومية
لإلتصاالت اإللكترونية والشبكات الﺨاﺻة المستقلة في المجال الترابي سواء إعتمدت على
اﻷلياف البصرية أو على الترددات الراديوية والشبكات الﺨاﺻة الداخلية في العقارات
والملكيات المشتركة،
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الكتاب الثاني:
في البنى التحتية وموارد اإلتصاالت اإللكترونية
الباب األول
أحكام عامة
الفصل -4
تنظم أحكام هذا الكتاب اإلتصاالت اإللكترونية من خالل تحديد شروط وإﺟراءات إﻗامة شبكات
اإلتصاالت اإللكترونية والمنشآت والبنى التحتية وكيﻔية استﻐاللها وتوفير خدمات اإلتصاالت
اإللكترونية عبرها.
ال تﺨضﻊ ﻷحكام هذا الكتاب منشآت وشبكات اإلتصاالت اإللكترونية التي تقيمها وتستﻐلها
الدولة ﻷغراض اﻷمن العام والدفاع الوطني والﺨدمات المتعلقة بها أو التي تستعمل ترددات
مﺨصصة لإلدارات القائمة عليها.
الفصل -5
حرية التجارة والصناعة واإلستثمار في ﻗطاع اإلتصاالت اإللكترونية ومبدأ المنافسة الحرة
والنزيهة والشﻔافة مكﻔولون ويمارسون طبق أحكام هذا القانون.
الفصل -6
يتعين استﻐالل شبكات اإلتصاالت اإللكترونية وفق شروط المنافسة المشروعة وطبقا للتشريﻊ
الجاري به العمل وعند اإلﻗتضاء طبق المعايير والممارسات المقبولة دوليا.
الفصل -7
يقﻊ تحديد ﻗائمة الموارد النادرة المستﻐلة في اإلتصاالت اإللكترونية بأمر حكومي بعد أخذ رأي
الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية والهيئة الوطنية للطيف الراديوي.
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الباب الثاني
أنظمة ممارسة أنشطة اإلتصاالت اإللكترونية
القسم األول
أحكام عامة
الفصل - 8
تﺨضﻊ شبكات وخدمات االتصاالت اإللكترونية إلى أحد اﻷنظمة التالية :
-

نظام الترخيص الﻔردي،

-

نظام الترخيص العام،

-

نظام الممارسة الحرة للنشاط.

الفصل -9
في كل الحاال ت ومهما كان النظام القانوني المطبق ،يﺨضﻊ مشﻐلو الشبكات العمومية
لإلتصاالت اإللكترونية وتوفير الﺨدمات المتعلقة بها إلى اإللتزامات التالية:
 متطلبات الدفاع الوطني واﻷمن العام،-

المساهمة في تنمية التشﻐيل والتكوين واإلبتكار والبحث في مجال تكنولوﺟيات

المعلومات واإلتصال،
 خلق منافسة عادلة ومنﻊ الممارسات المنافية أو المقيدة للمنافسة، حماية وإعالم مستﺨدمي الﺨدمات،-

احترام سرية االتصاالت،

-

معالجة المعطيات الشﺨصية،

 حماية الملكية الﻔكرية،-

سالمة مستﺨدمي مشﻐلي اإلتصاالت اإللكترونية ،وحماية الشبكات وتبادل

المعلومات،
 حسن استعمال الطيف الترددي، حماية المحيط والتهيئة العمرانية،17

-

إعالم هيئة تعديل لالتصاالت اإللكترونية بكل العناﺻر التي تراها ضرورية

خاﺻة المعطيات المتعلقة بالمحاسبة التحليلية،
-

استمرارية وﺟودة وتوفر الشبكات أو خدمات االتصاالت اإللكترونية،

-

المساهمة في النﻔاذ الشامل لﺨدمات اإلتصاالت اإللكترونية،

-

تمرير وتحديد موﻗﻊ نداءات اإلستﻐاثة،

-

ﻗابلية الربط البيني لشبكات أو لﺨدمات اإلتصاالت اإللكترونية،

-

احترام المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية،
القسم الثاني
نظام الترخيص الفردي

الفصل -10
يﺨضﻊ نشاط مشﻐل اإلتصاالت اإللكترونية الذي يستعمل الترددات الراديوية إلى ترخيص
فردي بقرار من الوزير المكلف بتكنولوﺟيات المعلومات واالتصال واإلﻗتصاد الرﻗمي بعد
إﺟراء طلب عروض مﻔتوح.
ال يلتزم مشﻐلو اإلتصاالت اإللكترونية السابقي الذكر باحترام اإللتزامات المنصوص عليها
بالﻔصل  9من هذا القانون فحسب ،بل عليهم اإلمتثال لإللتزامات المضمنة برخصتهم الﻔردية
وبكراس الشروط الملحق بها.
الفصل -11
تسند التراخيص الﻔردية بصﻔة شﺨصية.
ويحدد ﻗرار إسناد الترخيص الﻔردي موضوع ومدة وشروط االحالة والتﻐيير والتجديد عند
اإلﻗتضاء.
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الفصل -12
يمنح الترخيص الﻔردي بمقتضى اتﻔاﻗية مبرمة بين الوزير المكلف باالتصاالت اإللكترونية
ومشﻐل االتصاالت اإللكترونية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية والهيئة
الوطنية للطيف الراديوي.
وتتم المصادﻗة على اإلتﻔاﻗية بأمر حكومي.
الفصل -13
يتم اختيار المترشح من طرف لجنة خاﺻة بالوزارة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية بعد الدعوة
إلى المنافسة وفق ﻃلب عروض مﻔتوح.
يتم ضبط تركيبة وطرق وسير اللجنة الﺨاﺻة ﻷمر حكومي,
وتتولى الوزارة إعداد تقرير مﻔصل عن إﺟراءات طلب العروض يتم نشره للعموم.
الفصل -14
يشترط في مقيم ومشﻐل الشبكات العمومية لالتصاالت االلكترونية أن يكون شﺨصا معنويا
مكونا ﻃبقا للتشريﻊ التونسي.
الفصل -15
يمنح الترخيص الﻔردي لمدة ال تتجاوز 15سنة مﻊ إمكانية التمديد فيها وفقا للشروط الواردة
باالتﻔاﻗية المنصوص عليها بالﻔصل  12من هذه المجلة .
الفصل -16
يمنح الترخيص الﻔردي بصﻔة شﺨصية وال يﺨول لصاحبه أي حق استئثاري وال يمكن إحالته
إلى الﻐير إال بموافقة الوزارة المكلفة باالتصاالت اإللكترونية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية
لإلتصاالت اإللكترونية والهيئة الوطنية للطيف الترددي.
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الفصل -17
يﺨضﻊ إسناد الترخيص الﻔردي لدفﻊ معلوم وفقا للشروط التي يتم تحديدها في اإلتﻔاﻗية.
الفصل -18
تبين اإلتﻔاﻗية خاﺻة :
-

شروط إﻗامة الشبكة،

-

شروط توفير الﺨدمات المتعلقة بالشبكة،

-

الشروط العامة للربط البيني،

-

اإلمكانات البشرية والمادية وكذلك الضمانات المالية الواﺟب توفرها لدى

المترشحين،
-

ﻗيمة وكيﻔية دفﻊ المعلوم المشار إليه بالﻔصل  17من هذه المجلة،

-

ﻗيمة وكيﻔية دفﻊ المعلوم عن استﻐالل الموارد النادرة المﺨصصة،

-

ﻃريقة تحديد التعريﻔات المطبقة على الحرفاء وكيﻔية تعديلها ومراﺟعتها،

-

كيﻔية مراﻗبة الحسابات الﺨاﺻة باإلتﻔاﻗية،

-

شروط وﻃريقة إسناد التعويض المنصوص عليه بالقصل  20من هذا القانون،

عند اإلﻗتضاء،
-

شروط وكيﻔية ضمان استمرارية توفير الﺨدمات في حالة إخالل ﺻاحب

الترخيص الﻔردي بالتزاماته أو انتهاء مدة ﺻالحيته،
-

شروط دخول المواﻗﻊ المرتﻔعة التابعة للملك العام ،عند االﻗتضاء.

-

المنطقة الجﻐرافية التي ستﻐطيها الﺨدمة والجدول الزمني الالزم لتحقيقها.
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الفصل -19
يتعين على ﺻاحب الترخيص الﻔردي:
 وضﻊ المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية والمحاسبية لكلشبكة ولكل خدمة على ذمة الوزارة المكلﻔة باالتصاالت اإللكترونية والهيئة الوﻃنية
لالتصاالت اإللكترونية حسب الطرق التي تحددها الهيئة.
-

عرض نموذج من عقد الﺨدمة المزمﻊ إبرامه مﻊ الحرفاء على موافقة الهيئة

الوﻃنية لالتصاالت اإللكترونية وكذلك كل االتﻔاﻗيات المبرمة مﻊ مزودي خدمات
االتصاالت اإللكترونية،
-

االلتزام بشروط السرية والحياد تجاه اإلشارات المنقولة،

-

احترام االتﻔاﻗيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من ﻗبل الدولة التونسية،

-

تمرير نداءات االستﻐاثة مجانا،

-

االلتزام بتطبيق المواﺻﻔات التقنية المتعلقة بشبكات االتصاالت اإللكترونية

وتوفير خدمات االتصاالت اإللكترونية،
-

المساهمة في برامج التكوين والبحث العلمي المتعلقة بقطاع االتصاالت

اإللكترونية،
-

االستجابة لمقتضيات الدفاع الوﻃني واﻷمن العام.

الفصل -20
يمكن للوزارة المكلﻔة باالتصاالت اإللكترونية تعديل بعض بنود الترخيص الﻔردي وكراس
الشروط المتعلق به خالل مدة نﻔاذهما إذا أﺻبح هذا التعديل ضروريا لحماية المصلحة العامة
ومقتضيات الدفاع الوﻃني واﻷمن العام.
إذا نتج عن هذا التعديل تﺨﻔيض في الحقوق المتنازل عنها يتحصل ﺻاحب الترخيص الﻔردي
على تعويض مناسب للﺨسارة الحاﺻلة وتحدد اإلتﻔاﻗية شروط وﻃريقة إسناد هذا التعويض.
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القسم الثالث
نظام الترخيص العام
الفصل-21
تﺨضﻊ إﻗامة وتشﻐيل الشبكات العمومية لإلتصاالت التي ال تعتمد على الترددات الراديوية كما
يﺨضﻊ توفير خدمات االتصاالت اإللكترونية المتعلقة بها ،إلى ترخيص عام يسند من ﻗبل الهيئة
الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية على أساس كراس شروط تقوم بإعداده مسبقا.
وتحدد شروط وإﺟراءات نظام الترخيص العام بمقتضى أمر حكومي.
الفصل-22
يحق لكل شﺨص معنوي تونسي أو أﺟنبي طلب إسناد ترخيص عام من ﻗبل هيئة التعديل كلما
كان يعتزم إﻗامة شبكة عمومية لإلتصاالت اإللكترونية أو تقديم خدمات اتصاالت الكترونية
عبرها.
تمنح هيئة التعديل أﺟل شهر ( )1واحد ابتداء من تاريخ استالم تصريح المشﻐل إلﺻدار وﺻال
فيه يتضمن رﻗم تسجيل وذلك إذا كان التصريح تام الشروط أو مطابقا .و عليها في نﻔس اﻷﺟل
أن تعلم المصرح بأن تصريحه غير مستوف للشروط مﻊ تحديد النقاط التي تتطلب اإلﺻالح أو
اإلتمام.
يتعين على المصرح دفﻊ معاليم دراسة الملﻔات والتي يتم تحديدها مسبقا من ﻗبل هيئة التعديل.
تمنح هيئة التعديل ترخيصا عاما إثر إيداع تصريح لديها في الﻐرض كلما كان التصريح تاما
ومطابقا ﻷحكام هذه المجلة وذلك في أﺟل ال يتجاوز شهرين ( )2من تاريخ وﺻل التصريح.
ويعتبر عدم اإلﺟابة في اﻷﺟل المحدد ترخيصا عاما.
الفصل-23
يدفﻊ ﺻاحب الترخيص العام معلوما يتم تحديده من ﻗبل هيئة التعديل في كراس الشروط.
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القسم الرابع
نظام الممارسة الحرة للنشاط
الفصل-24
كل شبكة أو خدمة اتصاالت إلكترونية ال تﺨضﻊ إلى نظام الترخيص الﻔردي وال إلى نظام
الترخيص العام يمكن إﻗامتها وتوفيرها واستﻐاللها بحرية ،بشرط اإلمتثال لإللتزامات المتعلقة
بحماية الصحة والبيئة وبمتطلبات النظام العام واﻷمن العام والدفاع الوطني وباحترام التراتيب
الجاري بها العمل وﻗرارات هيئة التعديل.

الباب الثالث
اإلستغالل المشترك للشبكات العمومية وللبنية التحتية لإلتصاالت اإللكترونية
القسم األول
أحكام عامة
الفصل -25
تعمل الدولة على إﻗامة وتعزيز البنية التحتية لالتصاالت اإللكترونية وفقا لحاﺟيات المستعملين
وللتطور التكنولوﺟي وللنجاعة في استﻐاللها .كما تعمل على وضﻊ استراتيجيات وطنية لتعميم
شبكات النﻔاذ ذات التدفق العالي لالتصاالت اإللكترونية.
الفصل -26
يتعين استﻐالل شبكات اإلتصاالت اإللكترونية وفق شروط المنافسة المشروعة وطبقا للتشريﻊ
الجاري به العمل وعند اإلﻗتضاء طبق اﻷعراف والممارسات المقبولة دوليا.
الفصل -27
تعمل الهيئة الوطنية لالتصاالت اإللكترونية على اتﺨاذ ﺟميﻊ التدابير الضرورية لالستعمال
اﻷمثل للبنية التحتية لالتصاالت اإللكترونية وفق شروط موضوعية وشﻔافة وغير تمييزية
ومتناسبة.
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الفصل -28
يتعين على كل مشﻐل شبكة عمومية لالتصاال ت اإللكترونية تمكين مشﻐلي الشبكات العمومية
لالتصاالت اﻷلكترونية اآلخرين وفق شروط موضوعية وشﻔافة وغير تمييزية من استﻐالل
مكونات وموارد شبكاتهم.
الفصل -29
يتعين على كل مشﻐل الشبكات العمومية لالتصاالت اإللكترونية االستجابة ،وفق شروط
موضوعية وشﻔافة وغير تمييزية ومتناسبة ،اإلستجابة إلى المطالب المعقولة للنﻔاذ إلى مكونات
وموارد شبكاته.
الفصل -30
يتعين على كل مشﻐل الشبكة العمومية لالتصاالت اإللكترونية عند تركيز الشبكة اتﺨاذ ﺟميﻊ
اإلﺟراءات الضرورية لتمكين باﻗي مشﻐلي الشبكات العمومية لالتصاالت اإللكترونية من
مكونات وموارد شبكاته.
القسم الثاني
النفاذ لمكونات وموارد الشبكات العمومية لإلتصاالت اإللكترونية واستغاللها
الفصل -31
يتعين على مشﻐل شبكات عمومية لالتصاالت اإللكترونية االستجابة إلى مطالب الربط البيني
من المشﻐلين المتحصلين على التراخيص العامة الالزمة .وال يمكن للمشﻐل رفض أي مطلب
للربط البيني إن كان ممكنا تقنيا وذلك بالنظر إلى حاﺟيات الطالب من ﺟهة وﻗدرة المشﻐل على
تلبيتها من ﺟهة أخرى .
وإذا ما تعذر ذلك يتعين على الطالب توفير الحلول البديلة بعد أخذ رأي الهيئة الوﻃنية
لالتصاالت اإللكترونية.
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الفصل -32
يتم الربط البيني بمقتضى اتﻔاﻗية ﻗانون خاص بين الطرفين المتعاﻗدين تحدد الشروط التقنية
والمالية للربط.ويحال نظير منها الى الهيئة الوطنية لالتصاالت اإللكترونية في أﺟل  15يوما
من تاريخ ابرامها.
الفصل -33
تضبط الشروط العامة للربط البيني وﻃريقة تحديد التعريﻔات بمقتضى أمر حكومي.
الفصل -34
يتعين على مشﻐل الشبكة العمومية لالتصاالت اإللكترونية نشر العرض التقني للربط البيني
وتعريﻔاته وذلك بعد مصادﻗة الهيئة الوﻃنية لالتصاالت اإللكترونية .
الفصل -35
يتعين على مشﻐلي الشبكات العمومية لالتصاالت اإللكترونية تمكين مشﻐلي الشبكات العمومية
اﻷخرين ومشﻐلي شبكات النﻔاذ من استﻐالل مكونات وموارد شبكاتهم المتعلقة بتقسيم الحلقة
المحلية والتموﻗﻊ المشترك المادي واالستعمال المشترك للبنية التحتية.
تضبط االتﻔاﻗية المنصوص عليها بالﻔصل  32من هذه المجلة الشروط التقنية والمالية الستﻐالل
مكونات وموارد هذه الشبكات .وإن تعذر ذلك ،تتولى الهيئة الوﻃنية لالتصاالت اإللكترونية
بطلب من أحد الطرفين أو من تلقاء نﻔسها فرض التزامات على مشﻐل الشبكات العمومية
المماطل في إبرام اإلتﻔاﻗية أو اتﺨاذ ﻗرار بﺨصوص الشروط التقنية والمالية الستﻐالل مكونات
وموارد هذه الشبكات.
يتعين أن يشمل العرض التقني للربط البيني الشروط التقنية والمالية للنﻔاذ إلى مكونات وموارد
الشبكة.
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تضبط الشروط العامة للنﻔاذ إلى موارد ومكونات الشبكات في اﻷمر الحكومي المنصوص عليه
بالﻔصل  33من هذه المجلة.
الفصل -36
يمكن أن يشمل تقاسم الشبكات الراديوية المﻔتوحة للعموم بين المشﻐلين المتحصلين على
ترخيص عام لممارسة النشاط وعلى رخصة استعمال ترددات راديوية عناﺻر شبكة النﻔاذ
الراديوية كما يمكن أن يشمل ﻗبول شبكة أحد المشﻐلين لجميﻊ أو لجزء من حرفاء مشﻐل آخر.
يكون التقاسم موضوع اتﻔاﻗية ﻗانون خاص بين الطرفين المعنيين وفقا لألحكام المنصوص عليها
بالﻔصل  32من هذه المجلة.
الفصل -37
يتعين على مشﻐلي الﺨدمات الدولية لإلتصاالت اإللكترونية المرخص لهم تقديم عرض فني
وتجاري سنوي للربط البيني يﺨضﻊ لمصادﻗة هيئة التعديل طبق أحكام الﻔصل  34من المجلة.
القسم الثالث
النفاذ للبنية التحتية لإلتصاالت اإللكترونية واستغاللها
الفصل -38
يمكن للهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية إسناد ترخيص عام إلﻗامة واستﻐالل البنية التحية
طبقا لإلﺟراءات الواردة بأحكام الﻔصل  21وما بعده من المجلة وللشروط الواردة باﻷحكام
التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل ولمقتضيات كراس شروط تعده مسبقا للﻐرض.
الفصل -39
ينتﻔﻊ بﺨدمات مقيم ومستﻐل بنية تحتية لالتصاالت اإللكترونية خاﺻة المتدخلون اآلتي ذكرهم:
 مشﻐلو الشبكات العمومية لالتصاالت اإللكترونية، مشﻐلو شبكات النﻔاذ للشبكات العمومية لالتصاالت اإللكترونية ، مشﻐلو الشبكات اإلفتراضية لالتصاالت اإللكترونية26

 مزودو خدمات اإلنترنات.ويمنﻊ على مقيم ومست ﻐل البنية التحتية لالتصاالت اإللكترونية توفير خدماته بالتﻔصيل لﻔائدة
المشتركين النهائيين في خدمة الشبكة العمومية لالتصاالت اإللكترونية كما يمنﻊ عليه توفير
خدمات االتصاالت اإللكترونية الدولية.
الفصل -40
مﻊ مراعا ة حق ملكية الﻐير ،يتعين على مستﻐل البنية التحتية االستجابة للطلبات المعقولة للنﻔاذ
الى البنية التحتية والصادرة عن أحد المشﻐلين المذكورين بالﻔصل  39من المجلة إلﻗامة
واستﻐالل شبكة عمومية لإلتصاالت اإللكترونية ذات تدفق عالي.
يجب أن يحدد مطلب النﻔاذ بشكل تﻔصيلي البني التحتية المرغوب النﻔاذ اليها وأن يتضمن ﺟدوال
زمنيا دﻗيقا لتركيز الشبكة العمومية ذات التدفق العالي.
يتعين على مستﻐل البنية التحتية المستقبلة توفير النﻔاذ للشبكة العمومية حسب طرق وشروط
موضوعية وشﻔافة وغير تمييزية.
الفصل -41
ال يمكن رفض مطلب النﻔاذ للبنية التحتية إال إذا كان هذا الرفض مبررا ومستندا الى معايير
موضوعية وشﻔافة وغير تمييزية ووفق شروط وإﺟراءات يتم تحديدها بأمر حكومي بعد أخذ
رأي الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية.
في ﺻورة رفض مطلب النﻔاذ أو عدم االتﻔاق حول طرق النﻔاذ ،يمكن للهيئة الوطنية
لإلتصاالت اإللكترونية أن تتعهد بالنزاع المتعلق بالنﻔاذ بطلب من مشﻐل الشبكة العمومية ذات
التدفق العالي طالب النﻔاذ أو مستﻐل البنية التحتية وتتﺨذ الهيئة ﻗرارها طبقا ﻷحكام الﻔصل 121
من المجلة.
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عندما يكون أحد طرفي النزاع مستﻐال لبنية تحتية ومسيرا لمرفق عام الكهرباء والﻐاز أو النقل،
تتولى الهيئة البت في النزاع بعد طلب رأي سلطة إشراف مستﻐل البنية التحتية طبقا ﻷحكام
الﻔصل  121من المجلة.
الفصل -42
لمشﻐل الشبكة العمومية ذات التدفق العالي حق النﻔاذ الى المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية
المرغوب النﻔاذ إليها من طرف مستﻐل البنية التحتية أو من طرف سلطة إشرافها أو من طرف
شباك موحد.
كما له القيام بالزيارة التقنية الميدانية الى أﺟزاء محددة من بنيته التحتية وفق شروط وإﺟراءات
يتم تحديد بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية.
وفي حالة تقييد أو رفض تقديم المعلومات المذكورة أو الزيارة الﻔنية المنصوص المذكورة،
تتعهد هيئة التعديل بالنزاع بطلب من مقدم الطلب أو من ﺻاحب المعلومات المطلوبة .وتتولى
هيئة التعدي التﺨاذ القرار طبقا ﻷحكام الﻔصل  121من المجلة.
عندما يكون أحد طرفي النزاع مستﻐال لبنية تحتية و مسيرا لمرفق عام الكهرباء والﻐاز أو
النقل ،تتولى هيئة التعديل البت في النزاع بعد طلب رأي سلطة إشراف المرفق العام في نﻔس
الشروط المذكورة أعاله.
الفصل -43
يتعين على كل شﺨص أﻗام أو بصدد اﻗامة أو استﻐالل خط اتصاالت الكترونية ذات تدفق عالي
من اﻷلياف البصرية داخل عمارة اإلستجابة للطلبات المعقولة للنﻔاذ لذلك الﺨط وللموارد
المرتبطة به الصادرة عن مشﻐلي الشبكات العمومية بهدف توفير خدمة اإلتصاالت اإللكترونية
للمستعمل النهائي للمشﻐلين اآلخرين.
يتم توفير خدمة النﻔاذ وفق شروط شﻔافة وغير تمييزية في نقطة متواﺟدة خارج حدود الملكية
الﺨاﺻة تمكن من الربط الﻔعلي للمشﻐلين اآلخرين طبقا للشروط الﻔنية و المالية وإمكانية النﻔاذ
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المعقولة إليها .غير أنه يمكن في الحاالت التي تحددها الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية
توفير النﻔاذ داخل حدود الملكية الﺨاﺻة.
ويمكن لمشﻐل الشبكات العمومية أو لمستﻐل البنية التحتية ،في الحاالت التي تحددها الهيئة
الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية ،أن يطلب النﻔاذ ﻗبل تجهيز المبنى لتركيب خطوط االتصاالت
اإللكترونية ذات التدفق العالي من االلياف البصرية من خالل الوضﻊ على ذمته عناﺻر الشبكة
الﺨاﺻة و في هذه الحالة يتحمل المشﻐل ﺟزءا متناسبا مﻊ ذلك من التكاليف المتعلقة بها.
الفصل -44
يتم النﻔاذ للبنية التحتية في إطار اتﻔاﻗية خاضعة للقانون الﺨاص بين اﻷشﺨاص المعنيين.
وتضبط هذه االتﻔاﻗية الشروط الﻔنية والمالية للنﻔاذ وتتم إحالة نسﺨة من االتﻔاﻗية المذكورة الى
الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية في اﺟل اﻗصاه  15يوما من تاريخ ابرامها.
تتعهد الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بإبرام أو تنﻔيذ االتﻔاﻗية طبقا ﻷحكام الﻔصل  121من
المجلة.
تضبط الشروط العامة واإلﺟراءات المتعلقة بﺨدمات النﻔاذ للبنية التحتية وبطرق ومبادئ
تسعيرها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية.
الفصل -45
مﻊ مراعاة اﻷحكام التشريعية والترتيبية السارية المﻔعول ،يمكن للهيئة الوطنية لإلتصاالت
اإللكترونية إلزام كل شﺨص مقيم أو مستﻐل خطوط اتصاالت إلكترونية ذات تدفق عالي داخل
عمارة لالستجابة للطلبات المعقولة للنﻔاذ إلى تلك الﺨطوط الصادرة عن مشﻐل شبكات عمومية
عندما يكون استﻐاللها غير مجد اﻗتصاديا أو غير ﻗابل لالنجاز ماديا .ويتم النﻔاذ على مستوى
نقطة متواﺟدة داخل العمارة أو على مستوى أول نقطة تركيز إذا كانت النقطة متواﺟدة خارج
العمارة.
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ويتم النﻔاذ بموﺟب اتﻔا ﻗية بحسب الحالة اما بين المشﻐلين المنصوص عليهم بالﻔقرة االولى من
هذا الﻔصل أو بين مقيم أو مستﻐل الﺨطوط من ﺟهة والمشﻐل المنصوص عليه بالﻔقرة اﻷولى
من هذا الﻔصل من ﺟهة أخرى.
تحدد هذه االتﻔاﻗية الشروط الﻔنية والمالية للنﻔاذ ،ويتم احالة نسﺨة من االتﻔاﻗية الى هيئة التعديل
في أﺟل أﻗصاه  15يوما من تاريخ إبرامها.
تتعهد الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بإبرام أو تنﻔيذ االتﻔاﻗية المنصوص عليها بهذا الﻔصل
طبقا ﻷحكام الﻔصل  121من المجلة.

