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نجاز إل تشتمل وحدة التصرف حسب األهداف ـ 5الفصل 
 على الخطط لشمال والية قفصةفالحية المندمجة مشروع التنمية ال

  : التاليةالوظيفية

  ،مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزيةـ 

ـ كاهية مدير التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم له خطة 
  وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

ـ كاهية مدير الشؤون اإلدارية والمالية له خطة وامتيازات 
  كاهية مدير إدارة مركزية،

رية والمالية له خطة وامتيازات ـ رئيس مصلحة الشؤون اإلدا
  رئيس مصلحة إدارة مركزية،

ـ رئيس مصلحة المتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس 
  مصلحة إدارة مركزية،

 له خطة وامتيازات رئيس مصلحة اتقتناءـ رئيس مصلحة اال
  .إدارة مركزية

رأسها وزير الفالحة أو من نة ي ـ تحدث بوزارة الفالحة لج6الفصل 
تولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب نوبه يي

 من هذا 4األهداف وذلك باالعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 
  .األمر

الحكومة باقتراح من ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس 
وزير الفالحة ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه 

  . برأي استشاري اللجنةأشغال  لحضورفائدة

 من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوةوتجتمع اللجنة 
  . على األقل نصف أعضائهاوال تكون مداوالتها قانونية إال بحضور

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين 
  .وعند التساوي يرجح صوت الرئيس

ثمارات والهياكل المهنية ولى اإلدارة العامة للتمويل واالستوتت
  .مهام كتابة اللجنة

 يرفع وزير الفالحة تقريرا سنويا إلى رئيس ـ 7الفصل  
نجاز إلالحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب األهداف 

 طبقا ألحكام قفصةلشمال والية مشروع التنمية الفالحية المندمجة 
 6 المؤرخ في 1996 لسنة 1236 من األمر عدد 5الفصل 

  . المشار إليه أعاله1996ة جويلي

، كل نالمالية مكلفااالقتصاد و وزير الفالحة ووزير ـ 8الفصل 
بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي  فيما يخصه،

  .للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

 والبحث العلمي  التعليم العاليوزارة
  مات واالتصالوتكنولوجيا املعلو

  
 2014 ديسمبر 26 مؤرخ في 2014لسنة  4773  أمر عــدد

يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص نشاط مزود 
  .خدمات األنترنات

  إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا 
  المعلومات واالتصال،

  ، منه148  وخاصة الفصلطالع على الدستوربعد اال

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6وعلى القانون التأسيسي عدد 
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم 2011ديسمبر 

 المؤرخ في 2014 لسنة 3تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 المؤرخ 2014 لسنة 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3

  ،2014 فيفري 5في 

 27 المؤرخ في 2004 لسنة 63نون األساسي عدد القاوعلى 
  والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية،2004جويلية 

 ماي 25 المؤرخ في 1971 لسنة 22وعلى القانون عدد 
تمامه  المتعلق بتنظيم مهنة عون اإلشهار التجاري كما تم إ1971

 ،2010 فيفري 22 المؤرخ في 2010 لسنة 13بالقانون عدد 
 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 64ن عدد وعلى القانو

 المتعلق بالمنافسة واألسعار وعلى جميع النصوص التي 1991
المؤرخ في  2014 لسنة 54عدد  وخاصة القانون نقحته أو تممته

 ،2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 أوت 19

 ديسمبر 7 المؤرخ في 1992 لسنة 117وعلى القانون عدد 
  المتعلق بحماية المستهلك،1992

 120وعلى مجلة تشجيع االستثمارات الصادرة بالقانون عدد 
 وعلى جميع 1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993لسنة 

 لسنة 28النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 
  ،2011 أفريل 18 المؤرخ في 2011

ي  فيفر24 المؤرخ في 1994 لسنة 36وعلى القانون عدد 
تمامه األدبية والفنية كما تم تنقيحه وإ المتعلق بالملكية 1994