الباب الرابع
موارد الترقيم والعنونة
الفصل -46
يتم إسناد اﻷرﻗام وأسماء المجاالت واستعمالها والتصرف فيها حسب شروط موضوعية وغير
تمييزية وشﻔافة مﻊ مراعاة الحياد التكنولوﺟي والمعاهدات والمعايير الدولية الجارية ومقتضيات
اﻷمن العام و الدفاع الوطني.

الفصل -47
تتولى الوزارة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية إعداد المﺨطط الوطني للترﻗيم والعنونة بما في
ذلك أرﻗام الشبكات والﺨدمات المستقبلية الذكية طبقا للتطور التكنولوﺟي في المجال مﻊ تشريك
الهياكل المعنية .ويضبط هذا المﺨطط شروط إسناد و توزيﻊ وتﺨصيص و تعليق و إلﻐاء موارد
الترﻗيم والعنونة.
وتتم المصادﻗة على المﺨطط الوطني للترﻗيم والعنونة بقرار من الوزير المكلف باإلتصاالت
اإللكترونية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لالتصاالت اإللكترونية.
الفصل -48
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تتولى الهيئة الوطنية لالتصاالت اإللكترونية التصرف في المﺨطط الوطني للترﻗيم والعنونة بما
في ذلك أرﻗام الشبكات والﺨدمات المستقبلية الذكية طبقا للتطور التكنولوﺟي في المجال بكيﻔية
تضمن توفير حاﺟيات مشﻐلي الشبكات ومزودي الﺨدمات وكذلك نﻔاذ المستعملين إلى مﺨتلف
الشبكات وخدمات اإلتصاالت اإللكترونية حسب الشروط الواردة بالﻔصل  46من المجلة.
القسم األول
الترقيم
الفصل -49
يﺨضﻊ إسناد الترﻗيم إلى دفﻊ معلوم يضبط بقرار من الوزارة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية
بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لالتصاالت اإللكترونية.
الفصل -50
يتعين على مشﻐلي الشبكات ومزودي الﺨدمات ،حسب شروط موضوعية وشﻔافة وغير
تمييزية ،تمكين حرفائهم الراغبين في ذلك من حمل أرﻗامهم مهما كانت التكنولوﺟيا المستعملة
عند تﻐيير المشﻐل.
وتتولى الهيئة الوطنية لالتصاالت اإللكترونية تحديد شروط وإﺟراءات تﻔعيل حمل اﻷرﻗام.
القسم الثاني
عناوين بروتوكول االنترنات
الفصل -51
يتم إسناد مجموعات عناوين بروتوكول االنترنات ومعرفات اﻷﺟهزة الطرفية لﻔائدة مزودي
خدمات االنترنات ومشﻐلي االتص االت اإللكترونية من ﻗبل الهياكل المحلية للسجل أو من ﻗبل
الهيئات الدولية واإلﻗليمية المﺨتصة وفقا للمواﺻﻔات الدولية المعمول بها.
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الفصل -52
تتولى الهيئة الوطنية لالتصاالت اإللكترونية مراﺟعة هيكلة عناوين بروتوكول االنترنات في
تونس طبقا للتطورات الحاﺻلة على الصعيد العالمي في مجال البروتوكوالت المعتمدة بالتنسيق
مﻊ الهيئات الدولية المكلﻔة بعناوين بروتوكول االنترنات.
الفصل -53
على الهياكل المحلية للسجل ومشﻐلي الشبكات ومزودي خدمات االتصاالت اإللكترونية
التصريح المسبق للهيئة الوطنية لالتصاالت اإللكترونية بعناوين بروتوكول االنترنات وغيرها
من المعرفات الﻔنية لألﺟهزة المرتبط بشبكة اإلنترنات المستعملة في تونس وتمكينها من
الحصول على كل البيانات المتعلقة بها حسب إﺟراءات تحددها الهيئة.
القسم الثالث
أسماء مجاالت األنترنات
الفصل -54
تتولى الهيئة الوطنية لالتصاالت اإللكترونية ،باعتبارها هيكل سجل المجال الوطني ،التصرف
في كافة مجاالت أسماء اﻷنترنات الوطنية وربط الصلة مﻊ الهيئات الدولية المﺨتصة في
المجال.
كما تتولى إعداد ميثاق العنونة الﺨاص بكل اسم مجال وطني والمصادﻗة عليه بعد إﺟراء
استشارة عامة .ويتضمن هذا الميثاق خاﺻة :
ـ هيكلة أسماء مجاالت اﻷنترنات،
ـ شروط وإﺟراءات تسجيل واستعمال وإلﻐاء و تعليق أسماء مجاالت اﻷنترنات،
ـ إﺟراءات فض النزاعات المتعلقة بأسماء مجاالت اﻷنترنات على أن تضمن مرونة وسرعة
فصلها.
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الفصل -55
يمكن للهيئة الوطنية لالتصاالت اإللكترونية تكليف هيكل سجل محلي للتصرف في المنظومات
المتعلقة بأسماء مجاالت اﻷنترنات الوطنية العلوية على أن تبرم معه اتﻔاﻗية للﻐرض.
كما تعد الهيئة اتﻔاﻗية نموذﺟية تعتمد بين هيكل السجل المحلي و مكاتب التسجيل وتنظم أسس
عالﻗاتهما.
الفصل -56
يمكن لكل شﺨص طبيعي أو معنوي أن يحصل على اسم مجال أنترنات وفقا للشروط
واإلﺟراءات التي يتضمنها ميثاق العنونة ووفقا لمﺨطط الترﻗيم والعنونة.
الفصل -57
يتعين على كل مكتب تسجيل مسك سجل أسماء المجاالت يتم فيه تسجيلها حسب شروط
موضوعية وشﻔافة وغير تمييزية.
وال يمكن ﻗبول أي مطلب تسجيل اسم مجال مﺨالف ﻷحكام ميثاق العنونة.
الفصل -58
تقوم الهيئة الوطنية لالتصاالت اإللكترونية سنويا بتدﻗيق عمليات تسجيل أسماء المجاالت على
مستوى ﻗواعد البيانات التي تتضمن أسماء مجاالت اﻷنترنات للتأكد من مدى احترام مكاتب
التسجيل اللتزاماتهم وتنشر تقريرا سنويا في الﻐرض.
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الباب الخامس
اإلرتفاقات وإشغال الملك العام
الفصل -59
يتمتﻊ مشﻐلو الشبكات العمومية لالتصاالت اإللكترونية بحقوق ارتﻔاق تنشأ عند الضرورة وبعد
التصريح بالمصلحة العمومية لألشﻐال المقررة حسب التشريﻊ الجاري به العمل وذلك ﻗصد :
ـ تركيز واستﻐالل وﺻيانة خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية لالتصاالت
اإللكترونية في ملك الدولة العام وملك الدولة العمومي للطرﻗات،
ـ تركيز واستﻐالل وﺻيانة خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية لالتصاالت
اإللكترونية في الملك الﺨاص،
ـ تركيز واستﻐالل وﺻيانة التجهيزات الراديوية وحمايتها من العراﻗيل واالضطرابات
الكهرومﻐناﻃيسية وغيرها من أشكال التشويش،
ويضبط تطبيق أحكام هذا الﻔصل بأمر حكومي.
الفصل -60
إذا انجر عن حقوق االرتﻔاق المنصوص عليها بهذه المجلة إزالة أو تﻐيير بناءات لم يحصل
اتﻔاق بالتراضي مﻊ أﺻحابها أو مﻊ أحدهم يمكن انتزاع تلك العقارات ﻃبقا للتشريﻊ الجاري به
العمل.
وبعد تهيئة تلك العقارات حسب ما تقتضيه هذه المجلة والنصوص المتﺨذة في شأن تطبيقها
يمكن لمشﻐل الشبكة أن يبيﻊ العقارات المنتزعة على أن يحترم المشترون التﻐييرات المدخلة
وأن يحﻔظوا حقوق االرتﻔاق المدخلة على العقار.
وﻷﺻحاب العقارات المنتزعة الحق في ممارسة اﻷولوية في الشراء خالل أﺟل ثالثة أشهر من
تاريخ إعالمهم برغبة مشﻐل الشبكة في بيعها بواسطة عدل منﻔذ على أن يلتزموا باحترام
التﻐييرات المدخلة عليها وبالمحافظة على حقوق االرتﻔاق المنصوص عليها بهذه المجلة.
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الفصل -61
إذا ترتب عن حقوق االرتﻔاق المنصوص عليها بهذه المجلة ضرر ﻷﺻحــاب اﻷمـــالك أو
المنشآت فإنـــه يدفـــﻊ لهـــم أو لمن انجر له حق منهم تعويض عن ذلك الضرر .ويجب أن يبلﻎ
مطلب التعويض بواسطة رسالة مضمونة الوﺻول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مﻊ اإلعالم
بالبلوغ إلى مشﻐل الشبكة الذي يهمه اﻷمر وإلى الوزارة المكلف باالتصاالت اإللكترونية في
ﻇرف ستة أشهر بداية من تاريخ حصول الضرر وإال سقط حقهم في التعويض.
الفصل -62
يمكن لمشﻐلي الشبكات العمومية لالتصاالت اإللكترونية أن يشﻐلوا بصﻔة وﻗتية الملك العام
للطرﻗات والمسالك ،وذلك وفقا للتشريﻊ والتراتيب الجاري بها العمل.
ويعتمد إشﻐال الملك العام على احترام اإلﺟراءات التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل
وخاﺻة منها تلك المتعلقة بالحصول على التراخيص الالزمة من المصالح المتصرفة في الملك
المعني.
يمكن أن ينجر عن اإلشﻐال دفﻊ معاليم .ويتعين أن تكون هذه المعاليم معقولة ومتناسبة مﻊ
استﺨدام الملك العام.
يتعين أن يتم تركيز البنى التحتية والتجهيزات في إطار إحترام البيئة وﺟمالية المباني ،وفي
الظروف اﻷﻗل ضررا بالنسبة للملكية الﺨاﺻة والملك العام.
الفصل -63
وال يجوز للسلطات المﺨتصة أن تضﻊ ﻗيودا على حق اإلشﻐال المؤﻗت لمستﻐلي الشبكات
العمومية لالتصاالت اإللكترونية أو أن تحد منه ،إال لضمان حماية اﻷشﺨاص ،وحماية البيئة
واحترام ﻗواعد التﺨطيط والتهيئة العمرانية وذلك في حدود ﺻالحياتها.
في ﺻورة معاينة إمكانية ضمان الحق في إشﻐال الملك العام في ظروف مماثلة لتلك التي يمكن
أن تنجر عن اإلشﻐال المرخص فيه باستعمال تجهيزات موﺟودة لشاغل آخر للملك العام وأن
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هذا االستعمال ال يضر بمهمة إسداء المرفق العام لهذا الشاغل ،فإنه يمكن للسلطة المﺨتصة
دعوة الطرفين للتﻔاهم حول الشروط التقنية والمالية لالستﺨدام المشترك للتجهيزات المعنية
وفي ﺻورة ﻗيام نزاعات ذات عالﻗة بإشﻐال الملك العام ،فإنه يمكن القيام لدى الهيئة الوطنية
لالتصاالت اإللكترونية طبقا ﻷحكام الﻔصل  121من المجلة.
وتحدد بأمر حكومي شروط وإﺟراءات ممارسة إشﻐال الملك العام والمعلوم اﻷﻗصى المرتبط
بهذا اإلشﻐال.

الباب السادس
الطيف الراديوي
القسم األول
أحكام عامة
الفصل -64
يشكل الطيف الراديوي ﺟزءا من الملك العام للدولة ويتم التصرف فيه طبقا للمﺨطط الوطني
للترددات ومراعاة لمبادئ الحوكمة الرشيدة والنجاعة وضمان الجودة العالية للﺨدمات وذلك
طبقا لألحكام الواردة بهذا الباب.
الفصل -65
لضمان حسن انتشار الترددات الراديوية ومﻊ مراعاة أحكام حق مرور شبكات اإلتصاالت
اإللكترونية المنصوص عليه بأحكام المجلة ،يتم ،عند الضرورة ،تحديد محيط معين في أمثلة
التهيئة العمرانية ضمن الملك العام أو الﺨاص ،لضوابط العلو للبناءات والﻐراسات المقامة داخل
هذا المحيط.
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الفصل -66
تتولى الوزارة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية إعداد المﺨطط الوطني للطيف الراديوي مﻊ
تشريك الهياكل المعنية .ويضبط هذا المﺨطط شروط إسناد وتوزيﻊ وتﺨصيص وتعليق وإلﻐاء
الترددات.
وتتم المصادﻗة على المﺨطط الوطني للطيف الراديوي بقرار من الوزارة المكلﻔة باإلتصاالت
اإللكترونية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للطيف الترددي والهيئة الوطنية لإلتصاالت
اإللكترونية.
القسم الثاني
شروط استعمال الطيف الراديوي
الفصل -67
يﺨضﻊ استعمال الترددات الراديوية لترخيص من الهيئة الوطنية للطيف الراديوي يتم إسناده
طبقا للمﺨطط الوطني للطيف الراديوي .وتتولى الهيئة إعالم الوزيرين المكلﻔين بالداخلية
وبالدفــاع الوطني بكل إسناد للترددات.
الفصل -68
يتم بمقتضى المﺨطط الوطني للطيف الرديوي تﺨصيص نطاﻗات يتم استعمالها حصريا من ﻗبل
وزاتي الداخلية و الدفاع الوطني ويتم تبعا لذلك إعﻔاؤهما من الترخيص المنصوص عليه بالﻔصل
 67من هذه المجلة.
ويمكن للوزارتين المذكورتين أعاله استعمال ترددات غير مﺨصصة وذلك في حدود الموارد
المتاحة وبعد موافقة الهيئة الوطنية للطيف الراديوي.
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الفصل -69
فيما عدا التجهيزات الراديوية المﺨصصة للربط بالشبكات العمومية لالتصاالت اإللكترونية
والتجهيزات الﺨاضعة ﻷحكام الﻔصل  68من هذه المجلة ،يﺨضﻊ ﺻنﻊ وتوريد وتركيز
واستﻐالل اﻷﺟهزة الراديوية لترخيص من الهيئة الوطنية للطيف الراديوي .ويحدّد الترخيص
الترددات المستعملة وﻗدرة اﻷﺟهزة ومجال تﻐطيتها ومكان تركيزها .كما يﺨضﻊ لنﻔس
اإلﺟراءات كل تحويل لهذه التجهيزات من مكان إلى آخر وكل تﻐيير يدخل على ﺟزء من
أﺟزائها وكل إتالف لها .
تتولى الهيئة الوطنية للطيف الراديوي إعالم الوزيرين المكلﻔين بالداخلية وبالدفاع الوطني بكل
ترخيص تسنده في إستعمال تجهيزات راديوية
الفصل -70
ال تﺨضﻊ التجهيزات الراديوية المكونة من أﺟهزة منﺨﻔضة القدرة أو محدودة المدى إلى
الترخيص المنصوص عليه بالﻔصل  69من هذه المجلة .ويضبط الحد اﻷﻗصى لقدرة هذه
اﻷﺟهزة أو مداها بقرار من الوزارة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية بعد أخذ رأي الهيئة
الوطنية للطيف الراديوي.
الفصل -71
يﺨضﻊ تركيز محطات الشبكات العمومية لإلتصاالت الراديوية إلﺟراءات وشروط تضبط بأمر
حكومي.
الفصل -72
في إطار إعادة توزيﻊ الطيف الراديوي ،يمكن للهيئة إلﻐاء إسناد الترددات بدون تعويض.
إذا كان اإللﻐاء متعلقا بترددات مسندة لوزارتي الداخلية أو الدفاع الوطني في النطاﻗات
المﺨصصة له ،يمكن للهيئة التعويض لهما عن ذلك بكيﻔية عادلة.
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الفصل -73
يﺨضﻊ إستعمال الترددات الراديوية لدفﻊ معلوم يضبط بقرار من الوزارة المكلﻔة باالتصاالت
اإللكترونية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للطيف الراديوي.
وتعﻔى من المعلوم المذكور تجهيزات وزارتي الداخلية والدفاع الوطني والتجهيزات المركزة
على مراكب الصيد التقليدية الساحلية المملوكة لألفراد التي ال يتجاوز طولها  15مترا باستثناء
اﻷﺟهزة المعدة لالتصال عبر الساتل.
و يمكن إعﻔاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجهورية التونسية من دفﻊ معلوم
استعمال الترددات إذا طلبت ذلك وبشرط أن تعامل بالدها البعثات التونسية بالمثل.
الفصل -74
يتعيّن إعالم الهيئة الوطنية للطيف الراديوي حاال بالكف عن استﻐالل تجهيزات راديوية أو
ﺟزء من أﺟزائها .ويمكن لرئيس الهيئة أن يأمر بوضﻊ اﻷختام على التجهيزات أو على ﺟزئها
الذي كف المستﻐل عن استعماله أو رفﻊ التجهيزات من مواﻗﻊ تركيزها على أن يعرض ﻗراره
على مجلس الهيئة للمصادﻗة عليه.
الفصل -75
بقطﻊ النظر عن التحديدات التي تقرر تطبيقا ﻷحكام هذه المجلة فيما يتعلّق بإﻗامة واستﻐالل
تجهيزات االتصاالت الراديوية على متن الطائرات أو السﻔن القائمة بالمالحة في الﻔضاء الجوي
أو المياه اإلﻗليمية للجمهورية التونسية ،ال يرخص للطائرات والسﻔن اﻷﺟنبية باستعمال
تجهيزاتها لالتصاالت الراديوية إال لحاﺟيات المالحة أو لحاﺟيات استﻐالل تلك الطائرات أو
السﻔن وذلك فقط إن لم تتوفر لهذه الطائرات أو السﻔن أية إمكانية أخرى لالتصال باﻷرض وهي
ملزمة في كل الحاالت باالمتثال لكل أمر بالسكوت ﻗد تصدره السلط المدنيــة أو العسكرية
التونسية .
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وكل مﺨالﻔة ﻷحكام هذا الﻔصل ينجر عنها عالوة عن العقوبات التي نصت عليها هذه المجلة
غلق التجهيزات ووضﻊ اﻷختام عليها بقرار من الهيئة وذلك إلى أن تﻐادر الطائرة أو السﻔينة
المرتكبة للمﺨالﻔة الﻔضاء الجوي أو المياه اإلﻗليمية للجمهورية التونسية.
الفصل -76
كل مالك أو مستعمل لجهاز راديوي مركز بأية نقطة كانت بالبالد التونسية يحدث أو ينشر
اضطرابات تضايق استﻐالل شبكات االتصاالت اإللكترونية ملزم باالمتثال إلى التدابير
والقرارات الصادرة إليه عن الهيئة الوطنية للطيف الراديوي ﻗصد وضﻊ حد للتشويش .وفي كل
الحاالت يجب عليه أن ال يعرﻗل أبحاث الموظﻔين المحلﻔين المكلﻔين بالمراﻗبة التقنية للترددات.
الفصل -77
يجب أن ال يضايق استﻐالل التجهيزات الراديوية سير التجهيزات الراديوية اﻷخرى وفي
ﺻورة حصول مضايقة ،على رئيس الهيئة الوطنية للطيف الراديوي أن يتﺨذ ﺟميﻊ التدابير
التي يراها ﺻالحة مﻊ عرضها على مجلس الهيئة للمصادﻗة الحقا.
الفصل -78
ال يمكن لمستﻐل تجهيزات راديوية أن يتعامل في االتصاالت اإللكترونية مﻊ اﻷﺟانب ،دوال أو
مؤسسات أو أفرادا إال بعد الحصول على موافقة من الوزارة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للطيف الراديوي.
الفصل -79
يمكن حجز التجهيزات الراديوية مهما كان نوعها مؤﻗتا إلى أن يتم رفﻊ أسبابه بدون تعويض
و بعد سماع المﺨالف ،بقرار من الهيئة بناء على اﻗتراح من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني
كلما كان استعمال هذه التجهيزات من شأنه أن يﺨ ّل بمقتضيات الدفاع الوطني واﻷمن العام.
ويمكن اتﺨاذ نﻔس القرار باﻗتراح من الوزاة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية في كل الحاالت
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التي ينجر فيها عن استعمال هذه التجهيزات تشويش على االتصاالت الراديوية أو عندما يكون
هذا االستعمال غير مطابق للشروط المنصوص عليها بالرخصة.
وتتولى وزارتا الداخلية و الدفاع الوطني كل فيما يﺨصها البحث عن المحطات الﺨﻔية ومراﻗبة
فحواها و تقترح على الهيئة اتﺨاذ ﻗرار حجزها مؤﻗتا.
الفصل -80
في الحاالت االستثنائية ،يمكن تسﺨير التجهيزات الراديوية مهما كان نوعها للمصلحة العامة
الملحة بمقتضى ﻗرار من رئيس الحكومة و باﻗتراح من الوزير المعني كلما تحتم استعمالها.
كما يمكن تسﺨيرها بدون تعويض وبنﻔس اإلﺟراءات في ﺟميﻊ الحاالت التي يكون فيها استعمال
تلك التجهيزات من شأنه أن يﺨل بمقتضيات اﻷمن و الدفاع الوطني.
الفصل -81
ال تنطبق أحكام الﻔصول  64و  67و  70و  71و  73من هذه المجلة على تجهيزات وزارتي
الدفاع الوطني والداخلية.
القسم الثالث
الهيئة الوطنية للطيف الراديوي
الفصل -82
يعدل الشكل القانوني للوكالة الوطنية للترددات من مؤسسة عمومية غير إدارية إلى هيئة وطنية
تسمى "الهيئة الوطنية للطيف الراديوي" تتمتﻊ بالشﺨصية المعنوية وباالستقالل المالي تتولى
مقرها بتونس
إدارة الطيف الراديوي وتﺨضﻊ في عالﻗتها مﻊ الﻐير للتشريﻊ التجاري ويكون ّ
العاﺻمة.
يضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للطيف الراديوي بأمر حكومي.
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الفصل -83
تتولى الهيئة الوطنية للطيف الراديوي القيام بالمهام التالية :
 إﻗتراح مشروع المﺨطط الوطني للطيف الراديوي ،-

التصرف في الطيف الراديوي ،
ّ

 مسك سجل وطني للطيف الراديوي، مراﻗبة الشروط التقنية للتجهيزات الراديوية والسهر على حماية استعمال الطيف الراديوي، مراﻗبة استﺨدام الترددات طبقا للتراخيص المسندة، إعادة توزيﻊ الترددات الراديوية على ضوء التوﺟهات الوطنية والعالمية في مادة االتصاالت السهر على تطبيق االتﻔاﻗات والمعاهدات الدولية في ميدان االتصاالت الراديوية، تسجيل الترددات الراديوية لدى الهيئات الدولية المﺨتصة، ال سهر على حماية المصالح الوطنية في ميدان استعمال الترددات الراديوية المسجلةوالمواضﻊ المدارية المﺨصصة للبالد التونسية،
 المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسات ذات العالﻗة باالتصاالت الراديوية ،وبصﻔةعامة كل نشاط آخر يقﻊ تكليﻔها به من ﻗبل سلطة اإلشراف وله عالﻗة بميدان تدخلها .
الفصل -84
يتركب مجلس الهيئة الوطنية للطيف الراديوي من سبعة ( )7أعضاء مستقلين ومحايدين من
ذوي الكﻔاءة والﺨبرة في اإلتصاالت الراديوية ،يباشرون مهامهم كامل الوﻗت لﻔترة واحدة مدتها
خمس سنوات على النحو التالي:
 رئيس من الشﺨصيات ذات الكﻔاءة والﺨبرة في اإلتصاالت الراديوية، عضو ممثل عن الوزارة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية، عضو ممثل عن وزارة الداخلية، -عضو ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
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 عضو يتم اختياره من الشﺨصيات ذات الكﻔاءة والﺨبرة في المجال االﻗتصادي ذيالعالﻗة باإلتصاالت الراديوية،
 عضو يتم اختياره من الشﺨصيات ذات الكﻔاءة والﺨبرة في المجال القانوني ذي العالﻗةباإلتصاالت الراديوية،
-

عضو يتم اختياره من الشﺨصيات ذات الكﻔاءة و الﺨبرة في مجال تكنولوﺟيا المعلومات
واالتصاالت.

ويقﻊ تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر حكومي باﻗتراح من الوزير المكلف
باإلتصاالتاﻷكترونية والوزير المعني.
يقﻊ تحديد شروط وإﺟراءات العضوية في مجلس الهيئة بأمر حكومي.
الفصل -85
يمكن أن تسند إلى الهيئة الوطنية للطيف الراديوي عن طريق التﺨصيص ممتلكات الدولة
المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها .وفي ﺻورة ح ّل الهيئة ترﺟﻊ ممتلكاتها إلى
الدولة التي تتولّى تنﻔيذ التزاماتها وتعهداتها طبــقا للتشريﻊ الجاري به العمل.
الفصل -86
يمكن للهيئة الوطنية للطيف الراديوي إﺻدار ﻗواعد توﺟيهية بهدف تنظيم خدمات راديوية يﺨضﻊ
استعمالها لشروط خاﺻة أو تنظيم تكنولوﺟيات ﺟديدة في عالﻗة بالترددات الراديوية.

الباب السابع
األجهزة الطرفية لإلتصاالت اإللكترونية واألجهزة الطرفية الراديوية
الفصل -87
تﺨضﻊ اﻷﺟهزة الطرفية لإلتصاالت اإللكترونية واﻷﺟهزة الطرفية الراديوية المﺨصصة أو
غير المﺨصصة للربط بالشبكات العمومية لالتصاالت اإللكترونية المستوردة أو المصنعة
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بتونس والمعدة للتسويق او لالستعمال العمومي إلى المصادﻗة من ﻗبل الهيكل العمومي المؤهل
لذلك.
ويحدد الهيكل العمومي المؤهل لذلك وشروط وإﺟراءات وأﺟل المصادﻗة بمقتضى أمر حكومي.
الفصل -88
تحصل آليا على المصادﻗة بعد التصريح بها لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك تبعا إلﺟراءات
وفي أﺟل يتم تحديدها بأمر حكومي اﻷﺟهزة الطرفية لإلتصاالت اإللكترونية واﻷﺟهزة الطرفية
الراديوية اآلتي ذكرها:
 اﻷﺟهزة الطرفية لإلتصاالت اإللكترونية واﻷﺟهزة الطرفية الراديوية التي سبق حصولهاعلى مصادﻗة من ﻗبل الهيكل العمومي المؤهل لذلك،
 اﻷﺟهزة الطرفية لإلتصاالت اإللكترونية واﻷﺟهزة الطرفية الراديوية الموردة والمرفقةبوثيقة رسمية تﻔيد المصادﻗة عليها خارج التراب التونسي من ﻗبل هيكل عمومي أو خاص
معتمد رسميا من ﻗبل دولة أخرى بينها وبين الدولة التونسية اتﻔاﻗية اعتراف متبادل في الﻐرض،
 اﻷﺟهزة الطرفية لإلتصاالت اإللكترونية واﻷﺟهزة الطرفية الراديوية التي يقوم بتوريدهااﻷشﺨاص الطبيعيون والمعنويون لحاﺟياتهم الﺨاﺻة أو بصﻔة وﻗتية أو لﻐاية إﺟراء مجرد
اختبارات.
الفصل -89
تﺨضﻊ وﺟوبا إلى المصادﻗة المسبقة اﻷﺟهزة الطرفية لإلتصاالت اإللكترونية واﻷﺟهزية
الطرفية الراديوية المﺨصصة أو غير المﺨصصة للربط بالشبكات العمومية لالتصاالت
اإللكترونية المستوردة أو المصنعة بتونس والمعدة للتسويق او لالستعمال العمومي الواردة
بقائمة محددة بقرار من الوزير المكلف بتكنولوﺟيا المعلومات واإلﻗتصاد الرﻗمي بعد أخذ رأي
الهيكل العمومي المؤهل لذلك.
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الفصل -90
تعﻔى من المصادﻗة من طرف الهيكل العمومي المؤهل لذلك اﻷﺟهزة الطرفية لالتصاالت
اإللكترونية واﻷﺟهزة الراديوية الطرفية الموردة أو المستعملة من ﻗبل وزارتي الداخلية والدفاع
الوطني.
الفصل -91
يقﻊ نشر ﻗائمة اﻷﺟهزة الطرفية لإلتصاالت اإللكترونية واﻷﺟهزة الطرفية الراديوية المصادق
عليها من طرف الهيكل العمومي المؤهل لذلك حسب شروط و إﺟراءات يقﻊ تحديدها بقرار من
الوزير المكلف باإلتصاالت اإللكترونية.

الباب الثامن
الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية
القسم األول
أحكام عامة
الفصل -92
الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية هي هيئة عمومية مستقلة تتمتﻊ بالشﺨصية المعنوية
واالستقالل اإلداري والمالي وهي مكلﻔة بتعديل سوق االتصاالت االلكترونية ويشار إليها في
أحكام هذه المجلة بمﺨتصر "هيئة التعديل" ويكون مقرها الرئيسي بتونس العاﺻمة ويمكن أن
تحدث فروعا ﺟهوية داخل تراب الجمهورية كلما اﻗتضى اﻷمر ذلك.
الفصل -93
تمارس الهيئة التعديلية مهامها باستقاللية تامة دون تدخل من أ َية ﺟهة كانت من شأنه التأثير في
أعضائها أو على أنشطتها.
وتعد الهيئة تقريرا سنويا حول نشاطها ينشر للعموم ويرفﻊ الى رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والوزير المكلف باإلتصاالت اإللكترونية.
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القسم الثاني
مهام هيئة التعديل
الفصل -94
تتولى الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية تعديل أسواق االتصاالت االلكترونية طبقا ﻷحكام
هذه المجلة وللتشريﻊ الجاري به العمل وتقوم في هذا اإلطار بما يلي:
– تنﻔيذ سياسة الدولة في ﻗطاع االتصاالت اإللكترونية،
– السهر على فرض احترام ﺟميﻊ االطراف المتدخلة للقوانين والتراتيب المنظمة لقطاع
االتصاالت االلكترونية،
– منح التراخيص العامة المتعلقة باﻗامة وتشﻐيل الشبكات العمومية لالتصاالت االلكترونية
و بتوفير الﺨدمات اإللكترونية للعموم،
– إﻗرار ﻗواعد التنظيم والرﻗابة الضامنة لنزاهة ممارسة اﻷنشطة الراﺟعة لها بالنظر
وشﻔافيتها و وضﻊ آليات تنﻔيذها،
– تنظيم المنافسة في أسواق االتصاالت االلكترونية ووضﻊ اآلليات والقواعد الكﻔيلة
بﻔرضها،
– ضبط ﻗواعد الربط البيني والنﻔاذ واإلستﻐالل المشترك للشبكات العمومية وللبنية التحتية،
– المشاركة في إعداد المﺨططات الوطنية الستﻐالل الموارد النادرة بالتنسيق مﻊ الهياكل
العمومية المعنية،
– التصرف في موارد الترﻗيم والعنونة وفقا للمﺨططات الوطنية المصادق عليها من ﻗبل
الوزارة المكلﻔة باالتصاالت اإللكترونية بالتنسيق مﻊ هياكل الدولة والهيئات الدولية ذات
العالﻗة،
– ضبط مؤشرات ﺟودة خدمات االتصاالت االلكترونية ومراﻗبة تطبيقها،
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– تنﻔيذ برامج الﺨدمات الشاملة في ﻗطاع االتصاالت االلكترونية وتحديد آليات متابعة
تنﻔيذها بالتنسيق مﻊ الوزارة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية،
– العمل على تنﻔيذ مهام الدولة المتعلقة بحماية مقتضيات اﻷمن العام والدفاع الوطني،
– وضﻊ واتﺨاذ كافة التدابير لحماية حقوق مستعملي االتصاالت االلكترونية د بما يضمن
انتﻔاعهم بحق االتصال على ﻗدم المساواة .وللﻐرض تضﻊ الهيئة منظومة مناسبة لتلقي
شكايات المستهلكين ومعالجتها،
– ف ض النزاعات الناشئة بين اﻷطراف المتدخلة في مجال اختصاﺻها وﻗبول الشكايات
المتعلقة بمجال تدخلها،
– مراﻗبة االلتزام بالقوانين والنصوص التطبيقية وبقرارات الهيئة في مجال االتصاالت
االلكترونية وفرض احترامها بالتعاون مﻊ الهياكل العمومية،
– اتﺨاذ العقوبات ضد المﺨالﻔين لهذه المجلة ولنصوﺻها التطبيقية ولقرارات الهيئة،
– إبداء الرأي في ﺟميﻊ مشاريﻊ النصوص التشريعية والترتيبية ذات العالﻗة بمجال تدخلها
وفي أي موضوع يطرح عليها ويدخل في إطار مشموالتها،
– المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسات ذات العالﻗة بمجال تدخلها،
– تشجيﻊ التطوير والتجديد في ﻗطاع االتصاالت االلكترونية وتقديم مقترحات للحكومة
لتطوير القطاع والمشاركة مﻊ الهيئات المعنية في وضﻊ االستراتيجيات المتعلقة
بالمجال.
القسم الثالث
تركيبة هيئة التعديل وتنظيمها
الفصل -95
تتركب الهيئة الوطنية لالتصاالت االلكترونية من مجلس الهيئة ومجلس تصرف وﺟهاز تنﻔيذي
ومقررين.
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الفرع األول
مجلس هيئة التعديل
الفصل -96
يتركب مجلس الهيئة من سبعة ( )7أعضاء مستقلين ومحايدين من ذوي الكﻔاءة والﺨبرة
يباشرون مهامهم كامل الوﻗت على النحو التالي:
 رئيس من الشﺨصيات ذات الكﻔاءة والﺨبرة في مجال تكنولوﺟيا المعلومات واالتصال، عضوين يتم اختيارهما من الشﺨصيات ذات الكﻔاءة والﺨبرة في المجال االﻗتصادي ذيالعالﻗة بتكنولوﺟيا المعلومات واالتصال،
 عضوين يتم اختيارهما من الشﺨصيات ذات الكﻔاءة والﺨبرة في المجال القانوني ذيالعالﻗة بتكنولوﺟيا المعلومات واالتصال،
 عضوين يتم اختيارهما من الشﺨصيات ذات الكﻔاءة والﺨبرة في مجال تكنولوﺟياالمعلومات واالتصال.
الفصل -97
يتم اختيار أعضاء الهيئة ورئيسها وفقا ً لإلﺟراءات التالية :
تﻔتح الوزارة المكلﻔة باالتصاالت اإللكترونية باب الترشحات عبر دعوة عمومية لتقديم طلبات
الترشح.
تتولى لجنة خا ﺻة محدثة للﻐرض برئاسة الحكومة يكون من بين أعضائها وﺟوبا رؤساء
سابقون لهيئة التعديل ،فرز الترشحات واختيار رئيس وأعضاء مجلس هيئة التعديل بأغلبية
أعضائها .ويحدد أمر حكومي تركيبة اللجنة وشروط ومعايير اختيار رئيس وأعضاء مجلس
هيئة التعديل.
يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس هيئة التعديل بأمر حكومي.
ويتولى أعضاء مجلس الهيئة انتﺨاب نائب الرئيس باﻷغلبية.

48

الفصل -98
يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية الهيئة الشروط التالية :
 أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوﻗه المدنية والسياسية، أالّ يكون ﻗد ﺻدر في حقه حكم بات من أﺟل ﺟنحة أو ﺟناية أو تم عزله أو اعﻔاءه منمهامه لسبب ارتكاب ﺟريمة،
 أالّ يتجاوز سنّه  60سنة في تاريخ الترشح، أن يكون مستقال ومحايدا ونزيها، أن يكون متحصال على شهادة عليا في مجال اختصاﺻه وله خبرة فيه ال تقل عن 10سنوات،
 أال يكون له أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة خاضعة لرﻗابة الهيئة، وعلى كل مترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه الوثائق المثبتة للهوية ولالختصاصوللﺨبرة وتصريحا على الشرف يشهد بتوفر بقية الشروط القانونية فيه.
و يترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن إخﻔاء لواﻗعة متعلقة بشروط الترشح استبعاد المترشح أو
إعﻔاؤه من مهامه.
الفصل -99
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية.
مﻊ مراعاة أحكام الﻔصلين  104و 105من المجلة حددت فترة نيابة كل عضو من أعضاء
الهيئة بمدة خمس سنوات غير ﻗابلة للتجديد .فيما عدا الحاالت المنصوص عليها بهذا القانون،
ال يمكن إعﻔاء أحد اﻷعضاء ﻗبل نهاية مدتهم النيابية
بلوغ رئيس الهيئة أو نائبه أو أي عضو من أعضائها سن التقاعد أثناء المدة النيابية ال يﻔقده
ﺻﻔة العضوية بالهيئة وال يحول دون إتمامه لمدته النيابية.
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الفصل -100
ال يمكن ﺟمﻊ ﺻﻔة رئيس أو عضو مجلس الهيئة مﻊ أي وظيﻔة عمومية أو نشاط مهني وإن كان
العضو المنتﺨب موظﻔا عموميا أو ﻗاض يوضﻊ في حالة إلحاق بموﺟب القانون طيلة مدة نيابته.
الفصل -101
يحجر على رئيس وأعضاء الهيئة المنتهية مدة نيابتهم بعث أو االلتحاق بمؤسسة خاضعة لرﻗابة
الهيئة لمدة سنتين على اﻷﻗل بداية من تاريخ انتهاء مدة نيابته بالهيئة.
الفصل -102
يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاؤها عن مهامهم أﺟورا وامتيازات تٌصرف لهم من ميزانية الهيئة،
يقﻊ تحديدها بأمر حكومي.
الفصل -103
يﺨضﻊ أعضاء المجلس إلى الواﺟبات التالية:
 واﺟب النزاهة واﺟب الحﻔاظ على السر المهني واﺟب التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعندد االنقطداع عنهدا حسدب القدوانين الجداريبها العمل،
 واﺟب احترام مبدأ عدم تضارب المصالح حسب القوانين الجاري بها العمل.الفصل -104
في حالة الشﻐورالطارئ في تركيبة مجلس الهيئة إلعﻔاء أو وفاة أو استقالة أو عجز ،يعاين
ويدونها بمحضر خاص ويتم اللجوء إلى نﻔس االﺟراءات المنصوص
مجلس الهيئة حالة الشﻐور
ّ
عليها بالﻔصل  97من المجلة لسدّ هذا الشﻐور.
الفصل -105
يتم إعﻔاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في ﺻورة أرتكابه لﺨطأ ﺟسيم أثناء القيام
بالواﺟبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في ﺻورة اإلدانة بمقتضى حكم بات من أﺟل
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ﺟنحة أو ﺟناية أو في حالة التضارب الدائم في المصالح أو في ﺻورة ثبوت تعمد العضو
المذكور إخﻔاء تضارب في المصالح أو في ﺻورة فقدانه لشرط من شروط العضوية.
وفي كل الحاالت ،يتم إعﻔاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه بناءا على نﻔس إﺟراءات
وﺻيﻎ التعيين المنصوص عليها بالﻔصل  97من هذه المجلة.
الفصل -106
يمكن ﻷي شﺨص له مصلحة أن يقوم بالتجريح في رئيس الهيئة أو أعضائها بمكتوب معلّل
مصحوبا بالمؤيدات يو ّﺟه إلى الهيئة.
يبت المجلس في مطلب التجريح في أﺟل سبعة (  )07أيام من تاريخ إيداعه بأغلبية اﻷعضاء
المجرح فيه.
وال يشارك في التصويت العضو
ّ
و يترتب عن ﻗبول التجريح إعﻔاء العضو المعني من متابعة الملف وعدم المشاركة في أعمال
المجلس المتصلة به.
الفصل -107
يتولى مجلس الهيئة البت في المسائل المنصوص عله بالﻔصل  95من المجلة .كما يتولى القيام
بما يلي:
 المصادﻗة على استراتيجية الهيئة وبرنامج عملها السنوي، المصادﻗة على خطط نشاط و تطوير الهيئة، المصادﻗة على التقرير السنوي للهيئة، المصددادﻗة علددى اتﻔاﻗيددات التعدداون والشددراكة مددﻊ المنظمددات والهيئددات الوطنيددة أو الدوليددة فدديمجال تدخل الهيئة.
الفصل -108
يعقد المجلس ﺟلساته بدعوة من رئيس الهيئة أو من ينوبه أو من ثالثة من أعضائها على اﻷﻗل
كلما اﻗتضت الحاﺟة ذلك وعلى اﻷﻗل مرة كل شهر لدراسة المسائل المدرﺟة بجدول اﻷعمال
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والمصادﻗة عليها .ويقدم ﺟدول اﻷعمال أسبوعا على اﻷﻗل ﻗبل موعد انعقاد االﺟتماع إلى ﺟميﻊ
أعضاء المجلس مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيتم تدارسها في االﺟتماع .وال يحول
ذلك دون إدراج مسائل طارئة بجدول اﻷعمال بطلب من رئيسها أو من ثالثة من أعضائها على
اﻷﻗل.
الفصل -109
تكون اﺟتماعات ومداوالت المجلس غير علنية .وال يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمﻊ بصﻔة ﻗانونية
إال بحضور خمسة من أعضائه .وفي ﺻورة عدم توفر النصاب ،فإن المجلس يلتئم في اﺟتماع
ثان في غضون أسبوع من التاريخ المحدد لالﺟتماع اﻷول مهما كان عدد الحاضرين وذلك
للنظر في نﻔس ﺟدول اﻷعمال.
وفي كل الحاالت يتﺨذ المجلس ﻗراراته بأغلبية أﺻوات اﻷعضاء الحاضرين .وفي ﺻورة
تساوي اﻷﺻوات يكون ﺻوت رئيس المجلس مرﺟحا.
ويتولى رئيس المجلس وأعضاؤه إمضاء ﻗرارات مجلس الهيئة.
تتولى الهيئة بصﻔة دورية نشر ﻗراراتها على موﻗعها االلكتروني وتضمنها في تقريرها السنوي.
الفصل -110
يمارس رئيس مجلس الهيئة في نطاق المهام الموكلة إليه الصالحيات التالية :
 ضبط ﺟدول أعمال المجلس ومتابعة تنﻔيذ ﻗرارات الهيئة، اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير اﻷخرى، االذن بإنجاز الدراسات واالختبارات، تمثيل الهيئة لدى الﻐير و أمام المحاكم و الهيئات اﻷخرى.يمكن للرئيس تﻔويض البعض من ﺻالحياته المحددة بالﻔقرة اﻷولى من هذا الﻔصل كتابيا لنائبه
أو لمدير الجهاز التنﻔيذي.
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الفرع الثاني
مجلس تصرف هيئة التعديل
الفصل -111
مجلس تصرف هيئة التعديل هو الهيكل المشرف على التسيير اإلداري والمالي والﻔني لهيئة
التعديل و يتركب من خمسة ( )5أعضاء:
ـ رئيس هيئة التعديل رئيسا،
ـ نائب رئيس هيئة التعديل عضوا،
ـ المدير التنﻔيذي لهيئة التعديل عضوا،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة عضوا،
ـ ممثل عن وزارة المالية عضوا.
يقﻊ تحديد كيﻔية تعيين أعضاء المجلس وﻗواعد تنظيم وسير مجلس تصرف هيئة التعديل بأمر
حكومي.
الفصل -112
يتولى مجلس تصرف هيئة التعديل القيام خاﺻة بما يلي:
 المصادﻗة على دليل االﺟراءات أمام الهيئة، المصادﻗة على النظام الداخلي للهيئة، تركيز الجهاز التنﻔيذي للهيئة، تركيز ﺟهاز المقررين، المصادﻗة على الميزانية السنوية للهيئة، المصادﻗة على التنظيم الهيكلي والنظام اﻷساسي الﺨاص بأعوان الهيئةونظام تأﺟيرهم، المصادﻗة على الصﻔقات والشراءات، المصادﻗة على القوائم المالية للهيئة، -المصادﻗة على العقود المتعلقة بممتلكات الهيئة و بعالﻗاتها مﻊ الﻐير.
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الفرع الثالث
الجهاز التنفيذي
الفصل -113
يتركب الجهاز التنﻔيذي للهيئة من مدير تنﻔيذي وكتابة ﻗارة ومصالح إدارية ومالية و فنية.
يضبط مجلس الهيئة بقرار الشروط الواﺟب توفرها في المترشحين لﺨطة مدير تنﻔيذي
والمعايير المعتمدة الختياره.
ويﺨتار مجلس الهيئة باﻷغلبية المطلقة ﻷعضائه مديرا تنﻔيذيا من بين المترشحين الذين
يستجيبون للشروط المحددة بالقرار المنصوص عليه بالﻔقرة االولى من هذا الﻔصل.
ويتم إعﻔاء المدير التنﻔيذي بنﻔس اﻷغلبية.
الفصل -114
يتولى المدير التنﻔيذي للهيئة تحت إشراف مجلس الهيئة ومجلس التصرف القيام باﻷعمال
التالية:
 تسيير مصالح الهيئة اإلدارية و المالية و الﻔنية، إعداد مشروع الميزانية السنوية، إعداد القوائم المالية، إنجاز ﺟميﻊ المهام التي يوكلها إليه مجلس الهيئة و مجلس التصرف.الفصل -115
تحدث كتابة ﻗارة ضمن الجهاز التنﻔيذي للهيئة يشرف عليها كاتب ﻗار .وتضبط بقرار من
مجلس الهيئة مهام الكتابة القارة.
الفصل -116
يتولى المدير التنﻔيذي اإلشراف على إدارة المهام اإلدارية والمالية والﻔنية لعمل الهيئة وهو
الرئيس المباشر ﻷعوان الهيئة ،وله أن يﻔوض إمضاءه طبق التشريﻊ الجاري به العمل.
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الفصل -117
يﺨضﻊ أعوان الهيئة إلى نظام أساسي خاص يصادق عليه مجلس التصرف.
الفصل -118
يتعين على أعوان الهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلﻎ إلى علمهم من وثائق أو
بيانات أو معلومات بمناسبة ممارسة مهامهم بالهيئة.
ويجب عليهم عدم استعمال وإفشاءما أمكنهم االطالع عليه لﻐير اﻷغراض التي تقتضيها المهام
الموكلة إليهم ولو بعد زوال ﺻﻔتهم.
الفرع الرابع
مقررو هيئة التعديل
الفصل -119
يقﻊ بأمر حكومي تسمية مقرر عام ومقررين تحت إشرافه وذلك من القضاة أو من بين إطارات
الهيئة من ﺻنف "أ" أو من الموظﻔين من ﺻنف "أ" الذين ال تقل خبرتهم عن  5سنوات.
يتولى المقررون التحقيق في القضايا المرفوعة أمام الهيئة وعند اإلﻗتضاء القيام بالمعاينات
الالزمة وانجاز االبحاث في كل المسائل التي يكلﻔهم بها رئيس الهيئة أو المقرر العام.
ويتولى المقرر العام تنسيق أعمال المقررين واالشراف عليها.
ويؤدي مقررو الهيئة اليمين أمام محكمة اإلستئناف بتونس.
ويضبط هذا اﻷمر الحكومي نظام تأﺟير المقرر العام و المقررين.
القسم الرابع
اإلجراءات أمام هيئة التعديل
الفصل -120
تعرض على الهيئة الدعاوى المتعلقة بالربط البيني والنﻔاذ للشبكات واالستعمال المشترك للبنية
التحتية وخدمات االتصاالت االلكترونية من ﻗبل :
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 الوزير المكلف باالتصاالت اإللكترونية مقيمي ومشﻐلي الشبكات، مزودي خدمات هيئات المستهلكين القائمة بصﻔة ﻗانونية، المنظمات المهنية الناشطة في مجال االتصاالت االلكترونية،يمكن للهيئة أن تتعهد تلقائيا بالنظر في الممارسات المﺨلة باﻷحكام التشريعية والترتيبية في
ميدان االتصاالت اإللكترونية وذلك بناء على تقرير يعده المقرر العام.
الفصل -121
ترفﻊ العرائض مباشرة أو عن طريق محام باسم رئيس الهيئة بواسطة رسالة مضمونة الوﺻول
مﻊ اإلعالم بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية محﻔوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة
بإمضاء إلكتروني أو باإليداع لدى الهيئة مقابل وﺻل إيداع.
تقـدم العـريضة في أربعـة نظـائر متضمنة وﺟـوبا البيـانات التــالية:
 االسدددددم والشكدددددـل القدددددـانوني والمقدددددر االﺟتمددددداعي للعدددددارض وعددددددد الترسددددديم بالسجدددددـلالتجـاري عند االﻗتضاء،
 االسم والمقـر االﺟتماعي للمطلوب، عــرض مﻔصل لموضوع النزاع والطلبات.يجب أن ترفق العريضة بكل الوثائق و المراسالت ووسائل اإلثبات اﻷولية .
يتولى مكتب اإلﺟراءات بالهيئة الوطنية لالتصاالت اإللكترونية تسجيل العريضة حسب عددها
وتاريﺨها بدفتر القضايا وتوﺟيه نسﺨة منها و من مرفقاتها إلى الطـرف المطلوب بواسطة
رسالة مضمونة الوﺻول مﻊ اإلعالم بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية محﻔوظة في شكلها النهائي
بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني.
يمنح رئيس الهيئة المطلوب أﺟـل شهرا من تاريخ البلوغ وذلك لتقديم ردود دفـاعه .وإذا لم يتول
المطلوب الرد في اﻷﺟل المحدد تواﺻل الهيئة النظر في الدعـوى دون توﻗف على ﺟـوابه.
56