  ،2009 جوان 23 المؤرخ في 2009 لسنة 33بالقانون عدد 

 2001  لسنة 1وعلى مجلة االتصاالت الصادرة بالقانون عدد 
 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون 2001 جانفي 15المؤرخ في 

 1 والقانون عدد 2002 ماي 7 المؤرخ في 2002 لسنة 46عدد 
 لسنة 10والقانون عدد  2008 جانفي 8 المؤرخ في 2008لسنة 

 31، وخاصة الفصل 2013  أفريل12 المؤرخ في 2013
 ).رابعا(
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 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19وعلى القانون عدد 
   المتعلق بالتعليم العالي،2008

 أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 69وعلى القانون عدد 
  المتعلق بتجارة التوزيع،2009

 نوفمبر 2 المؤرخ في 2011 لسنة 115وعلى المرسوم عدد 
   المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، 2011

 مارس 14 المؤرخ في 1997نة  لس501وعلى األمر عدد 
  ات ذات القيمة المضافة لالتصاالت،المتعلق بالخدم 1997

 أفريل 14 في  المؤرخ2001 لسنة 830وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالمصادقة على األجهزة الطرفية لالتصاالت 2001

واألجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
  ،2003 أوت 4 المؤرخ في 2003 لسنة 1666

 أفريل 14 المؤرخ في 2001 لسنة 831مر عدد وعلى األ
قة تحديد  المتعلق بالشروط العامة للربط البيني وطري2001

 2008 لسنة 3025عدد  كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر التعريفات
  ،2008 سبتمبر 15مؤرخ في ال

 فيفري 3 المؤرخ في 2006 لسنة 370 وعلى األمر عدد 
  المتعلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 2006

 لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
 ماي 21 المؤرخ في 2007لسنة  1260وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط الحاالت التي يعتبر سكوت اإلدارة عنها 2007
 موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، 

 جويلية 21 المؤرخ في 2008 لسنة 2638وعلى األمر عدد 
ير خدمات الهاتف عبر بروتوكول  المتعلق بضبط شروط توف2008

 المؤرخ في 2012ة  لسن2000حه باألمر عدد  كما تم تنقينترناتاأل
  ،2012 سبتمبر 18

 جويلية 21 المؤرخ في 2008 لسنة 2639عدد وعلى األمر 
وسائل وتسويق  توريد وإجراءات المتعلق بضبط شروط 2008

 أو خدمات التشفير عبر شبكات االتصاالت،
 سبتمبر 15 المؤرخ في 2008 لسنة 3026وعلى األمر عدد 

ق بضبط الشروط العامة الستغالل الشبكات  والمتعل2008
 كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر العمومية لالتصاالت وشبكات النفاذ

  ،2014 جانفي 10 المؤرخ في 2014 لسنة 53عدد 

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 ة لسن413وعلى األمر عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 2014

  وعلى رأي مجلس المنافسة،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وعلى مداوالت مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

 :يصدر األمر اآلتي نصه 
  الباب األول

  أحكام عامة

د  يضبط هذا األمر شروط وإجراءات إسناالفصل األول ـ
م نترنات طبقا ألحكارخيص لممارسة نشاط مزود خدمات األت

 31 والفصل 2من الفصل  31 والمطة 30 والمطة 29المطة 
من مجلة االتصاالت كما يضبط التزامات مزودي الخدمات ) رابعا(

 .والعقوبات المسلطة عليهم في صورة مخالفة أحكام هذا األمر
ت توفير خدمات ويمكن أن يشمل نشاط مزود خدمات األنترنا

 .األنترنات أو خدمات النفاذ إلى األنترنات أو االثنين معا
 تخضع ممارسة نشاط مزود خدمات األنترنات إلى  ـ2الفصل 

ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف باالتصاالت بعد أخذ رأي 
  . وزير الداخلية والهيئة الوطنية لالتصاالت

ولى من هذا يضبط الترخيص المنصوص عليه بالفقرة األ
الفصل مجال نشاط مزود الخدمة وحقوقه والتزاماته تبعا لطبيعة 