يعين رئيس الهيئة مقررا إلﺟراء االبحاث والتحقيقات في كل ﻗضية ترفﻊ لدى الهيئة .
يتثبت المقرر من وثائق الملف ويمكن له أن يطلب من اﻷشﺨاص الطبيعيين والمعنويين إمداده
بجميﻊ العناﺻر التكميلية للبحث ويمكن له القيام بجميﻊ اﻷبحاث والتدﻗيقات على عين المكان
حسب الشروط القانونية .كما يمكن له في كل مرحلة من مراحل القضية أن يطلب إمداده بجميﻊ
الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.
يمكن للمقررين عند مباشرة التحقيق في القضايا الموكولة إليهم:
 الدخول إلى المحالت المهنية خالل ساعات العمل االعتيادية، القيددددام بكددددل اﻷعمددددال االسددددتقرائية الالزمددددة والحصددددول عنددددد أول طلددددب ودون تنقددددل علددددىالوثدددائق والحجدددج مهمدددا كدددان سدددندها والددددفاتر الضدددرورية إلﺟدددراء أبحددداثهم ومعايندددداتهم أو
الحصول على نسخ ﻗانونية منها،
 استدعاء وسماع كل اﻷشﺨاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها ﺻلة بمهمتهم.الفصل -122
يمكن للمقرر ،بعد توﺻله بجواب المطلوب إن رأى فائدة في ذلك أو بطلب من أحد الطرفين،
وﻗبل الشروع في عمليات البحث و االستقراء ،إﺟراء محاولة ﺻلحية إليجاد حل توفيقي للنزاع
وله أن يقوم بكل ما يراه مناسبا في هذا الﻐرض بما في ذلك االستعانة بﺨبراء مﺨتصين عند
االﻗتضاء.
يتعين على المقرر ختم الطور الصلحي ،في ﺻورة إﺟراء محاولة ﺻلحية ،في أﺟل شهر بداية
من تاريخ توﺻله بجواب المطلوب.
إذا تم التوﺻل إلى تسوية النزاع رضائيا كليا أو ﺟزئيا يتولى المقرر تحرير تقرير يحيله ﺻحبة
اتﻔاﻗية الصلح وملف القضية على رئيس الهيئة الوطنية لالتصاالت الذي يتولى دعوة أعضاء
الهيئة لعقد ﺟلسة للبت في الموضوع.
إذا لم يتوﺻل المقرر إلى حل النزاع رضائيا يتولى تحرير تقرير في ذلك يحيله على رئيس
الهيئة ويتولى استكمال إﺟراء اﻷبحاث والتحريات الالزمة للبت في القضية.
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الفصل -123
يمكن لرئيس الهيئة الوطنية لالتصاالت عند توﺻله بالتقارير أن يطلب من اﻷطراف المعلومات
والوثائق الضرورية للبت في النزاع.
كما يمكـن لرئيس الهيئة عن د االﻗتضاء تعيين خبـراء من خارج الهيئة وتحديد المهـام الموكولة
إليهم وتسبّق مصاريف االختبار من الطرف الطالب .يمكن التجريح في هؤالء الﺨبراء طبقا
ﻷحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يتولى المقـرر ختم أبحاثه و تحرير تقرير يقدم فيه مالحظاته في أﺟل شهرين من تاريخ توﺻله
بجواب المطلوب عن الدعوى أو من تاريخ تحرير تقريره ويمكن لرئيس الهيئة التمديد في ذلك
اﻷﺟل بطلب من المقرر عند االﻗتضاء.
إذا لم يتم التوﺻل إلى حل توفيقي ،يتولى رئيس الهيئة إحالة تقرير ختم اﻷبحاث على أطراف
النزاع بواسطة رسالة مضمونة الوﺻول مﻊ اإلعالم بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية محﻔوظة في
شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني .ويتعين على اﻷطراف الرد على
ذلك التقرير سواء بأنﻔسهم أو عن طريق محام بـواسطة مذكرة تتضمن مستندات الدفـاع التي
يرونها ﺻالحة وذلك في أﺟل شهر من تاريخ اإلعالم.
الفصل -124
يتولى رئيس الهيئة تحديد موعد انعقاد ﺟلسة الهيئة في أﺟل ثالثين يوما من تاريخ توﺻله
بجواب أطراف النزاع على تقرير ختم اﻷبحاث.
تكون ﺟلسات الهيئة الوطنية لالتصاالت مﻐلقة وتتولى الهيئة النظر في الملﻔات حسب الترتيب
الذي يقرره رئيس الهيئة.
تتولى الهيئة سمـاع اﻷطـراف أو محاميهم وأي شﺨص تـرى أنه من الممكن أن يﻔيدها في حل
النزاع ولها أن تستعين بﺨبير عند االﻗتضاء.
تدون مداوالت الهيئة في محـاضر ﺟلسات وتمضى من ﻗبل رئيس الهيئة وأعضائها.
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بعد انتهاء المـداوالت تحجز القضية للمﻔـاوضة التي تكـون سرية.
تصدر الهيئة ﻗرارات لﻔرض عقوبات إدارية و /أو مالية وعلى اﻷطراف المعنية االمتثال لها
ويمكن للهيئة االستنجاد بالقوة العامة وبكامل الوسائل القانونية المتاحة لها لﻔرض العقوبات.
تتولى الهيئة متابعة تنﻔيذ العقوبات ومدى التزام اﻷطراف بها وفي ﺻورة العود لها أن تتعهد
تلقائيا ً لﻔرض عقوبات ﺟديدة أو لتنﻔيذ العقوبات السابقة.
تسقط ﺟميﻊ الدعاوى التي ترفﻊ لدى الهيئة بعد مضي ثالث سنوات على تاريخ وﻗوع الﻔعل
الضار المشتكي منه.
الفصل -125
تكون ﻗرارات الهيئة معللة و تبلﻎ إلى اﻷطراف المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا .وتتولى
اﻷطراف فيما بينها تبليﻎ هذه القرارات بواسطة عدل تنﻔيذ.
الفصل -126
يتم الطعن باالستئناف في ﻗرارات الهيئة في المادة التنازعية أمام الدوائر اإلستئنافية لدى
المحكمة اإلدارية.
كما يتم الطعن في شرعية ﻗرارات الهيئة التعديلية وفي المادة اإلدارية أمام الدوائر اإلبتدائية
المﺨتصة في ﻗضاء تجاوز السلطة.
ويتم النظر في هذه الطعون طبقا لإلﺟراءات المنصوص عليها بالقانون عدد  40لسنة
1972المؤرخ في غرة ﺟوان  1972المتعلق بالمحكمة اإلدارية كما تم تنقيحه بالنصوص
الالحقة.
وتنﻔذ ﻗرارات الهيئة بقطﻊ النظر عن الطعن فيها .ويجوز للرئيس اﻷول لمحكمة االدارية بتونس
أن يأذن استعجاليا بتوﻗيف تنﻔيذ ها الى حين البت في الطعن وذلك إذا كان من شأن تنﻔيذها أن
يسبب ضررا ال يمكن تداركه  .والقرار الصادر في هذا الشأن ال يقبل الطعن بأي وﺟه.
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القسم الخامس
إجراءات العقوبات اإلدارية
الفصل -127
تتولى الهيئة ،في حدود مشموالتها ،تسليط عقوبة إدارية على مشﻐلي الشبكات ومزودي خدمات
االتصاالت االلكترونية الذين ثبت إخاللهم ،بأفعال منﻔردة أو بممارسات أو بتصرفات متكررة،
باﻷحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة باالتصاالت االلكترونية أو بقرارات الهيئة كما يلي :
 فرض شروط خاﺻة لممارسة النشاط موضوع القرار. تسليط عقوبة مالية ال يتجاوز مقدارها  %3من رﻗم معامالت المعني باﻷمر المنجز خاللالسنة المنقضية دون اعتبار اﻷداءات وعلى أساس الﺨسارة التي لحقت بسوق اإلتصاالت
اإللكترونية و الربح الذي حققه المشﻐل ﺟراءها وفي ﺟميﻊ اﻷحوال بكيﻔية تتالءم مﻊ
المﺨالﻔة المرتكبة .ويمكن للهيئة فرض غرامة إضافية عن كل يوم تأخير في إزالة المﺨالﻔة
المستمرة بمبلﻎ أﻗصاه عشرة آالف دينارا يوميا.
 إيقاف وﻗتي للﺨدمة المعنية بالقرار لمدة أﻗصاها شهران في ﺻورة تسبب المﺨالﻔة لتهديدﺟدي لسوق أو ﻷحد أسواق اإلتصاالت اإللكترونية أو القطاع ،تقدرها الهيئة مﻊ وﺟوب
معاينة و تقدير ذلك من طرف أهل الﺨبرة.
وتتولى المصالح المﺨتصة بوزارة المالية استﺨالص الﺨطايا المالية المحكوم بها من طرف
الهيئة وفقا للتشريﻊ و التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل -128
يﺨضﻊ تسليط العقوبات المشار اليها بالﻔصل السابق الى االﺟراءات التالية :
تتولى المصالح المﺨتصة بالهيئة تحرير تقرير في المﺨالﻔة ،يحال الى المدير التنﻔيذي الذي
يرفعه الى مجلس الهيئة  .و يجب أن يتضمن التقرير المعطيات التالية:
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 وﺻف دﻗيق للمﺨالﻔة مﻊ بيان النص القانوني أو الترتيبي أو ﻗرار الهيئة الذي تماالخالل به.
 البيانات المتعلقة بالمشﻐل أو المزود مرتكب المﺨالف الوثائق والمؤيدات المثبتة للمﺨالﻔة.إذا اتضح أنه سبق للمعني باﻷمر ارتكاب نﻔس المﺨالﻔة أو االخالل بنﻔس النص القانوني أو
الترتيبي أو نﻔس ﻗرار الهيئة ،يتم التنصيص على ذلك ﺻراحة بالتقرير مﻊ ذكر كل المعطيات
المتعلقة بتلك المﺨالﻔة.
وفي ﺻورة ثبوت المﺨالﻔة ،يوﺟه رئيس الهيئة تنبيها معلال للمعنى باﻷمــــــــر لوضﻊ حد لها
في أﺟل يحدده حسب خطورة تلك المﺨالﻔة وتأثيرها على السوق وعلى السير العادي للقطاع .
وعند انتهاء االﺟل المحدد بالتنبيه ،تتولى المصالح المﺨتصة بالهيئة تحرير تقرير تعاين فيه
اذعان المعنى باﻷمر للتنبيه من عدمه وترفقه بالمؤيدات الالزمة وتحيله الى المدير التنﻔيذي
للهيئة الذي يرفعه مجددا الى مجلس الهيئة.
يعقد مجلس الهيئة ﺟلسة التﺨاذ أحــــــــد اإلﺟرائين التالين :
 في ﺻورة ثبوت إذعـــــان المﺨالف للتنبيه في االﺟل المحدد ،يتﺨذ مجلس الهيئة ﻗرارا بحﻔظالملف وختم االﺟراءات العقابية.
 في ﺻورة ثبوت عدم اذعان المﺨالف للتنبيه في اﻷﺟل المحدّد أو في ﺻورة ثبوت تكرارالمﺨالﻔة أو االخالل بنﻔس النص القانوني أو الترتيبي أو بنﻔس ﻗرار الهيئة ،يتﺨذ مجلس الهيئة
ﻗرارا بﻔتح االﺟراءات العقابية ويوﺟه نظيرا من التقرير ومرفقاته إلى المعني باﻷمر للردّ عليه
وتقديــــــــــم ملحوظاته الكتابية في أﺟل معقول أﻗصاه الشهر الذي يحدده مجلس الهيئة.
يتولى مجلس الهيئة تحديد موعد انعقاد ﺟلسة لسماع المعنى باﻷمــــــــر كما يمكنه استدعاء كل
من يرى فائـــدة في سماعــه.
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وبعد استيﻔاء االﺟراءات السابقة ،يتولى مجلس الهيئة تسليط عـــقوبة من العقوبات المنصوص
عليها بالﻔصل االول مـﻊ مراعاة مدى خطورة المﺨالﻔة وتكرارها وتأثيرهــــــا عـــلى السوق
ووضعية المﺨالف اإلﻗتصادية واﻷربـاح التي حققها من تلك المﺨالﻔــة .ويجب أن يكون ﻗرار
العقوبة معلّـــال .
إذا ثبت أن المﺨالﻔة تقتضي عقوبة ﺟزائية تتولى الهيئة إحالة الملف على وكيل الجمهورية
المﺨتص ترابيا ﻗصد القيام بالتتبعات الجزائية عند االﻗتضاء.
القسم السادس
صالحيات هيئة التعديل المتعلقة بالمنافسة
الفصل -129
تطبق اﻷحكام الواردة في هذا الكتاب ما لم تتعارض مﻊ اﻷحكام المنظمة للمنافسة المنصوص
عليها بقانون المنافسة و اﻷسعار.
الفصل -130
تسهر الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية على تعديل المنافسة في ﻗطاع اإلتصاالت
اإللكترونية وعلى أن تكون المنافسة فيه شاملة ومنصﻔة وعلى حمل المشﻐلين على احترام
اﻷحكام المتصلة بها والمتعلقة بالﺨصوص بالربط البيني بين الشبكات العامة لإلتصاالت
اﻷلكترونية و بتقسيم الحلقة المحلية وبتقاسم البنية التحتية لإلتصاالت اإللكترونية وبالنﻔاذ
للشبكات ولﺨدمات اإلتصاالت اإللكترونية وبالعروض التجارية لإلتصاالت اﻷلكترونية في
أسواق الجملة و التﻔصيل.
الفصل - 131
تتولى الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية القيام بدراسات لتحليل واﻗﻊ وآفاق سوق
اإلتصاالت بهدف إدخال التعديالت الضرورية لضمان المنافسة فيها وتضبط بقرار من الهيئة
شروط وإﺟراءات القيام بهذه الدراسات ودوريتها.
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الفصل -132
تحدد الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية على ضوء الدراسات التي تقررها والمبادئ
التوﺟيهية وبعد إﺟراء استشارة عامة وأخذ رأي مجلس المنافسة ما يلي:
ـ اﻷسواق المرﺟعية لﺨدمات اإلتصاالت اﻷلكترونية بالجملة و التﻔصيل،
ـ معايير تحديد اﻷسواق المرﺟعية و ممارسة التأثير الﻔاعل عليها،
ـ ﻗائمة المشﻐلين الذي هم في مركز هيمنة سواء في أسواق الجملة أو في أسواق التﻔصيل،
ـ إلتزامات المشﻐلين الذي هم في مركز هيمنة على كل سوق من اﻷسواق المرﺟعية لﺨدمات
اﻷتصاالت اإللكترونية بالجملة و بالتﻔصيل،
ـ إلتزامات المشﻐلين الذي هم في مركز هيمنة على كل سوق من أسواق خدمات اإلتصاالت
اإللكترونية بالجملة أو بالتﻔصيل التي لها ارتباط وثيق بالسوق المرﺟعية التي وﺟدوا بها في
مركز هيمنة.
الفصل -133
يعتبر مشﻐل شبكات عمومية لإلتصاالت اإللكترونية في مركز هيمنة على كل سوق من
اﻷسواق المرﺟعية لﺨدمات اإلتصاالت اإللكترونية عندما يكون في وضعية تسمح له بممارسة
تأثير فاعل على السوق.
و يمكن اعتبار هذا المشﻐل مهيمنا على كل سوق لها ارتباط وثيق بالسوق المرﺟعية التي شﻐل
مركز هيمنة فيها.
الفصل -134
يمكن للهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية بعد ﻗيامها باإلﺟراءات الواردة بالﻔصل  132من
المجلة تعديل سوق ال يعد من اﻷسواق المرﺟعية.
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الفصل -135
تحيل الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية إلى مجلس المنافسة الشكايات والدعاوى المرفوعة
أمامها المتعلقة بالممارسات المﺨالﻔة للمنافسة على معنى ﻗانون المنافسة واﻷسعار في ﻗطاع
اإلتصاالت اﻷكترونية بعد أن تصدر عند اإلﻗتضاء ﻗرارا بعدم اإلختصاص للنظر فيها.
تطلب الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية رأي مجلس المنافسة حول المسائل المعروضة
على أنظارها المتعلقة بالمنافسة.
ويعلم مجلس المنافسة الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية بكل دعوى أو شكاية متعلقة
بالمنافسة في ﻗطاع اإلتصاالت اإللكترونية مرفوعة أمامه ويطلب رأيها حول الممارسات
المعروضة على نظره.
الفصل -136
احدث مجلس تشاور وتنسيق يجمﻊ مجلس المنافسة والهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية
يعمل على تجنب تنازع اإلختصاص بينهما وإبرام مذكرات تﻔاهم في الﻐرض.
ال يتﺨذ هذا المجلس أي ﻗرار ذا ﺻبﻐة تعديلية أو ﻗضائية.
يترأس المجلس كل سنة بالتناوب رئيس مجلس المنافسة و رئيس الهيئة الوطنية لإلتصاالت
اإللكترونية .و يتكون المجلس زيادة على رئيسه من عضوين معينين بالتناﺻف من بين أعضاء
مجلس كل هيئة لمدة ثالث سنوات.
ويقﻊ تحديد طرق تنظيم و سير المجلس بأمر حكومي.
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القسم السابع
التسيير اإلداري والمالي لهيئة التعديل
الفصل-137
تتمتﻊ الهيئة بميزانية مستقلة يٌعدّها المدير التنﻔيذي تحت إشراف رئيس الهيئة ويٌصادق عليها
مجلس الهيئة ويتم النظر فيها والمصادﻗة عليها حسب اإلﺟراءات والمبادئ المعمول بها للنظر
في ميزانيات الهيئات العمومية المستقلة.
الفصل -138
تتأتى موارد الهيئة من:
 معلوم واحد ( )%1موظف على رﻗم معامالت السنة المنصرمة بعنوان تﻐطيةالمصاريف السنوية للتعديل القطاعي،
 المنح واالعتمادات التي تسندها الدولة عند االﻗتضاء للهيئة، الهبات المتحصل عليها طبق التشريﻊ الجاري به العمل، القروض.ويجب عند ﻗبول الموارد غير العمومية ،احترام مبادئ الشﻔافية وعدم تضارب المصالح وعدم
المساس باستقاللية الهيئة.
الفصل -139
تتكون نﻔقات الهيئة من :
 مصاريف تسيير الهيئة، تكاليف القروض المبرمة ومبالﻎ استهالك ﻗيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة، مصاريف الدراسات واالختبارات.وتحول فواضل ميزانية الهيئة سنويا الى ﺻندوق التنمية الرﻗمية.
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الفصل -140
يﻔوض امضاؤه إلى إطارات
المدير التنﻔيذي لهيئة التعديل هو آمر ﺻرف ميزانيتها ،وله أن ّ
الهيئة اإلدارية أو المالية.
الفصل -141
تمسك حسابية الهيئة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.
وتﺨضﻊ حسابية الهيئة الى مراﺟعة يجريها عضو من هيئة الﺨبراء المحاسبين بالبالد التونسية
حسب التراتيب الجاري بها العمل كما تﺨضﻊ الى رﻗابة دائرة المحاسبات.
الفصل -142
تضﻊ الهيئة نظام رﻗابة داخلية لإلﺟراءات اإلدارية والمالية والمحاسبية لضمان سالمة القوائم
المالية ونزاهتها وشﻔافيتها ومطابقتها للقانون.
وتحدث وحدة تدﻗيق داخلي لدى الهيئة تسهر على حسن سير نظام الرﻗابة الداخلية وتقدم تقارير
دورية في الﻐرض إلى المجلس.
تعدّ الوحدة مﺨططا سنويا ﻗصد تحسين اﻷداء والرﻗابة على أعمال الهيئة ويعرض المﺨطط
على مصادﻗة مجلس تصرف الهيئة وتتولى الهيئة بكامل أﺟهزتها التعهد والسهر على تنﻔيذه.
الفصل -143
تعد القوائم المالية للهيئة تحت إشراف المدير التنﻔيذي للهيئة وتعرض على مراﻗبي الحسابات
ﻗصد المصادﻗة عليها.
الفصل -144
يتعين على الهيئة أن تنشر سنويا وعلى نﻔقاتها نتائج تصرفها.
الفصل -145
تﺨضﻊ الصﻔقات العمومية إلى المبادئ واالﺟراءات المنظمة لصﻔقات المنشات العمومية إال أذا
اﻗتضت ضرورة تحقيق مهمتها اعﻔائها من تلك االﺟراءات ويتم حينذاك اللجوء بصﻔة استثنائية
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إلى االﺟراءات االستثنائية التي يتم ضبطها بمقرر معلل من رئيس الهيئة بعد مصادﻗة المجلس
التصرف.
تﺨضﻊ الصﻔقات العمومية للهيئة في كل اﻷحوال لرﻗابة الهيئة العليا للطلب العمومي
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الكتاب الثالث
في الثقة الرقمية وحماية الفضاء الرقمي الوطني
الباب األول
خدمات الثقة الرقمية
القسم األول
خدمات الثقة الرقمية
الفصل -146
تتكون خدمات الثقة الرﻗمية من الﺨدمات اإللكترونية التالية :
 خدمة إحداث والتدﻗيق في اإلمضاءات اإللكترونية واﻷختام االلكترونية والشهاداتالمتصلة،
 خدمة إحداث والتدﻗيق في أختام التوﻗيت اإللكترونية، خدمة إحداث والتدﻗيق في شهادات المصادﻗة للمواﻗﻊ االلكترونية، خدمة التراسل اإللكتروني المضمون الوﺻول، خدمة اﻷرشيف اإللكتروني، خدمة التشﻔير.ويتم تحديد شروط تأهيل الﺨدمات اإللكترونية المكونة لﺨدمات الثقة الرﻗمية والمذكورة أعاله
بقرار من الوزير المكلف باإلتصاالت اإللكترونية.
الفصل -147
تعتبر الﺨدمة اإللكترونية المقدمة لحساب الﻐير أو للحساب الﺨاص والمرتكزة على الﺨدمات
المنصوص عليها في الﻔصل  146من المجلة خدمة ثقة رﻗمية ويتم تحديد شروط تأهيلها بقرار
من الوزير المكلف باإلتصاالت اإللكترونية.
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الفصل -148
ال تقدم خدمات الثقة الرﻗمية المؤهلة لحساب الﻐير أو للحساب الﺨاص إال من طرف مزودي
خدمات ثقة رﻗمية معتمدين.
القسم الثاني
الوثيقة اإللكترونية واإلمضاء اإللكتروني
الفصل -149
تضاف فقرة ثانية إلى الﻔصل  440والﻔصل  440مكرر إلى مجلة االلتزامات والعقود على
النحو التالي:
الﻔصل ( 440فقرة ثانية)  :الوثيقة اإللكترونية هي الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرﻗام
أو أي إشارات رﻗمية أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل االتصال تكون ذات محتوى
يمكن فهمه ومحﻔوظة على حامل إلكتروني يؤمن ﻗراءتها والرﺟوع إليها عند الحاﺟة .وتتمتﻊ
الوثيقة اإللكترونية بنﻔس ﻗوة اإلثبات التي تتمتﻊ بها الوثيقة الورﻗية.
الﻔصل ( 440مكرر) :يتمثل اإلمضاء في وضﻊ اسم أو عالمة خاﺻة من طرف العاﻗد بنﻔسه
مدمجة بالكتب المرسوم بها .ويمكن اإلمضاء المستلزم إلتمام الحجج المكتوبة من تحديد هوية
الممضي والتعبير عن ﻗبوله لاللتزامات الناتجة عن الحجة الممضاة.
إذا كان اإلمضاء إلكترونيا ،يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق به يضمن ﺻـلة اإلمضـاء
المـذكور بالوثيقة اإللكترونية المرتبطة به .ويتعين الوثوق في اإلمضاء اإللكتروني ،إلى أن
يثبت غير ذلك ،عندما يمكن من تحديد هوية الممضي ويضمن سالمة الوثيقة الممضاة وفق
النصوص التشريعية والترتيبية المعمول بها في هذا المجال.
الفصل -150
تضاف فقرة ثانية للﻔصل  442من مجلة االلتزامات والعقود على النحو التالي:
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الﻔصل ( 442فقرة ثانية)  :تعد الوثيقة اإللكترونية حجة رسمية إذا كانت مدعمة بإمضاء
إلكتروني موثوق به تم إحداثه من طرف المأمورون المنتصبون لذلك ﻗانونا.
الفصل -151
يلﻐى الﻔصل  453مكرر وتحين الﻔقرة اﻷولى والﻔقرة الثانية من الﻔصل  453من مجلة
االلتزامات والعقود على النحو التالي:
الﻔصل ( 453فقرة أولى)  :يجب أن يكون اإلمضاء محدث من طرف العاﻗد بنﻔسه بأسﻔل الكتب
والطابﻊ ال يقوم مقامه بحيث يعتبر وﺟوده كعدمه.
الﻔصل ( 453فقرة ثانية) :تعد الوثيقة اإللكترونية حجة غير رسمية إذا كانت مدعمة بإمضاء
إلكتروني موثوق به تم إحداثه من طرف العاﻗد.
الفصل -152
يمكن االستدالل باإلمضاء اإللكتروني لإلثبات لدى المحاكم وال يمكن رفضه ﻷنه ﻗدم في شكل
إلكتروني أو ﻷنه غير مطابق لشروط اإلمضاء اإللكتروني الموثوق به.
ويعتمد ﻗانونا اإلمضاء اإللكتروني الموثوق به كما يعتمد اإلمضاء الﺨطي ويعتبر موثوق به
ﻗانونا ما لم يثبت خالف ذلك.
الفصل -153
في كل الحاالت التي تقتضي فيها اﻷحكام التشريعية أو الترتيبية اإلمضاء الﺨطي ،تعتبر هذه
اإللزامية مستوفاة عند استﺨدام اإلمضاء اإللكتروني الموثوق به.
الفصل -154
يستجيب اإلمضاء اإللكتروني المعزز للشروط اآلتي ذكرها:
 أن يكون مرتبط حصريا بالممضي دون غيره، أن يمكن من تحديد هوية الممضي،70

 أن يتم إحداثه بواسطة بيانات إحداث إمضاء إلكتروني موضوعة تحت رﻗابةالممضى بصﻔة حصرية،
 أن يكون مرتبط بالبيانات التي وضﻊ عليها اإلمضاء بكيﻔية تمكن من كشف أيتﻐيير الحق أدخل عليها.
الفصل -155
يستجيب اإلمضاء اإللكتروني الموثوق به للشروط اآلتي ذكرها:
 أن يستجيب لشروط اإلمضاء اإللكتروني المعزز طبقا ﻷحكام هذا القسم، أن يتم إحداثه بواسطة منظومة إحداث إمضاء إلكتروني موثوق بها، أن يكون مرتبطا بشهادة إمضاء إلكتروني موثوق بها.الفصل -156
تمكن عملية التدﻗيق في اإلمضاء اإللكتروني الموثوق به من التثبت من مطابقة اإلمضاء
للشروط اآلتي ذكرها:
 أن يستجيب اإلمضاء اإللكتروني الموثوق به لشروط اإلمضاء اإللكتروني المعززطبقا ﻷحكام هذا القسم.
 أن يكون اإلمضاء اإللكتروني مرتبطا بشهادة إمضاء إلكتروني موثوق بها ﺻادرةعن مزود خدمات ثقة معتمد وﺻالحة لالستعمال عند احداث اإلمضاء،
 أن تكون بيانات التدﻗيق في اإلمضاء مطابقة للبيانات المقدمة إلى الطرفالمستعمل،
 أن يحدد اإلمضاء اإللكتروني للطرف المستعمل هوية الممضي المضمنة بشهادةاإلمضاء اإللكتروني الموثوق بها،
 أن يكون اإلمضاء اإللكتروني محدث بواسطة منظومة إحداث إمضاء إلكترونيموثوق بها،
 -عدم تﻐيير البيانات الممضاة.
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القسم الثالث
الختم اإللكتروني
الفصل -157
يمكن االستدالل بالﺨتم اإللكتروني لإلثبات لدى المحاكم وال يمكن رفضه ﻷنه ﻗدم في شكل
إلكتروني أو أنه ال يحترم شروط الﺨتم اإللكتروني الموثوق به.
إذا كان الﺨتم اإللكتروني موثوﻗا به فإنه يقترن باالعتراف بصحة وسالمة البيانات المرتبطة به.
الفصل -158
يستجيب الﺨتم اإللكتروني المعزز للشروط اآلتي ذكرها :
 أن يكون مرتبطا بصاحب الﺨتم دون غيره، أن يمكن من تحديد هوية ﺻاحب الﺨتم، أن يتم إحداثه بواسطة بيانات إحداث ختم إلكتروني موضوعة تحت رﻗابة ﺻاحبالﺨتم،
 أن يكون مرتبطا بالبيانات التي وضﻊ عليها الﺨتم بكيﻔية تمكن من كشف أي تﻐييرالحق أدخل عليها.
الفصل -159
يستجيب الﺨتم اإللكتروني الموثوق به للشروط اآلتي ذكرها:
 أن يستجيب لشروط الﺨتم اإللكتروني المعزز طبقا ﻷحكام هذا القسم، أن يتم إحداثه بواسطة منظومة إحداث ختم إلكتروني موثوق بها، -أن يكون مرتبطا بشهادة ختم إلكتروني موثوق بها.
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القسم الرابع
ختم التوقيت اإللكتروني
الفصل -160
يمكن االستدالل بﺨتم التوﻗيت اإللكتروني لإلثبات لدى المحاكم وال يمكن رفضه ﻷنه ﻗدم في
شكل إلكتروني أو أنه ال يحترم شروط ختم التوﻗيت االلكتروني الموثوق به.
إذا كان ختم التوﻗيت االلكتروني موثوﻗا به فإنه يقترن بالثبوت التام للتاريخ والتوﻗيت الذي يشير
إليه وبصحة البيانات المرتبطة بذلك التاريخ والتوﻗيت.
الفصل -161
في كل الحاالت التي تقتضي فيها اﻷحكام التشريعية أو الترتيبية اثبات التاريخ ،تعتبر هذه
اإللزامية مستوفاة عند استﺨدام ختم التوﻗيت اإللكتروني الموثوق به.
القسم الخامس
خدمة إحداث الشهادات واألختام الموثوق بها
الفصل -162
يتم ضبط شروط الوثوق بشهادة اإلمضاء اإللكتروني وشروط الوثوق بمنظومة إحداث إمضاء
إلكتروني بقرار ﺻادر عن الوزير المكلف باالتصاالت اإللكترونية.
الفصل -163
يتم ضبط شروط الوثوق بشهادات الﺨتم اإللكتروني وشروط الوثوق بمنظومة إحداث ختم
إلكتروني بقرار ﺻادر عن الوزير المكلف باالتصاالت اإللكترونية.
الفصل -164
يتم ضبط شروط الوثوق بﺨتم التوﻗيت اإللكتروني بقرار ﺻادر عن الوزير المكلف باالتصاالت
اإللكترونية.
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الفصل -165
مزودو خدمات الثقة الرﻗمية المعتمدون هم وحدهم دون غيرهم ،الذين يمكنهم إﺻدار شهادات
اإلمضاء اإللكتروني الموثوق بها وشهادات الﺨتم اإللكتروني الموثوق بها وشهادات المصادﻗة
على مواﻗﻊ اإلنترنات الموثوق بها.
الفصل -166
يتعين على مزود خدمات الثقة الرﻗمية المعتمد ﻗبل إﺻدار الشهادات الموثوق بها الحصول على
الموافقة الكتابية أو اإللكترونية لصاحب الشهادة حول المعلومات التي تتضمنها.
الفصل -167
يتولى مزود خدمات الثقة الرﻗمية المعتمد ،عند طلب شهادة موثوق بها ﺟمﻊ المعلومات ذات
الصبﻐة الشﺨصية طبقا للتشاريﻊ والتراتيب الجاري بها العمل ،ويتعين أن تجمﻊ المعلومات
طبقا ﻷحدى اإلﺟراءات التالية :
 بحضور الشﺨص الطبيعي شﺨصيا أو بحضور الممثل القانوني للشﺨص المعنوي، بناء على شهادة إمضاء إلكتروني موثوق بها أولى ﺻالحة ﺻادرة عن نﻔس المزودأو مزود آخر معتمد،
 عن طريق شﺨص طبيعي أو معنوي يتولى التثبت مباشرة من الشﺨص المعنى بعدالموافقة الكتابية أو اإللكترونية لهذا الشﺨص،
 باستعمال وسيلة توازي حضور الشﺨص الطبيعي أو حضور الممثل القانونيللشﺨص المعنوي ويتم تقييم هذه الوسيلة والمصادﻗة عليها من طرف هيكل المراﻗبة.
الفصل -168
يتولى مزود خدمات الثقة الرﻗمية المعتمد القيام بأعمال البحث والتحري الضرورية إلﺻدار
شهادات موثوق بها طبقا للتشريﻊ والتراتيب الجاري بها العمل ،ويتعين عليه لهذا الﻐرض تحديد
منهجية البحث والتحري المتبعة ووضﻊ كافة التقارير الصادرة عن هذه المنهجية على ذمة
هيكل الرﻗابة.
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الفصل -169
يتولى المزود المعتمد إﺟابة ﺻاحب مطلب الشهادة الموثوق بها في أﺟل أﻗصاه سبعة أيام عمل
من تاريخ اتصاله بالمطلب.
الفصل -170
يتﺨذ مزود خدمات الثقة الرﻗمية المعتمد كافة التدابير القانونية لتوفير الضمانات التالية :
 ﺻحة المعلومة المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها، الصلة بين ﺻاحب الشهادة وبيانات التدﻗيق الﺨاﺻة به، انﻔراد ﺻاحب الشهادة بمسك منظومة إحداث إمضاء إلكتروني موثوق بها ومتكاملةمﻊ بيانات التدﻗيق في اإلمضاء اإللكتروني،
 انﻔراد ﺻاحب الشهادة بمسك منظومة إحداث ختم إلكتروني موثوق بها ومتكاملة مﻊبيانات التدﻗيق في الﺨتم اإللكتروني،
الفصل -171
يتولى مزود خدمات الثقة الرﻗمية المعتمد ،تسليم الشهادة الموثوق بها :
 بحضور الشﺨص الطبيعي شﺨصيا أو بحضور الممثل القانوني للشﺨص المعنوي، عن طريق شﺨص طبيعي أو معنوي يتولى التثبت مباشرة من الشﺨص المعنى بعدالموافقة الكتابية أو اإللكترونية لهذا الشﺨص،
 باستعمال وسيلة توازي حضور الشﺨص الطبيعي أو حضور الممثل القانونيللشﺨص المعنوي ويتم تقييم هذه الوسيلة والمصادﻗة عليها من طرف هيكل المراﻗبة.
الفصل -172
على كل مزود خدمات ثقة رﻗمية معتمد مسك سجل إلكتروني للشهادات مﻔتوح لإلطالع
إلكترونيا من العموم بصﻔة مستمرة ومجانيا .ويتضمن سجل الشهادات الصادرة عنه سواء
كانت ﺻالحة لالستعمال ومنتهية الصالحية مﻊ تحديد تاريخ انتهاء ﺻالحيتها أو عند االﻗتضاء
تاريخ إلﻐاءها.
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ويتعين حماية هذا السجل من كل تﻐيير غير مرخص فيه بواسطة إمضاء إلكتروني معزز أو
ختم إلكتروني معزز لمزود خدمات الثقة المعتمد.
الفصل -173
يلﻐي مزود خدمات الثقة الرﻗمية المعتمد في أﺟل ال يتجاوز الـ  24ساعة الشهادة في الحاالت
التالية:
 عند طلب ﺻاحب الشهادة، عند إعالمه بوفاة الشﺨص الطبيعي أو انحالل الشﺨص المعنوي ﺻاحب الشهادة، عند القيام باختبارات دﻗيقة تبين أن المعلومات مﻐلوطة أو مزيﻔة أو أنها غير مطابقةللواﻗﻊ أو أنه ﻗد تم انتهاك منظومة إحداث اإلمضاء أو الﺨتم اإللكتروني أو االستعمال
المدلس للشهادة.
ويعارض ﺻاحب الشهادة أو الﻐير بقرار مزود الﺨدمات الﺨاص بإلﻐاء الشهادة من تاريخ نشره
بالسجل اإللكتروني.
ويتولى مزود خدمات الثقة الرﻗمية إعالم ﺻاحب الشهادة حاال باإللﻐاء وسببه.
القسم السادس
التزامات صاحب الشهادة
الفصل -174
ال يكون مزود خدمات الثقة الرﻗمية المعتمد مسؤوال عن الضرر الناتج عن عدم احترام ﺻاحب
الشهادة لشروط استعمالها أو شروط إحداث إمضائه أو ختمه اإللكتروني.
الفصل -175
يكون ﺻاحب شهادة اإلمضاء اإللكتروني الموثوق بها المسؤول الوحيد عن سرية وسالمة
منظومة إحداث اإلمضاء التي يستعملها ،وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر ﺻادرا منه.
ويتعين على ﺻاحب الشهادة إعالم مزود خدمات الثقة الرﻗمية المعتمد بكل تﻐيير للمعلومات
المضمنة بالشهادة.
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الفصل -176
ال يمكن لصاحب الشهادة الموثوق بها التي تم إلﻐاؤها استعمال عناﺻر التشﻔير الشﺨصية
لإلمضاء موضوع الشهادة المعنية والمصادﻗة على هذه العناﺻر من ﺟديد لدى مزود آخر
لﺨدمات الثقة الرﻗمية .
الفصل -177
تعتبر الشهادات المسلمة من مزود خدمات الثقة الرﻗمية الموﺟود ببلد أﺟنبي كشهادات مسلمة
من مزود خدمات الثقة الرﻗمية موﺟود بالبالد التونسية إذا تم االعتراف بهذا الهيكل في إطار
اتﻔاﻗية اعتراف متبادل يبرمها هيكل الرﻗابة.
القسم السابع
خدمة التراسل اإللكتروني مضمون الوصول
الفصل -178
يمكن االستدالل بالبيانات المرسلة والمستلمة عبر خدمة التراسل االلكتروني مضمون الوﺻول
لدى المحاكم بﻐاية اإلثبات وال يمكن رفضها ﻷن تلك الﺨدمة ﻗدمت في شكل إلكتروني أو ﻷنها
ال تحترم شروط الﺨدمة المؤهلة للتراسل االلكتروني مضمون الوﺻول.
الفصل -179
في كل الحاالت التي تقتضي فيها اﻷحكام التشريعية أو الترتيبية كتب مضمون الوﺻول ،تعتبر
هذه اإللزامية مستوفاة عند استﺨدام الﺨدمة المؤهلة للتراسل اإللكتروني مضمون الوﺻول.
الفصل -180
تتمتﻊ البيانات المرسلة والمستلمة عبر الﺨدمة المؤهلة للتراسل االلكتروني المضمون الوﺻول
بضمان االعتراف بـ:
 ﺻحة وسالمة مضمونها، ارسالها من طرف المرسل المحدد، استالمها من طرف المرسل إليه المحدد،77

 الثبوت التام لتاريخ وتوﻗيت اإلرسال واالستالم.القسم الثامن
خدمة األرشفة االلكترونية
الفصل -181
يمكن االستدالل باﻷرشيف اإللكتروني لدى المحاكم لإلثبات وال يمكن رفضه ﻷنه ﻗدم في شكل
إلكتروني أو ﻷنه لم يحدث بواسطة خدمة مؤهلة لألرشﻔة االلكترونية.
الفصل -182
في كل الحاالت التي تقتضي فيها اﻷحكام التشريعية أو الترتيبية حﻔظ الوثائق الورﻗية أو
االلكترونية ،تعتبر هذه اإللزامية مستوفاة عند استﺨدام الﺨدمة المؤهلة لألرشﻔة اإللكترونية.
الفصل -183
تعتبر الوثائق اإللكترونية التي تم حﻔظها بواسطة الﺨدمة المؤهلة لألرشﻔة إلكترونية مؤمنة ضد
أي تﻐيير في محتواها ما عدى التﻐييرات المستلزمة إلﺟراء عملية الحﻔظ أو الرﻗمنة.
الفصل -184
تكون النسﺨة اإللكترونية من وثيقة ورﻗية نسﺨة مطابقة لألﺻل وﺻالحة لمدى طويل عندما يتم
إحداثها وحﻔظها باستﺨدام خدمة مؤهلة لألرشﻔة اإللكترونية .وفي هذه الحالة ،يمكن إتالف
الوثيقة الورﻗية اﻷﺻلية ،ما لم يتعارض مﻊ اﻷحكام القانونية الجاري بها العمل.
القسم التاسع
ممارسة نشاط مزود خدمات الثقة الرقمية
الفصل -185
يﺨضﻊ كل شﺨص طبيعي أو معنوي يرغب في تعاطي نشاط مزود خدمات ثقة رﻗمية،
باإلضافة إلى أحكام هذا القانون ،إلى كراس شروط تت ّم المصادﻗة عليه بقرار من الوزير المكلف
باإلتصاالت اإللكترونية .
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الفصل -186
يتعين على كل شﺨص طبيعي أو معنوي يرغب في تعاطي نشاط مزود خدمات ثقة رﻗمية
سحب كراس الشروط المنصوص عليها بالﻔصل  187من هذه المجلة وإمضائه وإيداعه لدى
المصالح المﺨتصة للوزارة المكلﻔة باالتصاالت االلكترونية.
ويتم تسليم وﺻل في الﻐرض للشﺨص الطبيعي أو الممثل القانوني للشﺨص المعنوي حال إيداع
كراس الشروط.
الفصل -187
يحجر على كل شﺨص طبيعي أو معنوي مباشرة نشاط مزود خدمات ثقة رﻗمية ﻗبل الحصول
على وﺻل إيداع كراس الشروط المنصوص عليه بالﻔصل  186من هذه المجلة.
الفصل -188
يتعين على مزود خدمات الثقة الرﻗمية إعالم حرفائه بكافة شروط استعمال خدماته والشهادات
الصادرة عنه.
الفصل -189
يكون مزود خدمات الثقة الرﻗمية مسؤوال عن كل ضرر حصل لكل شﺨص طبيعي أو معنوي
ناتج عن عدم احترام مقتضيات هذه المجلة.
القسم العاشر
لجنة خدمات الثقة الرقمية
الفصل -190
تحدث لدى الوزير المكلف باالتصاالت اإللكترونية لجنة خدمات الثقة الرﻗمية التي تتولى:
 تحديد المعايير الدولية الموﺟب اتباعها من طرف مزودي خدمات الثقة الرﻗمية لنيلﺻﻔة اإلعتماد،
 منح وسحب االعتماد لمزودي خدمات الثقة الرﻗمية،79

 تحديد المعايير الدولية الموﺟب اتباعها من طرف مزودي خدمات الثقة الرﻗميةالمعتمدين لتأهيل الﺨدمات المسداه من طرفهم،
 منح وسحب ﺻﻔة التأهيل لﺨدمة الثقة الرﻗمية المسداة من طرف مزودي خدماتالثقة الرﻗمية المعتمدين،
 السهر على مراﻗبة احترام مزود خدمات الثقة الرﻗمية المعتمد والﻐير معتمد ﻷحكامهذا القانون ونصوﺻه التطبيقية،
 تحليل تقارير عمليات التدﻗيق المنجزة من طرف هيئات تقييم المطابقة على مزوديخدمات الثقة المعتمدة والﻐير معتمدة،
 القيام بعمليات تدﻗيق لمزودي خدمات الثقة المعتمدين والﻐير معتمدين أو تكليفهيئات تقييم المطابقة للقيام بها.
ويقﻊ تحديد تركيبة وطرق تنظيم وسير هذه اللجنة بأمر حكومي.