  .نشاطه طبقا ألحكام هذا األمر

  الباب الثاني

  شروط إسناد الترخيص

 يجب أن تتوفر في الراغب في الحصول على  ـ3الفصل 
  :ترخيص لممارسة نشاط مزود خدمات األنترنات الشروط التالية 

أن يكون تونسي الجنسية وأن : لطبيعي  بالنسبة إلى الشخص ا-  
يكون من حاملي شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو شهادة 

تصاالت  االتكوين منظرة بالمستوى المذكور في مجاالت اإلعالمية أو
  الملتيميديا، أو

أن يكون مكونا طبقا :  بالنسبة إلى الشخص المعنوي -
مليون ) 1(ن  واحد  ع ال يقل للقانون التونسي وله رأس مال

  سميا وبأغلبية تونسية،دينار، يملكه ا

 أن يكون الشخص الطبيعي الممثل القانوني بالنسبة للشخص -
المعنوي نقي السوابق العدلية وأال يكون في حالة تتعارض مع 

  شروط ممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل،

مقابل  األنترنات  يمنح ترخيص نشاط مزود خدمات ـ4الفصل 
ألف دينار يتم تسديده ) 150(ن دفع معلوم يقدر بمائة وخمسي

  .عند الحصول على الترخيص

  الباب الثالث

  إجراءات إسناد الترخيص

 توجه مطالب الحصول على ترخيص لممارسة  ـ5الفصل 
نشاط مزود خدمات األنترنات إلى الوزارة المكلفة باالتصاالت 

وصول مع اإلعالم بالبلوغ أو وثيقة بواسطة رسالة مضمونة ال
إلكترونية موثوق بها أو باإليداع مباشرة لدى هذه الوزارة مقابل 

  .وصل إيداع
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  :وتتضمن هذه المطالب وجوبا الوثائق التالية 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي أو الممثل ـ 
  القانوني بالنسبة للشخص المعنوي،

الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص  للشخص 3بطاقة عدد ـ 
  المعنوي،

 من 3نسخة من الشهادة العلمية المنصوص عليها بالفصل ـ 
 ،لشخص الطبيعياألمر بالنسبة إلى اهذا 
  لشخص المعنوي،ى الإنسخة من القانون األساسي بالنسبة ـ 
ألشخاص الطبيعيين، تصريح على الشرف ى الإبالنسبة ـ 

ي ظرف ثالثة أشهر من تاريخ بالتحول إلى شخص معنوي ف
  الحصول على الموافقة المبدئية،

  شهادة في عدم اإلفالس أو تصريح على الشرف،ـ 
دراسة فنية للخدمات المزمع توفيرها والخصائص التقنية ـ 

للتجهيزات والمنظومات المعتمدة لتوفير الخدمات تحدد موقع 
قة الربط المعدات المرتبطة بالشبكات العمومية لالتصاالت وطري

  المقترحة،

الوثائق المثبتة لتوفير اإلمكانيات البشرية والمادية والتقنية ـ 
طبقا للمعايير  الضرورية لتوفير خدمات النفاذ إلى األنترنات

  الوطنية والدولية الجاري بها العمل،

عرض مفصل للخدمات وشروط توفيرها والتعريفات التي ـ 
  سيتم اعتمادها،

راخيص المستوجبة الستغالل المعلومات عند االقتضاء، التـ 
 . أو تعاطي األنشطة ذات العالقة

 تتولى الوزارة المكلفة باالتصاالت إجابة صاحب  ـ6الفصل 
من تاريخ اتصالها ) 1(المطلب في أجل أقصاه شهرا واحدا 

 من هذا األمر أو من تاريخ 5بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 
 وذلك إما بمنح الترخيص أو الرفض استكمال المعلومات المطلوبة،

  .مع وجوب التعليل، وفي حالة الرفض يرجع الملف لصاحبه
ويمكن للوزير المكلف باالتصاالت منح موافقة مبدئية تخول 
لصاحبها إتمام اإلجراءات الخاصة بتكوين الشخص المعنوي 
وتركيب التجهيزات وكل إجراء ضروري للشروع في استغالل 