الباب الثاني
حماية الفضاء الرقمي الوطني
القسم األول
االستراتيجية الوطنية للسالمة الرقمية
الفصل -191
مﻊ مراعاة اﻷحكام المتعلقة باإلستراتيجيات الوطنية في مجال اﻷمن القومي وبصالحيات
مجلس اﻷمن القومي ،تتولى الوزارة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية إعداد االستراتيجية
الوطنية للسالمة الرﻗمية بعد أخذ رأي المجلس اإلستراتيجي لإلﻗتصاد الرﻗمي ومجلس اﻷمن
القومي والوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية وإﺟراء استشارة عامة في الﻐرض.
يتم ضبط طرق إعداد وتنﻔيذ ومتابعة تطبيق اإلستراتيجية الوطنية لألمن الرﻗمي بمقتضى أمر
حكومي.
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الفصل -192
تهدف االستراتيجية الوطنية للسالمة الرﻗمية بصﻔة خاﺻة إلى تحقيق اﻷهداف التالية اﻷهداف
التالية :
– الحدّ من مﺨاطر الحوادث الرﻗمية،
– تدعيم سالمة البنية التحتية الرﻗمية،
– تدعيم ﻗدرات ﺟهاز الردّ على القرﺻنة والهجومات الرﻗمية ذات البعد الوطني،
– تحسيس المستﺨدمين بالمﺨاطر والتهديدات الرﻗمية،
– دعم تكوين الموارد البشرية في مجال السالمة الرﻗمية
– تأمين المنظومات اﻷعالمية والشبكات المترابطة سواء في القطاع العام أو الﺨاص.
– تنسيق برامج وأنشطة مﺨتلف المتدخلين العموميين والﺨواص في مجال السالمة الرﻗمية
القسم الثاني
الوكالة الوطنية للسالمة الرقمية
الفصل -193
وﻗﻊ تﻐيير تسمية " الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية " إلى "الوكالة الوطنية للسالمة
الرﻗمية" وهي مؤسسة عمومية ال تكتسي ﺻبﻐة إدارية تتمتﻊ بالشﺨصية المعنوية وباالستقالل
المالي وتﺨضﻊ في عالﻗاتها مﻊ الﻐير إلى التشريﻊ التجاري ويكون مقرها بتونس العاﺻم كما
يمكن لها أن تحدث فروعا ﺟهوية.
وتﺨضﻊ الوكالة إلشراف الوزارة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية.
ويضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق سير الوكالة بمقتضى أمر حكومي.
الفصل -194
تتولى الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية القيام بالمهام التالية:
– وضﻊ اآلليات الكﻔيلة بتنﻔيذ اإلستراتيجية الوطنية للسالمة الرﻗمية
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– إﺟراء مراﻗبة عامة على النظم المعلوماتية وشبكات مﺨتلف الهياكل العمومية والﺨاﺻة.
– ﺟمﻊ المعطيات والبيانات واإلحصائيات المتعلقة بالسالمة الرﻗمية إلحداث ﻗاعدة بيانات
إلستﻐاللها في إنجاز المهام الموكولة لها،
– متابعة تنﻔيذ الﺨطط والبرامج المتعلقة بالسالمة الرﻗمية في القطاع العمومي باستثناء
التطبيقات الﺨاﺻة بالدفاع واﻷمن الوطني والتنسيق بين المتدخلين في هذا المجال،
– ضمان اليقظة التكنولوﺟية في مجال السالمة الرﻗمية،
– العمل على تشجيﻊ تطوير حلول وطنية في مجال السالمة الرﻗمية وإبرازها
– السهر على تنﻔيذ الواﺟبات المتعلقة بإﺟبارية التدﻗيق الدوري لسالمة النظم المعلوماتية
والشبكات وبإعالم الوكالة فورا بالهجمات واالختراﻗات وغيرها من التهديدات.
– إعداد معايير لتصنيف البنى التحتية الرﻗمية الحيوية وتحديد المجاالت والهياكل
والمؤسسات المعنية بهذا التصنيف.
– تحديد ﻗائمة مشﻐلي البني التحتية الرﻗمية الحساسة والحيوية
– مراﻗبة احترام مشﻐلي البني التحتية الرﻗمية الحساسة والحيوية للواﺟبات المحمولة عليهم
بمقتضى اﻷحكام التشريعية والترتيبية
– اتﺨاذ اإلﺟراءات الكﻔيلة بالتصدي للمﺨاطر التي يتعرض لها مشﻐلو البني التحتية
الرﻗمية الحساسة والحيوية
– تمثيل الدولة التونسية لدى مﺨتلف المنظمات والهيئات في مجال السالمة الرﻗمية،
– إعداد المبادئ التوﺟيهية و اﻷدلة ووضﻊ مقاييس فنية في مجال السالمة الرﻗمية،
– المساهمة في دعم التكوين والرسكلة في السالمة الرﻗمية ونشر الثقافة المتصلة بها.
الفصل -195
يسير الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية مدير عام يمارس مشموالته طبقا للتشريﻊ والتراتيب
الجاري بها العمل .ويعرض المدير العام على مجلس مؤسسة الوكالة للدرس وإبداء الرأي
المسائل التي يقﻊ ضبطها بأمر حكومي الذي يحدد كذلك طرق تنظيم و سير الوكالة .
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الفصل -196
يمكن أن تسند إلى الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية عن طريق التﺨصيص ممتلكات الدولة
المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها .وفي ﺻورة ح ّل الوكالة ترﺟﻊ ممتلكاتها إلى
الدولة التي تتولّى تنﻔيذ التزاماتها وتعهداتها طبــقا للتشريﻊ الجاري به العمل.
القسم الثالث
حماية البنى التحتية الرقمية الحساسة والحيوية
الفصل -197
تحدد الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية ﻗائمة مشﻐلي البني التحتية الرﻗمية الحساسة والحيوية وفق
المعايير التالية:
– عدد المستعملين للمرفق أو الﺨدمة المقدمة،
– حجم سوق الﺨدمة المقدمة،
– مدة ومستوى اآلثار والنتائج الجسيمة التي ﻗد تحصل ومداها الجﻐرافي،
– مستوى الترابط مﻊ نظم معلوماتية أو شبكات أخرى تستﺨدم لتشﻐيل بنى تحتية حساسة،
– أهمية النظم المعلوماتية أو الشبكات في تقديم مستوى الﺨدمة المطلوب وإمكانية
إستبدالها،
الفصل -198
تتولى الو كالة الوطنية للسالمة الرﻗمية إعداد تقارير دورية ترفعها للوزير المكلف باإلتصاالت
اإللكترونية وعند اإلﻗتضاء لمجلس اﻷمن القومي حول مستوى المﺨاطر التي تواﺟه البنى
التحتية الرﻗمية الحيوية والﻔضاء الرﻗمي الوطني .
الفصل -199
يلتزم كل مشﻐل بنية تحتية رﻗمية حيوية وحساسة باعتماد خطة سالمة نظمه المعلوماتية
وشبكاته حسب خصائص البنية التحتية المعلوماتية الحيوية التي يشﻐلها.
وتتضمن خطة سالمة النظم المعلوماتية والشبكات وﺟوبا ما يلي :
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– مﺨطط لضمان استمرارية عمل النظم المعلوماتية والشبكات الحيوية والحساسة التي
يشﻐلها ضمانا الستمرارية توفير الﺨدمات أو اﻷنشطة ذات اﻷهمية الحيوية.
– مﺨطط الستئناف عمل النظم المعلوماتية والشبكات الحساسة والحيوية التي يشﻐلها
يتضمن مجموعة إﺟراءات وحلول بديلة لتﺨﻔيف وﻗﻊ انقطاعات اﻷنشطة المحتملة
وضمان السير العادي لهذه اﻷنشطة وحماية الوظائف المهمة والحساسة والحيوية من
اآلثار الناﺟمة عن اختالالت النظم المعلوماتية والشبكات أو الحوادث الرﻗمية الﺨطيرة،
وضمان استئناف هذه الوظائف في أﻗرب اآلﺟال.
و تصادق الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية على خطة سالمة النظم المعلوماتية والشبكات لمشﻐلي
البنى التحتية الرﻗمية الحيوية.
الفصل -200
على كل مشﻐل بنى تحتية رﻗمية حساسة أن يعد مﺨططا ً لضمان استمرارية واستئناف اﻷنشطة
يتضمن مجموعة إﺟراءات وحلول بديلة لتﺨﻔيف وﻗﻊ انقطاعات اﻷنشطة وضمان السير العادي
لهذه اﻷنشطة وحماية الوظائف اﻷساسية والحساسة والحيوية من اﻷثار الناﺟمة عن الحوادث
الرﻗمية الجسيمة وضمان استئناف عمل الوظائف في أﻗرب اآلﺟال.
ويتعين مراﺟعة هذا المﺨطط دوريا وكل سنة على اﻷﻗل وذلك وفق تطور البنى التحتية الرﻗمية
ومستوى المﺨاطر والتهديدات .
الفصل -201
يقوم كل مشﻐل بنية تحتية حيوية وحساسة اعتمادا على نتيجة تحليل المﺨاطر بأعداد دليل
يتضمن لوائح للنظم المعلوماتية الحيوية والحساسة وتبليﻐها إلى الوكالة في أﺟل أﻗصاه شهرا ً من
إبالغها بنتيجة تحليل المﺨاطر عبر أي وسيلة تترك أثرا.
وتحدد الوكالة كيﻔية تصنيف النظم المعلوماتية وتصادق على اللوائح المعتمدة ولها ان تطلب
تعديلها.
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ويلتزم كل مشﻐل بنية تحتية رﻗمية حساسة بإبالغ الوكالة بكل تﻐيير يطرأ على لوائحه.
ويتعين على كل مشﻐل بنية تحتية رﻗمية حيوية وحساسة تعيين مسؤول يكون واﺟهة اتصال مﻊ
الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية.
و على كل مشﻐل مطابقة نظمه المعلوماتية الحساسة والحيوية مﻊ القواعد القانونية والتراتيب
الﺨاﺻة بالسالمة المعلوماتية والمعايير المقررة في هذا الشأن من طرف الوكالة الوطنية
للسالمة الرﻗمية.
ويﺨضﻊ كل مشﻐل لرﻗابة على نظمه المعلوماتية فيما يتعلق باحترام االلتزامات المحمولة عليه
بهذا العنوان.
الفصل 202
على كل مشﻐل في ﺻورة حصول أي حادث رﻗمي بتقديم إخطارات حينية وتقارير بأي وسيلة
تترك أثرا كتابيا للوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية حول الهجمات واالختراﻗات والحوادث التي
تعرض لها وذلك في أﺟل ( 48ساعة من حصولها) ،كما يجب عليه توفير للوكالة بالمعلومات
اإلضافية التي تطلبها حول الحادث ،التي تتدخل ميدانيا عند االﻗتضاء.
وتضبط بأمر حكومي حاالت التبليﻎ اإلﺟباري وشروطه وإﺟراءاته والهياكل الﺨاضعة لكل
ﺻنف من التبليﻎ.
الفصل -203
تتﺨذ الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية كل التدابير الكﻔيلة بالتصدي فورا وبصﻔة ناﺟعة وإن
اﻗتضى اﻷمر بالتدخل الميداني والعاﺟل بالتنسيق مﻊ مﺨتلف المتدخلين لﻐاية حماية النظم
المعلوماتية والشبكات الحساسة والحيوية.
الفصل -204
يسلط الوزير المكلف باإلتصاالت االلكترونية على مشﻐلي البنى التحتية الرﻗمية الحساسة
والحيوية عقوبة مالية تتراوح بين  5000و 10000دينار بناءا على تقرير معلل من طرف
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الو كالة بعد سماع المﺨالف والتنبيه عليه باالمتثال في أﺟل شهرين في حالة تهديدهم بطريقة
مستمرة سالمة البنية التحتية الرﻗمية الحساسة والحيوية ،او مﺨالﻔتهم لمﺨططات ضمان
استمرارية الﺨدمات أو اﻷنشطة واستئناف عمل النظم المعلوماتية والشبكات الحساسة والحيوية
المصادق عليها من الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية .
الفصل -205
يﺨضﻊ مشﻐلو البنى التحتية الرﻗمية الحيوية والحساسة وﺟوبا نظمهم الحساسة والحيوية لتدﻗيق
تضﻊ ﻗواعده الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية عن طريق مدﻗقين طبق الشروط واإلﺟراءات
التي يقﻊ ضبطها بأمر حكومي .
الفصل -206
تحدد الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية عند اإلﻗتضاء مﺨططا للتصدي لحاالت الطوارئ الرﻗمية
تهدف إلى تﻔادي الحوادث الرﻗمية ومجابهتها أو التﺨﻔيف من آثارها وتنظيم التدخل إلعادة تﻔعيل
الﺨدمات ذات اﻷهمية الحيوية وتأمين استمراريتها مﻊ التنسيق بين ﺟميﻊ المتدخلين في الﻐرض.
الفصل -207
يشتمل المﺨطط الوطني للتصدي لحاالت الطوارئ الرﻗمية على برمجة تسلسلية لعمليات تدخل
كل اﻷطراف العمومية والﺨاﺻة المعنية بمجابهة الﺨطر وبحالة الطوارئ والتي يكون تدخلها
ضروريا أو ممكنا او مستحسنا مﻊ االخذ اوال بعين االعتبار مقتضيات السرعة والنجاعة ومﻊ
حصر مسبق ومرتب لمﺨتلف طرق ووسائل التدخل.
الفصل -208
يقﻊ ضبط شروط و إﺟراءات وضﻊ و تنﻔيذ المﺨطط الوطني للتصدي لحاالت الطوارئ الرﻗمية
وسلطات الوكالة بهذا العنوان بأمر حكومي.
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القسم الرابع
حماية سالمة األنظمة والشبكات

الفصل -209
تﺨضﻊ النظم المعلوم اتية والشبكات الراﺟعة بالنظر إلى مﺨتلف الهياكل العمومية ،باستثناء
النظم المعلوماتية وشبكات وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية لنظام تدﻗيق
إﺟباري ودوري للسالمة الرﻗمية.
وتﺨضﻊ كذلك النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل التي يتم ضبطها بأمر حكومي لتدﻗيق إﺟباري
ودوري للسالمة الرﻗمية.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي المعايير المتعلقة بطبيعة التدﻗيق ودوريته وإﺟراءات متابعة
تطبيق التوﺻيات الواردة في تقرير التدﻗيق.
الفصل -210
في ﺻورة عدم ﻗيام الهياكل المعنية بإﺟراء التدﻗيق اإلﺟباري الدوري ،تتولى الوكالة الوطنية
للسال مة الرﻗمية إنذار الهيكل المعني الذي يتعين عليه القيام بهذا التدﻗيق في أﺟل ال يتجاوز
شهرا ابتداء من تاريخ اإلنذار.
وعند انقضاء هذا اﻷﺟل دون نتيجة ،على الوكالة تعيين خبير يعهد إليه بالتدﻗيق المشار إليه
أعاله على نﻔقة الهيكل المﺨالف.
الفصل -211
يتعين على الهياكل العمومية والﺨاﺻة ،باستثناء مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية،
تمكين الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية والﺨبراء الذين يتم تكليﻔهم بعملية التدﻗيق من
االطالع على ﺟميﻊ الوثائق والملﻔات الﺨاﺻة بالسالمة الرﻗمية ﻗصد القيام بمهامهم.
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الفصل -212
يتولى ا لقيام بعمليات التدﻗيق خبراء ،أشﺨاص طبيعيون أو معنويون ،مصادق عليهم مسبقا من
ﻗبل الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية.
وتضبط شروط وإﺟراءات المصادﻗة على هؤالء الﺨبراء بمقتضى أمر حكومي.
الفصل -213
يحجر على أعوان الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية وعلى الﺨبراء المكلﻔين بأعمال التدﻗيق،
إفشاء أي معلومات أمكن لهم االطالع عليها بمناسبة ﻗيامهم بالمهام الموكولة إليهم.
تسلط العقوبات المقررة بالﻔصل  254من المجلة الجنائية على كل من يﻔشي هذه المعلومات أو
يشارك في إفشائها أو يحث على ذلك.
الفصل -214
يجب على كل مستﻐل ،هيكال عموميا كان أو خاﺻا ،لنظام معلوماتي أو شبكة ،إعالم الوكالة
الوطنية للسالمة المعلوماتية فورا بالهجمات واالختراﻗات وغيرها من االضطرابات التي من
شأنها عرﻗلة استﻐالل نظام معلوماتي أو شبكة أخرى حتى يتسنى لها اتﺨاذ التدابير الكﻔيلة
بالتصدي لها.
ويتحتم على المستﻐل االمتث ال إلى التدابير المقررة من ﻗبل الوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية،
لوضﻊ حد لهذه االضطرابات.
الفصل -215
يمكن للوكالة الوطنية للسالمة الرﻗمية ،في الصور المنصوص عليها في الﻔصل السابق ،ولﻐاية
حماية النظم المعلوماتية والشبكات ،اتﺨاذ ﻗرار بعزل النظام المعلوماتي أو الشبكة المعنية إلى
أن تكف هذه االضطرابات.
ويتم بالنسبة إلى التطبيقات الﺨاﺻة بالدفاع الوطني والداخلية يقﻊ اتﺨاذ اإلﺟراءات المالئمة
بالتنسيق مﻊ الوزارتين المكلﻔتين بهما.
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الكتاب الرابع
في الحقوق والحريات
الباب األول
أحكام عامة
الفصل -216
لكل شﺨص الحق في التمتﻊ بﺨدمات االتصاالت اﻷكترونية على النحو المبين في أحكام هذا
القانون و يتمثل هذا الحق في :
 النﻔاذ واستعمال الﺨدمات الشاملة لالتصاالت اإللكترونية على كامل ترابالجمهورية التونسية،
 النﻔاذ و استعمال ﺨدمات االتصاالت اإللكترونية اﻷخرى حسب مجال التﻐطية لكلخدمة،
 حرية اختيار مزود خدمات االتصاالت اإللكترونية حسب مجال التﻐطية لكل خدمة. المساواة في الحصول على خدمات االتصاالت اإللكترونية، النﻔاذ للمعلومات والمعطيات المتعلقة بشروط توفير خدمات االتصاالت اإللكترونيةوتعريﻔاتها.
الفصل -217
حرية الرأي والﻔكر والتعبير واإلعالم والنشر و اإلتصال على شبكة اإلنترنات مضمونة وال
يمكن الحد منها إال في الحاالت وبالضمانات التي ينص عليها القانون.
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الباب الثاني
الحقوق والحريات عبر الشبكات اإللكترونية والفضاء الرقمي
القسم األول
حقوق مستعملي الخدمات اإللكترونية
الفصل - 218
على مشﻐلي شبكات اإلتصاالت اإللكترونية ومزودي الﺨدمات أن ينشروا بكيﻔية واضحة
الشروط العامة و العقود النموذﺟية لﺨدماتهم بما في ذلك معاليمها ومكوناتها بالتﻔصيل
واإلﺟراءات المتعلقة بالتشكي من خدماتهم وذلك على موﻗﻊ اإلنترنات وأن يمكنوا مستعملي
الﺨدمات منها بمجرد طلب منهم على حامل ورﻗي أو أي حامل آخر يترك أثرا دائما.
ويجب عليهم أن يعلموهم بها بشكل ال لبس فيه و بكيﻔية واضحة ومﻔهومة وفي الوﻗت المناسب
ﻗبل أن يصبحوا ملزمين بالعرض أو بعقد الﺨدمة.
الفصل -219
على مشﻐلي شبكات اإلتصاالت اإللكترونية ومزودي الﺨدمات أن ينشروا بكيﻔية واضحة
ومحينة على موﻗﻊ اإلنترنات المعطيات المتعلقة بجودة الﺨدمة والشبكة وبسالمة نﻔاذ مستعملي
الﺨدمات إليها بعد إعالم الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية بها.
وتتولى هيئة التعديل تحديد شكل ومضمون وﺻيﻐة نشر المشﻐلين لهذه المعطيات وإﺟراءات
اإلعالم المسبق للهيئة بها.
الفصل -220
تحدد الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية متطلبات وضوابط دنيا تﻔرضها على المشﻐلين
ضمانا لجودة الﺨدمة والشبكة ولسالمة نﻔاذ مستعملي الﺨدمات إليها وتجنبا لتضمن عقد الﺨدمة
لبنود مجحﻔة وغير متوازنة.
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في ﺻورة وﺟود تهديد لسالمة شبكاته ،يعلم مشﻐل الشبكات مستعملي الﺨدمات بذلك في الوﻗت
المناسب ويبين اإلﺟراءات المتﺨذة للﻐرض.
الفصل -221
يضﻊ مشﻐلو شبكات اإلتصاالت اإللكترونية و مزودو الﺨدمات على ذمة مستعملي الﺨدمات
مصلحة مساعدة الحرفاء عبر وسائل رﻗمية بسعر معقول.
الفصل -222
مﻊ مراعاة اﻷحكام المتعلقة بالﺨدمات الشاملة و خاﺻة خدمات اإلغاثة ،ال يجوز لمشﻐل شبكات
اتصاالت إلكترونية ولمزود الﺨدمات أن يوﻗف الﺨدمة لعدم خالﺻه في فاتورة استهالكها ،إال
بعد أن ينبه بالدفﻊ على مستعمل الﺨدمة كما يجب وفي أﺟل معقول وبكيﻔية تبقي أثرا كتابيا
ويمكنه من أﺟل معقول للﺨالص.
وال يمكن أن يشمل اإليقاف إال الﺨدمة موضوع الﻔاتورة أو الﻔاتورات الﻐير الﺨالصة إال إذا
ثبت وﺟود تحيل أو تكرار في عدم خالص الﻔواتير.
الفصل -223
بعد إﺟراء استشارة عامة ،تحدد الهيئة الوطنية لإلتصاالت اﻷلكترونية القواعد الكﻔيلة بحماية
مستعملي الﺨدمات بما في ذلك االلتجاء إلى اإلستشارة العامة في ضبط القواعد التي تنظم بها
ﻗطاع اإلتصاالت اﻷلكترونية.
الفصل -224
تحث الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية مشﻐلي شبكات اإلتصاالت اإللكترونية ومزودي
الﺨدمات على ﺻياغة و اعتماد مدونات ﻗواعد سلوك تضمن حقوق مستعملي الﺨدمات.
وتعرض مشاريﻊ هذه المدونات على مصادﻗة هيئة التعديل .وعند اإلﻗتضاء ،يمكن للهيئة أن
تطلب المشﻐل الذي يعتمدها تحوير بعض بنودها مراعاة لهذه الحقوق.
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وتتضمن مدونات ﻗواعد السلوك المحتوى التالي:
 نبذة عن معاليم و تكاليف الﺨدمات المسداة، نبذة عن سياسة تسعير الﺨدمات بمﺨتلف أﺻنافها، إﺟراءات معالجة الشكاوى وكيﻔية معالجتها، سياسة حماية المعطيات الشﺨصية و الحياة الﺨاﺻة لمستعمل الﺨدمات، أي مسالة أخرى يعتبرها المشﻐل ضرورية لتمكين مستعمل الﺨدمة من إعالم كافبﺨدماته وبحقوﻗه.
الفصل -225
مﻊ احترام مقتضيات اﻷمن والدفاع الوطني وﺻالحيات السلطة القضائية ،يتعين على مشﻐلي
الشبكات العمومية لإلتصاالت اإللكترونية ومزودي الﺨدمات احترام سرية المراسالت عبر هذه
الشبكات وحماية المعطيات الشﺨصية والحياة الﺨاﺻة لمستعمليها.
الفصل -226
فيما عدا حاالت الترخيص من طرف وكيل الجمهورية أو مساعديه أو القضاة في إطار أعمال
المعاينة والبحث والتحقيق في الجرائم أو غيرها من القضايا حسب ما تقتضيه اﻷحكام التشريعية
و طبق إﺟراءات يتم تحديدها بقوانين و تراتيب خاﺻة ،يمنﻊ اإلعتراض أو التنصت أو التسجيل
أو اإلستنساخ لمراسالت عبر الشبكات العمومية لإلتصاالت اإللكترونية.
الفصل -227
باستثناء الحاالت التي تستند إلى مقتضيات تقديم خدمات اإلغاثة او راحة المستعمل للﺨدمات،
يمكن مشﻐل الشبكات العمومية ومزود الﺨدمات هذا اﻷخير من حق اإلعتراض ،بمجرد طلب،
على التعرف على رﻗم ندائه .كما يمكنه ،بمجرد طلب ،من حق إنهاء خدمة تحويل المكالمات
التي استعملها.
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الفصل -228
يتعين على الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشﺨصية الحصول على رأي الهيئة الوطنية
لإلتصاالت اإللكترونية المسبق في كل ﻗرار متعلق بمبادالت عبر الشبكات العمومية لإلتصاالت
اإللكترونية من شأنها المساس بحماية المعطيات الشﺨصية لمستعمل الﺨدمات و حياته الﺨاﺻة.
الفصل -229
كل مﺨالﻔة من طرف مشﻐل الشبكات العمومية أو مزود خدمات ﻷحكام هذا القسم يترتب عليها
بطالن بنود عقود الﺨدمة المتصلة بالتزاماته بهذا العنوان.
الفصل -230
لمستعملي خدمات اإلتصاالت اإللكترونية رفﻊ دعاوى فرادى أو في إطار منظمات في إخالل
مشﻐلي الشبكات العمومية أو مزود الﺨدمات باإللتزامات المحمولة عليهم بمقتضى هذا القسم.
القسم الثاني
حماية القصر وعديمي األهلية في الفضاء الرقمي
الفصل -231
يضﻊ مشﻐلو الشبكات العمومية لالتصاالت اإللكترونية ومزودو الﺨدمات بما في ذلك االنترنات
على ذمة حرفائهم بعد القيام بواﺟب اإلعالم والتنبيه من خطورة بعض المحتويات على القصر
وعديمي اﻷهلية ،برنامج تصﻔية للمحتوى العنيف وخدمة اإلبحار اآلمن للقصر عبر اإلنترنات.
الفصل -232
تنظم هيئة التعديل كل سنتين استشارة عامة بهدف وضﻊ ﻗواعد عامة وخصوﺻية تحدد
التزامات مزودي الﺨدمات بما في ذلك االنترنات بﻐية ضمان حماية القصر وعديمي اﻷهلية في
الﻔضاء الرﻗمي.
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القسم الثالث
مسؤولية المتدخلين في توفير خدمات اإلنترنات والمحتويات عبر شبكات اإلتصاالت
اإللكترونية
الفصل -233
ال يتحمل مزودو خدمات النﻔاذ إلى اإلنترنات ومزودو خدمات المحتويات عبر شبكات
اإلتصاالت اإللكترونية المسؤولية المدنية و الجزائية عن المحتويات التي يقومون بتحويلها أو
بإرسالها إال في الحاالت التي يكونون فيها إما مصدر طلب التحويل وإما من يقوم باختيار
المعني بالتحويل وإما أن يكون فاعال في انتقاء أو تعديل المحتويات التي هي موضوع
اإلرسال.
الفصل -234
ال يتحمل اﻷشﺨاص الذين يقومون بنشاط إيواء المحتويات على اإلنترنات أو على الشبكات
اإللكترونية المسؤولية المدنية و الجزائية عن هذه المحتويات إذا لم يتم إشعارهم بعدم شرعيتها
من طرف هيئة ﻗضائية مﺨتصة و لم يقوموا من لحظة إشعارهم على وﺟه السرعة بسحب تلك
المحتويات أو ﺟعل الوﺻول إليها غير ممكن.
الفصل -235
يتحمل ناشرو المحتويات على اإلنترنات وعلى الشبكات اإللكترونية المسؤولية المدنية أو
الجزائية طبق اﻷحكام التشريعية الجاري بها العمل.
الفصل -236
يتحمل مشﻐلو المنصات الرﻗمية المسؤولية المدنية و الجزائية عن المحتويات التي ينشرونها
وعن الﺨدمات التي يوفرونها طبق اﻷحكام التشريعية الجاري بها العمل.
الفصل -237
مشﻐلو المنصات الرﻗمية ملزمون بواﺟب الوفاء إزاء مستعمليهم الﺨواص والمحترفين بما ال
يتعارض مﻊ مﺨتلف اﻷنظمة القطاعية التي يمكن ان يكونوا خاضعين لها.
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القسم الرابع
حياد اإلنترنات
الفصل - 238
يلتزم مشﻐلو شبكات اإلتصاالت اإللكترونية و مزودو الﺨدمات باحترام حياد اإلنترنات و ذلك
بالمساواة في المعاملة تجاه مصدر أو وﺟهة أو محتوى المعلومات والمراسالت الموﺟهة عبر
الشبكات و بضمان حق نﻔاذ مستعمل خدمات اإلتصاالت اإللكترونية إلى كامل المحتويات
والﺨدمات و التطبيقات بكيﻔية شﻔافة وغير تمييزية مﻊ مراعاة مقتضيات اﻷمن والدفاع الوطني.
الفصل – 239
على مشﻐلي شبكات اإلتصاالت اإللكترونية ومزودي الﺨدمات احترام مبدأ حياد اإلنترنات
وذلك بـ :
 ضمان حق مستعملي الﺨدمات في النﻔاذ إلى المعلومات والمحتويات والتطبيقاتواستعمالها و بثها مهما كانت التجهيزات ومهما كان مصدرها أو وﺟهتها مﻊ مراعاة
شرعيتها.
 معالجة كامل حركة اإلتصال على أساس المساواة وعدم التمييز بين اإلشارات أوالتﻔضيل أو التحديد فيها مهما كان مرسلها أو متلقيها ومهما كان المحتوى أو
التطبيقات أو الﺨدمة موضوع الحركة مﻊ مراعاة مقتضيات اﻷمن و الدفاع الوطني.
 احتواء العقد المبرم مﻊ مستعملي الﺨدمات على بيانات و توضيحات حول إﺟراءاتو ترتيبات إدارة حركة اإلشارات و تداعياتها على ﺟودة الﺨدمة وعلى حماية الحياة
الﺨاﺻة و المعطيات الشﺨصية وعلى مدى نﻔاذهم للشبكة ومدى استعمالهم للمحتوى
والتطبيقات والﺨدمات وعلى تدفق الحركة ﺻعودا ونزوال.
الفصل – 240
ال تمنﻊ أحكام الﻔصل  239من المجلة مشﻐلي شبكات اإلتصاالت اإللكترونية ومزودي
الﺨدمات من االلتجاء إلى ترتيبات وإﺟراءات معقولة إلدارة حركة اإلشارات على أساس
الشﻔافية و عدم التمييز و ﻗاعدة التناسب مﻊ الهدف من العملية.
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ويقﻊ اللجوء إليها دون أن تؤدي إلى مراﻗبة محتوى معين أو أن تدوم أكثر من الالزم مﻊ احترام
مقتضيات اﻷمن والدفاع الوطني و الحياة الﺨاﺻة و المعطيات الشﺨصية االلتزام بضوابط دنيا
لجودة الﺨدمات يقﻊ ضبطها من طرف الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية بعد إﺟراء
استشارة عامة و اعتماد تدﻗيق مستقل لجودة الﺨدمات.
الفصل -241
لمزودي خدمات النﻔاذ إلى اإلنترنات حرية تقديم خدمات أخرى غير خدمات النﻔاذ إلى
اإلنترنات ،و التي يتم تحسينها من أﺟل محتويات أو تطبيقات أو خدمات خصوﺻية إذا كانت
التحسينات ضرورية لتكون المحتويات أو التطبيقات أو الﺨدمات تلبي الشروط التي يقتضيها
مستوى معين من الجودة.
الفصل -242
تسهر الوازرة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية والهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية كل
حسب مجال تدخله على احترام الواﺟبات المنصوص عليها بالﻔصل  239من المجلة وعلى
إتاحة خدمة نﻔاذ لإلنترنات دائمة بجودة كافية تعينها الهيئة.
وتتﺨذ هيئة التعديل اإلﺟراءات والضوابط الدنيا الالزمة لذلك بعد إﺟراء استشارة عامة واعتماد
تدﻗيق مستقل لجودة الﺨدمات .وتنشر الهيئة تقريرا سنويا حول احترام حياد اإلنترنات.
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الباب الثالث
حوكمة األنترنات
األول
القسم ّ
أحكام عامة
الفصل -243
تعمل الدولة حسب مقاربة تشاركية بين القطاع العام والقطاع الﺨاص والمجتمﻊ المدني
والﺨبراء على تعزيز حضور تونس وعلى الدفاع على مصالحها وحقوﻗها لدى الهيئات الدولية
لحوكمة اإلنترنات.
الفصل -244
يشارك منتدى اإلنترنات والمجلس االستراتيجي لالﻗتصاد الرﻗمي في بلورة وﺻياغة موﻗف
تونس ومساهمتها في مﺨتلف المحافل الدولية.

القسم الثاني
منتدى اإلنترنات
الفصل -245
يكلف منتدى اإلنترنت بدراسة المسائل المتعلقة بالمجال الرﻗمي والتداول بشأنها ال سيما
القضايا واآلفاق الوطنية والدولية لالنتقال الرﻗمي للمجتمﻊ واالﻗتصاد والمنظمات والﻔاعلين
العموميين و المحليين.
يتولى منتدى اإلنترنات القيام بالمهام التالية :
 إعالم وإسداء المشورة إلى الحكومة عند وضﻊ وﻗيادة وتقييم السياسات العامة، المساهمة في ﺻياغة موﻗف تونس على الصعيدين اإلﻗليمي والدولي وخاﺻة فيالهيئات العالمية لحوكمة اإلنترنات،
 إبداء آراء وتوﺻيات ونشرها للعموم،97

 إدارة بوابة المعلومات القانونية، تقيدم خدمات الدعم لألشﺨاص الطبيعيين والمعنويين العاملين في مجال التنميةالرﻗمية.
ينظم المنت دى في هذا الﺨصوص مشاورات منتظمة ،على الصعيدين الوطني واإلﻗليمي ،مﻊ
السلطات العمومية ،ونواب الشعب ،والقطاعات االﻗتصادية والجمعياتية واﻷكاديمية ،والمجتمﻊ
المدني.
ويمكن للمنتدى أن يستشار من ﻗبل الحكومة أو المسؤولين الحكوميين بشأن كل مسألة تدخل في
مجال اختصاﺻه .كما يبدي المنتدى رأيه اإلستشاري في كل مشروع نص تشريعي أو ترتيبي
يتعلق باإلتصاالت اإللكترونية و بحماية المعطيات الشﺨصية.
الفصل -246
يضم منتدى اإلنترنت ثالثين شﺨصية ذات مهارات وخبرة في مجال اإلنتقال الرﻗمي يوزعون
كالتالي:
 عشر شﺨصيات من القطاع العام. عشرون شﺨصية من القطاع الﺨاص واﻷكاديمي والجمعياتي.يتم انتﺨاب أعضاء منتدى اإلنترنات من القطاع الﺨاص من ﻗبل مستﺨدمي اإلنترنت عن طريق
التصويت اإللكتروني عن بعد.
يتم تعيين اﻷعضاء من القطاع العام من ﻗبل الوزير المكلف باالتصاالت اإللكترونية
يتم انتﺨاب رئيس المنتدى من بين أعضائه باﻷغلبية
ويصادق منتدى اإلنترنات على نظامه الداخلي باﻷغلبية.
وتحدد شروط واﺟراءات تعيين اﻷعضاء ورئيس المنتدى وبيان الموارد المادية والبشرية
الموضوعة على ذمته بمقتضى أمر حكومي.
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الكتاب الخامس
في التنمية الرقمية االقتصادية واإلجتماعية
الباب األول
خدمات اإلتصاالت اإللكترونية الشاملة
الفصل -247
لكل شﺨص الحق في النﻔاذ إلى الﺨدمات الشاملة لإلتصاالت اإللكترونية على كامل تراب
الجمهورية بحد أدنى من الجودة وبسعر مناسب.
الفصل -248
يشمل توفير خدمات اإلتصاالت اإللكترونية الشاملة الﺨدمات التالية:
 الن ﻔاذ لﺨدمة اإلتصاالت الهاتﻔية ولنقاط نﻔاذ للهاتف العمومي واإلنترنات موزعةعلى كافة تراب الجمهورية.
 تمرير نداءات االستﻐاثة مجانا وبصﻔة أولوية. تقديم خدمات اإلرشادات ودليل المشتركين في شكله اإللكتروني مﻊ حﻔظ حقهم فيعدم إدراج معطياتهم الشﺨصية في الدليل.
 النﻔ اذ لﺨدمة اإلنترنات بسعة دنيا وبجودة معينة يقﻊ تحديدهما بقرار من الوزيرالمكلف باإلتصاالت اإللكترونية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية
وعلى ضوء نتائج استشارة عامة تجريها هذه الهيئة.
 اتﺨاذ إﺟراءات خاﺻة لﻔائدة بعض مستعملي خدمات اإلتصاالت اإللكترونيةالحاملين إلعاﻗة أو الذين يعرفون ﺻعوبات للنﻔاذ لﺨدمة اإلتصاالت الهاتﻔية و لﺨدمة
اإلنترنات بكيﻔية يعاملون فيها بالمساواة مﻊ غيرهم من مستعملي هذه الﺨدمات.
الفصل -249
تضبط ﻗائمة ومحتوى خدمات اإلتصاالت اإللكترونية الشاملة والمستﻔيدين منها وشروط
وإﺟراءات اإلنتﻔاع بها والحد اﻷدنى من ﺟودة الﺨدمات والسعة الدنيا للنﻔاذ لإلنترنات بقرار من
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الوزير المكلّف باإلتصاالت اإللكترونية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية
وعلى ضوء نتائج استشارة عامة تجريها هذه الهيئة.
الفصل -250
يﺨضﻊ توفير خدمات اإلتصاالت اإللكترونية الشاملة للشروط التالية:
 توفير هذه الﺨدمات على كامل تراب الجمهورية لتشمل ﺟميﻊ المناطق الﻐيرالحضرية و  /أو الﻔئات المستهدفة بها.
 ضمان المساواة في تقديم الﺨدمات بين كل المستعملين. تالؤم هذه الﺨدمات مﻊ التطور التكنولوﺟي واالﻗتصادي واالﺟتماعي وحاﺟياتالمستعملين.
 توفير هذه الﺨدمات بحد أدنى من الجودة و بسعر مناسب ضمان استمرارية توفير هذه الﺨدمات للمستعملينويقﻊ تحديد طرق تنﻔيذ مشﻐل الﺨدمات الشاملة لهذه الشروط في كراس شروط هذه الﺨدمات.
الفصل -251
يسند الوزير المكلف باإلتصاالت اإللكترونية ترخيصا فرديا لمدة ﻗصوى بـ  15سنة تتحمل
أعباءها الدولة وذلك للمشﻐل أو للمشﻐلين الذين يوفرون الﺨدمات الشاملة أو أحد مكوناتها وذلك
بعد إﺟراء دعوة عمومية للمناظرة على أساس شروط فنية ومالية وعند اإلﻗتضاء التكلﻔة
الصافية لتوفير هذه الﺨدمات.
الفصل -252
يكتسي الترخيص الﺨاص المسند إلى مشﻐل أو مشﻐلي الﺨدمات الشاملة ﺻبﻐة شﺨصية.
و يمكن لمزود الﺨدمات الشاملة ،بعد موافقة الوزير المكلف باإلتصاالت اإللكترونية ،أن يتولى
توفير ﺟزء من الﺨدمات عن طريق شركة أو شركات في إطار اتﻔاﻗية بينهما تبرم للﻐرض.
ويبقي هذا المزود المسؤول الوحيد على تنﻔيذ التزاماته تجاه الدولة.
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الفصل -253
تحدث بالوزارة المكلﻔة باإلتصاالت اإللكترونية لجنة وطنية للﺨدمات اإللكترونية الشاملة تتولى
إدارة الﺨدمات الشاملة وﺻندوق تمويلها .يترأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف باإلتصاالت
اإللكترونية وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بأمر حكومي.
الفصل -254
تضﻊ اللجنة الوطنية للﺨدمات اإللكترونية الشاملة المﺨطط الوطني لهذه الﺨدمات وتتولى إعداد
برامج تنﻔيذه بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية وإﺟراء استشارة عامة .كما
تضبط مصادر تمويل ﺻندوق الﺨدمات اإللكترونية الشاملة وإﺟراءات وشروط ﺻرف
موارده .ويتم تمويل ﺻندوق الﺨدمات الشاملة عن طريق تﺨصيص  20في المائة من موارد
ﺻندوق تنمية الرﻗمية.
تتولى الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية تنﻔيذ برامج الﺨدمات الشاملة على ضوء المﺨطط
الوطني.
الفصل -255
عندما يحمل توفير الﺨدمة الشاملة مزود هذه الﺨدمة تكاليف غير مبررة من شأنها تهديد
توازناته المالية ،تقدر اللجنة الوطنية للﺨدمات اإللكترونية الشاملة التكلﻔة الصافية لهذه الﺨدمة
مﻊ مراعاة اإلمتياز التجاري على السوق الذي يحققه مزود الﺨدمة لقاءها وذلك عن طريق هيئة
خبراء مستقلة معتمدة لديها .وتوضﻊ نتيجة ذلك هذا على علم العموم.
في حالة وﺟود تكاليف غير مبررة ،تضﻊ اللجنة الوطنية ،بطلب من مزود الﺨدمات الشاملة،
آلية للتعويض له عن التكاليف الصافية التي تحملها وعند اإلﻗتضاء آلية لتوزيﻊ هذه التكاليف
على مﺨتلف مزودي الﺨدمات الشاملة على أسس شﻔافة وغير تمييزية على أن تضﻊ نتيجة ذلك
على علم العموم.
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الفصل -256
تحتسب مساهمات مزودي الﺨدمات الشاملة في تمويل هذه الﺨدمات حسب رﻗم معامالتهم
السنوية المحققة بعنوان خدمات اإلتصاالت اإللكترونية و باستثناء تلك المحققة بعنوان خدمات
الربط البيني و النﻔاذ للشبكات أو المتعلقة بﺨدمات و بمعامالت مﻊ الﻐير.
و للجنة الوطنية أن ال تطلب من مزود خدمات شاملة أو أكثر أن يدفﻊ مساهمات بعنوان هذه
الﺨدمات إذا لم يحقق رﻗم معامالت سنوي أدنى يقﻊ تحديده من طرفها الحقا.

الباب الثاني
التهيئة الترابية الرقمية
الفصل -257
يتم وضﻊ اإلختيارات والتوﺟهات واإلﺟراءات المتعلقة بالتهيئة الترابية الرﻗمية وفق مبادئ
التكامل واإلستعمال اﻷمثل لجميﻊ الشبكات العمومية لإلتصاالت اإللكترونية بما فيها شبكات
المرافق العامة في نطاق حماية الملكية الﻔردية وحﻔظ ﺻحة وراحة المواطنين وحماية المحيط.
ترمي اإلختيارات والتوﺟهات واإلﺟراءات المذكورة إلى تحقيق هدف النﻔاذ إلى خدمات
االتصاالت اإللكترونية لجميﻊ المواطنين ولكل المؤسسات االﻗتصادية و لتأمين الﺨدمات الشاملة
لإلتصاالت اإللكترونية تحقيقا للنمو االﻗتصادي واإلﺟتماعي.
الفصل -258
للمتصرف فيها اإلعتراض على طلب تركيز شبكات
ال يحق لمالك العمارة أو لنقابة المالكين أو
ّ
االتصاالت اإللكترونية من ﻗبل أحد المشتركين في الملكية أو المتسوغين بهدف إستعمالها في
أغراض خاﺻة ما لم يكن هناك دواع ﺟدية ومقبولة من ﻗبل هيئة التعديل.
الفصل -259
يبرم مدمج الشبكات أو مشﻐل البنية التحتية مﻊ المالكين أو نقابة المالكين أو المشتركين في
والتصرف وﺻيانة شبكات النﻔاذ المعتمدة على اﻷلياف البصرية
الملكية إتﻔاﻗية تتعلّق بتركيز
ّ
في العمارات والتقسيمات المعنية.
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الفصل -260
تﺨضﻊ اﻷشﻐال والبناءات المرتبطة بتركيز الشبكات المعتمدة على اﻷلياف البصرية في الملك
مرة واحدة حسب ﻗواعد وضوابط تحددها الهيئة الوطنية
العام إلى ﻗاعة إنجاز أعمال الحﻔر ّ
لإلتصاالت اإللكترونية.
الفصل -261
تتعهد الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية بالنزاعات المتعلقة بالنﻔاذ لﺨطوط ربط العمارات
والبنايات بشبكات التدفق العالي طبقا ﻷحكام الﻔصل  121من المجلة.
الفصل -262
للجماعات العمومية المحلية أن تقيم على المجال الترابي الراﺟﻊ لها بنية تحتية وشبكات
لإلتصاالت اإللكترونية تعتمد خاﺻة اﻷلياف البصرية ،ولها أن تضعها على ذمة مشﻐلي
شبكات االتصاالت اإللكترونية حسب إﺟراءات وشروط يقﻊ تحديدها بأمر حكومي.
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الباب الثالث
األعمال اإللكترونية
األول
القسم ّ
التبادل اإللكتروني بين الهياكل العموميّة
وبينها وبين المتعاملين معها
األول
الفرع ّ
أحكام عامة
الفصل -263
يضبط هذا القسم اإلطار العام للتبادل اإللكتروني للمعطيات بين الهياكل العموميّة وبينها وبين
المتعاملين معها من خالل إﻗرار ﺟملة من المبادئ العا ّمة وتنظيم اإلﺟراءات اإلدارية عن بعد
الﺨاﺻة به وضمان سالمته.
الفصل -264
على الهياكل العمومية أن تضﻊ على ذمة العموم باستعمال تكنولوﺟيات المعلومات واالتّصال
المعطيات العمومية وأن تَضمن لهم إمكانية استﻐالل وإعادة استعمال تلك المعطيات في ما ال
يتعارض مﻊ التشريﻊ الجاري به العمل ووفق ﻗواعد ومبادئ يت ّم ضبطها بمقتضى أمر حكومي.
الفصل -265
مﻊ مراعاة التشريﻊ المتعلق بالنﻔاذ إلى المعطيات والوثائق العمومية اإلدارية للهياكل العمومية،
ﺻة بها بشبكة اﻷنترنات
تكتسي المعطيات التّي تـَنشرها الهياكل العمومية على المواﻗﻊ الﺨا ّ
ﺻبﻐَة رسميّـة وهـي م ِلزمة لهـا.
ِ
الفصل -266
تتمتّﻊ الوثائق اإللكترونية التي تتعامل بها الهياكل العمومية على اختالف طبيعة حواملها
وأنواع التكنولوﺟيا المستعملة في هذه الحوامل ،بنﻔس الحجيـّة القانونيـة للوثائق الورﻗية ،بشرط
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التعرف على الجهة التي ﺻدرت عنها وأن تكون معدّة ومﺨزنة في شكلها النهائي وفق
أن يتاح
ّ
ﺻ ّحتها.
شروط تَضمن ِ
الفصل -267
ضمن الهياكـل العموميـة سالمـة المعلومات والمعطيـات المتبادلـة إلكترونيّا سواء في ما بينهـا
تَ ِ
أو في عالﻗاتها مﻊ المتعاملين معها.
الفرع الثاني
تنظيم اإلجراءات اإلدارية عن بعد
الفصل -268
ّ
الحق في اختيار الحامل أو التكنولوﺟيا المتاحة لديها التي
لكـ ّل متعامل مﻊ الهياكل العمومية
يرغب في استعمالها في عالﻗتـه بهذه الهياكـل ما لم يشترط التشريﻊ الجاري به العمل استعمال
وسيلـة محدّدة لطلب الﺨدمة و إنجازها.
الفصل -269
يتعيّن على الهيكل العمومي المتلقّـي لطلب خدمة عن بعد تمكين المتعامل معه بصﻔة حينية من
وﺻل إلكتروني يـثبت تلـقّيـه للمطلب.
ﺻل الهيكل العمومي بطلب الﺨدمة ،وينطلق من
ويعتبر الوﺻل في هذه الحالة ﻗرينـة على تو ّ
تاريخ توﺟيهه احتساب اﻷﺟل المحدّد إلنجاز الﺨدمة.
وإذا ت ّم استالم الطلب وتعذّر توﺟيه الوﺻل بصﻔة حينية إلى طالب الﺨدمة فعلى الهيكل العمومي
أن يضمن تسجيل تاريخ وساعة بلوغ المطلب إليه على أن يت ّم إرسال الوﺻل عند استئناف
العمل بالمنظومة.
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الفصل -270
فـي ﺟميﻊ الحاالت التي تتعهـّد فيها الهياكل العمومية بطلب خدمة عن بعد تتولـّى النظر فيه دون
مطالبة المعني باﻷمر بتأكيد طلبه بطريقة أخرى أو دعوته إلضافة معطيات تنتجها تلك الهياكل
أو يمكنها الحصول عليها عن بعد من هياكل عموميّة أخرى.
وتكتسي ﺟميﻊ المعطيات العموميّة منها والشﺨصيّة المتبادلة بين الهياكل العموميّة نﻔس الحجيّة
القانونيّة للوثائق الورﻗيّة.
وفي الحاالت التي يتعيّن فيها على طالب الﺨدمة إرسال أو إيداع عديد النسخ من الوثيقة
الواحدة ،فإن هذا الشرط يعتبر مستوفيا إذا تعلق اﻷمر بوثيقة إلكترونية بمجرد إرسال أو إيداع
نسﺨة واحدة من الوثيقة.
الفصل -271
يكﻔل الهيكل العمومي للمتعامل معه ّ
حق متابعة مراحل إنجاز طلبه أو ملﻔه باستعمال الوسائل
االلكترونية المتاحة لديه .كما يمكنه طلب تحيين المعطيات االلكترونية المتعلقة به أو إﺻالحها.
الفصل -272
مﻊ مراعاة التشريﻊ المتعلق بالنﻔاذ إلى المعطيات و الوثائق العمومية اإلدارية للهياكل العمومية،
يتولّى الهيكل العمومي الردّ على طلب الﺨدمة عن بعد في اآلﺟال المحدّدة إلنجاز الﺨدمة.
وإذا تلقـّى الهيكل العمومي عدّة مطالب ﺻادرة عن نﻔس طالب الﺨدمة تتعلّق بنﻔس الموضوع
فال يكون ملزما ً بالردّ على ﺟميعهـا.
الفصل -273
تتولـّى الهياكـل العموميـّة إعتماد إمضاء إلكتروني مصادق عليه ومعتمد للتعامل بـه عندما
تقتضي طبيعة النشاط ذلك.
وإذا اختار المتعامل مﻊ الهياكل العموميّة إنجاز الﺨدمة إلكترونيّا ،فعليه أن يعتمد إمضا ًء
إلكترونيا عندما تقتضي طبيعة الﺨدمة المطلوبة ذلك.
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الفرع الثالث
تبادل المعطيات والوثائق
الفصل -274
تتولى الهياكل العموميّة المكلّﻔة بالسالمة المعلوماتيّة والمصادﻗة اإللكترونيّة ،ك ّل في مجاله،
ضبط المعايير ال َمرﺟعيّة التي يتعيـّن على الهياكل العمومية اﻷخرى تط ِبيقها عند وضﻊ اﻷنظمة
الﻔنية الضرورية لتأمين التبادل اإللكتروني للمعطيات والوثائق.
ويت ّم اعتماد هذه المعايير بأمر حكومي.
الفصل -275
تعتمد الهياكل العمومية اﻷنظمة الﻔنية الضرورية لضمان تبادل المعطيات والوثائق دون
المساس من سالمتها أو تعطيل النﻔاذ إليها.
الفصل -277
يحدث فضاء تﺨزين افتراضي لك ّل متعامل مﻊ الهياكل العموميّة وبطلب منه ،يم ّكنه من تﺨزين
ﺻة به على الﺨط للحصول على الﺨدمة المطلوبة.
وتبادل المعطيات والوثائق الﺨا ّ
صه أو الحصول عليها.
ويمكن للهياكل العموميّة ،بموافقة ﺻاحب الﻔضاء ،إيداع وثائق تﺨ ّ
ويؤ ّمن الهيكل العمومي المحدث لهذا الﻔضاء سريّة وسالمة المعطيات الم ّ
ﺨزنة به عن طريق
اتّﺨاذ التدابير الكﻔيلة بمنﻊ النﻔاذ غير المشروع إليه.
ويت ّم تحديد هذا الهيكل وضبط مسؤوليته وكيﻔية تدخله بأمر حكومي.
الفصل -276
يمس بسالمة أنظمة المعلومات واالتصال المؤمنـّة لتبادل
إذا حدث طارئ من شأنه أن
ّ
المعطيـات أو بمحتواها ،فعلى الهيكل العمومـي المعني بالﺨدمة أن يتّﺨـذ اإلﺟراءات الكﻔيلـة
بدرء ذلك الﺨطر وأن يبادر بإيقاف عملية التبادل مؤﻗتا .ويتولى الهيكل العمومي المعني إعالم
طالب الﺨدمة بذلك التوﻗف بإحدى وسائل االتصال المتاحة له.
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وفي هذه الحالة ّ
فإن هذه المعطيات تصبح غير ملزمة للهيكل العمومي المعني بالﺨدمة.
الفصل -278
تلتزم الهياكل العمومية بضمان حﻔظ المعطيـات والوثائـق اإللكترونيـة خالل المدد المحدّدة
بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وتبقى حجيـّة تلك المعطيات والوثائـق ﻗائمة خالل كامل مدّة الحﻔظ.
القسم الثاني
المعامالت االقتصادية بواسطة الوسائل اإللكترونية
فصل - 279
يلتزم مشﻐلو الشبكات العمومية لإلتصاالت اإللكترونية ومزودو خدمات االتصاالت اإللكترونية
بواﺟب الحياد تجاه التحويالت المالية التي تمر عبر شبكة اﻷنترنات أو شبكات اإلتصاالت
اإللكترونية .ويؤمنون للﻐرض التبادلية بين مﺨتلف الشبكات دون تحميل أي تعريﻔات إضافية
على الﺨدمة ما عدا تعريﻔة نقل الﺨدمة والعموالت التي يستﺨلصونها بموﺟب إتﻔاﻗيات تبرم
للﻐرض مﻊ المؤسسات المالية والمؤسسات االﻗتصادية المعنيةـ تعرض وﺟوبا على رأي هيئة
التعديل.
الفصل  280ـ
تتمتّﻊ العقود المبرمة عبر الشبكات اإلتصاالت اإللكترونية ،بنﻔس الحجيـّة القانونيـة للعقود
الورﻗية إذا ما وفرت الشروط المنصوص عليها في احكام هذه المجلة.
الفصل  281ـ
يمنﻊ استعمال أنظمة آلية في توﺟيه مكالمات أو مراسالت مهما كان نوعها في إطار اإلشهار
التجاري أو غيره من اﻷنشطة لمستعمل الﺨدمات اإللكترونية ،إال إذا عبر مستعمل الﺨدمة
بصﻔة ﺻريحة و كتابية و مسبقة على موافقته على ذلك مﻊ تمكينه من حق الرﺟوع عن الموافقة
و إعالمه بهذا الحق بكيﻔية تترك أثرا كتابيا.
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الباب الرابع
دعم وتمويل التنمية الرقمية
األول
القسم ّ
هياكل دعم التنمية الرقمية
الفصل -282
تعدّ الوزارة المكلّﻔة باإلتصاالت اإللكترونية إستراتيجية وطنية للتنمية الرﻗمية تدرج ضمن
المﺨطط الوطني للتنمية بعد إستشارة عامة مﻊ الهياكل العمومية والقطاع الﺨاص والمجتمﻊ
المدني تهدف إلى:
 تعميم اإلستﻔادة من السعة العالية لألنترنات على المستوى الوطني. تو سيﻊ إستعماالت تكنولوﺟيات المعلومات واإلتصال في ﺟميﻊ المجاالتاالﻗتصادية،
 رﻗمنة المحتوى في ﺟميﻊ المجاالت وتطوير خدمات إلكترونية. إرساء اإلدارة العمومية اإللكترونية ورﻗمنة تعامالت الهياكل العمومية فيما بينهاوبينها وبين المتعاملين معها.
الفصل -283
تعهد مهمة ﻗيادة وتنﻔيذ المشاريﻊ المنضوية في نطاق اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الرﻗمية
ومتابعة تنﻔيذها إلى مؤسسة عمومية ذات ﺻبﻐة غير إدارية تسمى " المؤسسة التونسية للتنمية
الرﻗمية " تحدث بمقتضى أمر حكومي.
وتتولى للﻐرض:
 إنجاز ومتابعة المشاريﻊ التي يعهد بها إليها الوزير المكلّف باإلتصاالت اإللكترونية، إنجاز ومتابعة المشاريﻊ الوطنية والقطاعية والمحلية في مجال تكنولوﺟياتمﻔوض بناء على إتﻔاﻗيات في الﻐرض مﻊ
المعلومات واإلتصال كصاحب منشأ ّ
الهياكل العمومية المعنية.
109

 مساندة التجديد في المجال الرﻗمي ومرافقة المؤسسات الناشئة.وتضبط ﻗواعد تنظيم وسير المؤسسة المذكورة بأمر حكومي.
القسم الثاني
صندوق التنمية الرقمية
الفصل -284
تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم "ﺻندوق التنمية الرﻗمية" تتمتﻊ بالشﺨصية المعنوية
واالستقاللية اإلدارية والمالية .ويﺨضﻊ الصندوق لقواعد التشريﻊ التجاري وكذلك لقواعد
التصرف الحذر فيما ال يتعارض مﻊ أحكام هذا القانون.
يباشر الصندوق مهامه تحت إشراف هيئة رﻗابة يترأسها الوزير المكلف باإلتصاالت
اإللكترونية ،تتولى خاﺻة:
 ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخالته، ضبط برنامج سنوي الستثمارات الصندوق وتوظيﻔاته، المصادﻗة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق، ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها، ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها، ا لمصادﻗة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام اﻷساسي الﺨاص بأعوانه ونظامالتأﺟير،
 تسمية مراﻗبي الحسابات حسب التشريﻊ الجاري به العمل.ال يﺨضﻊ الصندوق ﻷحكام القانون عدد  9لسنة  1989المؤرخ في غرة فيﻔري  1989المتعلق
بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
ويﺨضﻊ أعوان الصندوق لنظام أساسي خاص
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يضبط التنظيم اإلداري والمالي للصندوق وﻗواعد تسييره والنظام اﻷساسي الﺨاص بأعوانه
وكذلك ﻗواعد التصرف الحذر بمقتضى أمر حكومي.
الفصل  285ـ
تتكون موارد الصندوق من:
 معلوم إسناد الترخيص الﻔردي الذي يتم تحديده من ﻗبل الوزارة المكلﻔة باإلتصاالتاإللكترونية
 معاليم إستﻐالل النشاط ،في حدود خمسة ( )05بالمائة من رﻗم المعامالت السنةالمنصرمة وباعتبار ﺟميﻊ المصاريف واﻷداءات والمعاليم بما في ذلك اﻷداء على
القيمة المضافة ،وذلك كالتالي:
•

اﻷتاوة لعنوان تنمية القطاع بنسبة إثنان ( )02بالمائة.

•

تﻐطية المصاريف السنوية للتعديل القطاعي بنسبة واحد ( )01بالمائة.

•

المساهمة في تنمية البحث واإلبتكار بنسبة بنسبة واحد ( )01بالمائة.

•

تمويل الﺨدمات الشاملة لإلتصاالت اإللكترونية بنسبة واحد ()01
بالمائة.

 القروض والهبات التي تمنح له من الداخل والﺨارج.الفصل -286
التصرف في موارده المالية وفق برامج تضبط على أساس أولويات التنمية
يتولى الصندوق
ّ
الرﻗمية.
ويقﻊ تحديد مجال وأولويات هذا الصندوق بمقتضى ﻗرار من الوزير المكلف باإلتصاالت
اإللكترونية.
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الكتاب السادس
في المخالفات والعقوبات
األول
الباب ّ
في معاينة المخالفات
الفصل -287
تتم معاينة المﺨالﻔات ﻷحكام هذه المجلة والنصوص المطبقة لها بمحاضر يحررها اثنان من
اﻷعوان المشار إليهم بالﻔصل  288من هذه المجلة طبقا للتشريﻊ الجاري به العمل.
الفصل -288
يتولى معاينة المﺨالﻔات ﻷحكام هذه المجلة:
 مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين  3و 4من الﻔصل  10من مجلةاإلﺟراءات الجزائية،
 اﻷعوان المحلﻔون بالوزارة المكلﻔة باالتصاالت اإللكترونية، اﻷعوان المحلﻔون لوزارة الداخلي.، أعوان المصلحة الوطنية لحراسة السواحل وضباط وآمرو الوحدات البحريةالوطنية،
 أعوان الهيئة الوطنية لإلتصاالت اإللكترونية المحلﻔون.الفصل -289
تحال المحاضر إلى الوزير المكلف باالتصاالت اإللكترونية الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية
المﺨتص ترابيا للتتبﻊ مﻊ مراعاة أحكام هذه المجلة.
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الباب الثاني
العقوبات الجزائية
الفصل -290
يعاﻗب بﺨطية من ألف إلى خمسة آالف دينار كل من ﻗام عن غير عمد بإتالف أو إفساد خطوط
أو أﺟهزة االتصاالت اإللكترونية بأية طريقة كانت.
الفصل -291
يعاﻗب بالسجن لم دة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبﺨطية من ألف إلى عشرين ألف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
ـ كل من أﻗام أو شﻐل شبكة عمومية لالتصاالت دون الحصول على الترخيص الﻔردي أو
الترخيص العام المنصوص عليهما بالﻔصلين  10و  21من هذه المجلة،
ـ كل من ﻗام بتوفير خدمات االتصاالت اإللكترونية للعموم دون الحصول على أحد الترخيصين
المذكورين أعاله حسب الحالة أو استمر في توفير هذه الﺨدمات بعد سحب الترخيص،
ـ كل من استعمل ترددات راديوية بدون الحصول على ترخيص من طرف الهيئة الوطنية
للطيف الراديوي،
ـ كل من أﻗام أو استﻐل شبكة مستقلة لالتصاالت اإللكترونية دون الحصول على أحد
الترخيصين المذكورين أعاله أو استمر في تشﻐيلها بعد سحب الترخي.،
ـ كل من تسبب عمدا في تعطيل االتصاالت بقطﻊ خطوط الربط أو إفساد أو إتالف التجهيزات
بأية طريقة كانت.
الفصل -292
يعاﻗب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبﺨطية من ألف إلى عشرة آالف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من ﺻنﻊ للسوق الداخلية أو استورد أو حاز ﻷﺟل البيﻊ أو
التوزيﻊ مجانــا أو بمقابل أو عرض للبيﻊ أو بـــاع اﻷﺟهـــزة الطرفيـــة أو اﻷﺟهزة الراديويـــة
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أو ربطها بشبكة عمومية لالتصاالت اإللكترونية دون الحصول على المصادﻗة من طرف الهيئة
المﺨتصة.
ويعاﻗب بنﻔس العقوبة كل من ﻗام باإلشهار لصالح بيﻊ التجهيزات غير المصادق عليها.
الفصل -293
يعاﻗب طبقا ﻷحكام الﻔصل  264من المجلة الجزائية كل:
ـ من يﺨتلس خطوط االتصاالت إلكترونية أو يستعمل عمدا خطوط اتصاالت إلكترونية مﺨتلسة.
ـ من يستعمل عمدا بيان نداء من السلسلة الدولية وﻗﻊ إسناده إلى محطة تابعة لشبكة اتصاالت
إلكترونية.
الفصل -294
يعاﻗب طبقا ﻷحكام الﻔصل  253من المجلة الجزائية كل من يﻔشي أو يحث أو يشارك في إفشاء
محتوى المكالمات والمبادالت المرسلة عبر شبكات االتصاالت ،في غير الحاالت التي يجيز
فيها القانون ذلك.
الفصل -295
يعاﻗب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبﺨطية من مائة إلى ألف دينار كل من
يتعمد اإلساءة إلى الﻐير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية لالتصاالت اإللكترونية.
الفصل -296
يعاﻗب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبﺨطية من ألف إلى خمسة آالف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من استعمل أو ﺻنﻊ أو استورد أو ﺻدر أو حاز ﻷﺟل
البيـــﻊ أو التوزيـــﻊ مجانــا أو بمقابـــل أو عـــرض للبيـــﻊ أو بـــاع وسائـــل أو خدمات
التشﻔير أو أدخل تﻐييرا عليها أو أتلﻔها دون مراعاة اﻷحكام التشريعية و الترتيبية المنظمة
إلستعمال وسائل التشﻔير.

114

الفصل -297
يعاﻗب بالسجن من عام إلى ثالث سنوات كاملة وبﺨطية مالية من ألف إلى عشرة آالف دينار كل
من يتعمد التعدي على ﻗاﺻر أو عديم اﻷهلية عبر شبكة االنترنات أو الشبكات العمومية
لالتصاالت.
يعتبر ﻗاﺻرا على معنى الﻔقرة اﻷولى من هذا الﻔصل كل إنسان عمره أﻗل من ثمانية عشر
عاما.
يقصد بعديم اﻷهلية على معنى الﻔقرة اﻷولى من هذا الﻔصل كل إنسان غير مميز أو معتوه أو
ضعيف عقل أيا كان سنه.
الفصل -298
يعتبر تعد على ﻗاﺻر أو على عديم اﻷهلية موﺟبة للعقاب على معنى الﻔصل  297من هذه
المجلة :
 -1إنتاج أو نقل أو نشر بواسطة تقنية من تقنيات االتصال عن بعد لمحتوى مكتوب أو مرئي
أو مسموع موﺟه لألطﻔال يتضمن ممارسات أو إيحاءات ﺟنسية أو فيه إخالل باآلداب
العامة أو مساس بكرامة اإلنسان أو تحريض للقصر على العنف أو التمييز العنصري أو
الكراهية أو المﺨاطرة بحياتهم.
 -2تعمد إنتاج أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى
إباحي يتعلق بقاﺻر .ويعد محتوى إباحي على معنى هذه الﻔقرة كل محتوى يظهر طﻔال
أو شﺨصا يبدو في مظهر طﻔل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات ﺟنسية او يتعرض
لها.
 -3تعمد أخذ أو اإلذن بأخذ أو إنتاج أو توزيﻊ أو إطالع أو حيازة و (أو) نشر بواسطة تقنية
من تقنيات االتصال عن بعد لصور أو أشباه ﺻور أو مقطﻊ أو مقاطﻊ مسجلة مرئية أو
مسموعة أو كتابة غير الئقة تتعلق بقاﺻر أو تنتهك كرامته أو سمعته.
 -4التحرش اللﻔظي والتهديد واإلكراه والتحيل ومحاولة التﻐرير بقاﺻر بواسطة تقنية من
تقنيات االتصال عن بعد ،ﻗصد دفعه إلى لقاء غرباء للمشاركة الطوعية أو القسرية في
أفعال ﺟنسية أو إفشاء أسرار أو معلومات شﺨصية أو سلبه ممتلكات خاﺻة.
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الفصل -299
يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبﺨطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار
إذا ارتكبت ﺟريمة االتجار باﻷشﺨاص بواسطة تقنية من تقنيات االتصال عن بعد ضد ﻗاﺻر أو
عديم لألهلية.
الفصل -300
عالوة على العقوبات المقررة بالقانون المتعلق بحماية المعطيات الشﺨصية يعاﻗب بﺨطية مالية
م ن ألف إلى ثالثة آالف دينار كل من يتعمد نشر محتوى يتضمن ﺻورا او معطيات خاﺻة
بقاﺻر أو بعديم اﻷهلية عبر شبكة االنترنت دون الحصول المسبق على موافقة وليه.
الفصل -301
ينقح الﻔصل  245من المجلة الجزائية بإضافة فقرة أخيرة له كما يلي :
"تكون هذه الجريمة موﺟبة للعقاب بنﻔس الشروط عند اﻗترافها باستعمال وسيلة اتصال
الكترونية".

الباب الثالث
العقوبات اإلدارية
الفصل -302
بقطﻊ النظر عن العقوبات الجزائية التي نصت عليها هذه المجلة يمكن للوزير المكلف
باالتصاالت اإللكترونية أن يسلط على المﺨالﻔين ﻷحكام هذه المجلة ونصوﺻها التطبيقية إحدى
العقوبات اإلدارية التالية بعد سماع المﺨالف:
ـ تحديد الترخيص وشروط استﻐالله بصﻔة مؤﻗتة أو نهائية.
ـ سحب الترخيص بصﻔة مؤﻗتة.
ـ سحب الترخيص نهائيا مﻊ وضﻊ اﻷختام.
 توﻗيف النشاط مؤﻗتا أو نهائيا مﻊ وضﻊ اﻷختام.116

الفصل -303
مﻊ حﻔظ الحقوق المدنية للمتضررين ،يمكن للوزير المكلف باالتصاالت اإللكترونية إﺟراء
الصلح في المﺨالﻔات المنصوص عليها في هذه المجلة والتي تتم معاينتها وتتبعها وفقا ﻷحكام
هذه المجلة.
وتنقرض الدعوى العمومية و تتبعات اإلدارة بدفﻊ المبلﻎ المعين في عقد الصلح.
الفصل -304
بقطﻊ النظر عن العقوبا ت الجزائية التي تنص عليها هذه المجلة يمكن للهيئة الوطنية للطيف
الراديوي تسليط عقوبات مالية تتراوح بين خمسة آالف إلى خمسة عشر ألف دينار على كل من
يمسك ﺟهازا راديويا أو يستعمل ترددات راديوية دون ترخيص مسبق من الهيئة.
كما يﺨضﻊ لنﻔس العقوبة كل تحويل من مكان إلى آخر أو تﻐيير أو إتالف لتجهيزات اإلرسال
والبث المستعملة للترددات الراديوية دون ترخيص من الهيئة الوطنية للطيف الراديوي.
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القسم الثاني :مهام هيئة التعديل
القسم الثالث :تركيبة هيئة التعديل وتنظيمها
األول :مجلس هيئة التعديل
الفرع ّ
تصرف هيئة التعديل
الفرع الثاني :مجلس
ّ
الفرع الثالث :الجهاز التنفيذي
الفرع الرابع :مقررو هيئة التعديل
القسم الرابع :اإلجراءات أمام هيئة التعديل
القسم الخامس :إجراءات العقوبات اإلدارية
القسم السادس :صالحيات هيئة التعديل المتعلقة بالمنافسة
القسم السابع :التسيير اإلداري والمالي لهيئة التعديل
الكتاب الثالث :في الثقة الرقمية وحماية الفضاء الرقمي الوطني
119

الباب األول :الثقة الرقميّة
القسم األول  :خدمات الثقة الرقمية
القسم الثاني  :الوثيقة اإللكترونية و اإلمضاء اإللكتروني
القسم الثالث  :الختم اإللكتروني
القسم الرابع  :ختم التوقيت اإللكتروني
القسم الخامس  :خدمة إحداث الشهادات واألختام الموثوق بها
القسم السادس  :التزامات صاحب الشهادة
القسم السابع  :خدمة التراسل اإللكتروني مضمون الوصول
القسم الثامن  :خدمة األرشفة االلكترونية
القسم التاسع :ممارسة نشاط مزود خدمات الثقة الرقمية
القسم العاشر :لجنة خدمات الثقة الرقمية
الباب الثاني :حماية الفضاء الرقمي الوطني
القسم األول :االستراتيجية الوطنية للسالمة الرقمية
القسم الثاني :الوكالة الوطنية للسالمة الرقمية
القسم الثالث :حماية البنى التحتية الرقمية الحساسة والحيوية
القسم الرابع :حماية سالمة األنظمة والشبكات
الكتاب الرابع :في الحقوق والحريات
األول :أحكام عامة
الباب ّ
الباب الثاني :الحقوق والحريات عبر الشبكات اإللكترونية و الفضاء
الرقمي
األول :حقوق مستعملي الخدمات اإللكترونية
القسم ّ
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صر وعديمي األهلية في الفضاء الرقمي
القسم الثاني :حماية الق ّ
القسم الثالث  :مسؤولية المتدخلين في توفير خدمات اإلنترنات
والمحتويات عبر شبكات اإلتصاالت اإللكترونية
القسم الرابع :حياد اإلنترنات
الباب الثالث :حوكمة األنترنات
األول :أحكام عامة
القسم ّ
القسم الثاني :منتدى األنترنات
الكتاب الخامس :في التنمية الرقمية االقتصادية واالجتماعية
األول :خدمات االتصاالت اإللكترونية الشاملة
الباب ّ
الباب الثاني :التهيئة الترابية الرقمية
الباب الثالث :تطوير األعمال اإللكترونية
األول :التبادل اإللكتروني بين الهياكل العموميّة وبينها وبين
القسم ّ
المتعاملين معها
األول :أحكام عامة
الفرع ّ
الفرع الثاني :تنظيم اإلجراءات اإلدارية عن بعد
الفرع الثالث :تبادل المعطيات والوثائق
القسم الثاني :المعامالت االقتصادية بواسطة الوسائل اإللكترونية
الباب الرابع :دعم وتمويل التنمية الرقمية
األول :هياكل دعم التنمية الرقمية
القسم ّ
القسم الثاني :صندوق التنمية الرقمية
الكتاب السادس :في المخالفات والعقوبات
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األول :معاينة المخالفات
الباب ّ
الباب الثاني :العقوبات الجزائية
الباب الثالث :العقوبات اإلدارية
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