  .الترخيصعلى ب الحصول الخدمة موضوع مطل

أشهر غير قابلة ) 3(تبقى الموافقة المبدئية صالحة لمدة ثالثة 
  .للتجديد ابتداء من تاريخ الحصول عليها

سنوات من ) 5(يمنح الترخيص لمدة خمس  ـ 7الفصل 
تاريخه بعنوان شخصي وال يمكن التفويت فيه أو إحالته إلى الغير 

تصاالت بعد أخذ رأي اللجنة إال بترخيص من الوزير المكلف باال
  . من هذا األمر8المنصوص عليها بالفصل 

 يمنح الترخيص مقابل وصل يفيد إيداع كامل مبلغ المعلوم 
 من هذا األمر لفائدة الخزينة العامة 4المنصوص عليه بالفصل 

  .للبالد التونسية

ويتم تجديد الترخيص لنفس المدة وفق نفس شروط 
ى طلب يتقدم به مزود الخدمات شهرين وإجراءات إسناده بناء عل

  . على األقل قبل انقضاء أجلها

 تحدث لدى الوزير المكلف باالتصاالت لجنة ـ 8الفصل 
  :  استشارية تتولى خاصة 

وإبداء الرأي بخصوص مطالب الحصول على ترخيص دراسة ـ 
 مزود خدمات األنترنات أو تجديدها،

 الفات والعقوبات،إبداء الرأي في الملفات الخاصة بالمخـ 

 إبداء الرأي في مطالب التفويت في التراخيص أو إحالتها،ـ 

إبداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليه الوزير ـ 

 .المكلف باالتصاالت والتي تدخل في إطار مشموالتها

ويرأس هذه اللجنة الوزير المكلف باالتصاالت أو من ينوبه 
  :م وتتركب من األعضاء اآلتي ذكره

 ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،ـ 

 ممثل عن وزارة الداخلية،ـ 

 ممثل عن الوزارة المكلفة باالتصاالت،ـ 

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،ـ 

 ممثل عن الهيئة الوطنية لالتصاالت،ـ 

ممثل عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات ـ 

 التقليدية،

نة بمقرر من الوزير المكلف ويتم تعيين أعضاء اللج
  .باالتصاالت باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على أساس جدول أعمال يبلغ 

إلى األعضاء قبل انعقاد االجتماع بأسبوعين على األقل، وال يمكن 
وفي صورة . للجنة أن تنعقد إال بحضور أغلبية أعضائها على األقل

أيام في ) 10(فر هذا النصاب فإن اللجنة تلتئم بعد عشرة عدم تو
وفي كل الحاالت . يناجتماع ثان مهما كان عدد األعضاء الحاضر

ها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند راءتبدي اللجنة آ
  .تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس

جنة استدعاء كل شخص يعتبر إسهامه مفيدا لويمكن لرئيس ال
  .فة استشارية دون الحق في التصويتوذلك بص

جنة بمحضر جلسة يحال على كامل أعضائها لوتضمن أعمال ال

  .أيام من تاريخ اجتماع اللجنة) 10(في أجل عشرة 

ستثمار تكلف مصالح اإلدارة العامة لالقتصاد الرقمي واال
  .واإلحصاء بالوزارة المكلفة باالتصاالت بكتابة اللجنة



  233صفحـة   2015 جانفي 23 ––رائد الرسمي للجمهورية التونسية ال  7عــدد 

  الباب الرابع

  لتزامات مزود الخدمةحقوق وا

  القسم األول

  حقوق مزود الخدمة

يمكن لمزود خدمات األنترنات، حسب مجال  ـ 9الفصل 
األنشطة المرخص فيها، االنتفاع بالخدمات والموارد التالية طبقا 

  :للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل 

موارد ترقيم بروتوكول األنترنات طبقا للتشريع والتراتيب ـ 
   بها العمل،الجاري

  موارد العنونة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،ـ 

خدمات االتصاالت بالجملة التي يوفرها مشغلو الشبكات ـ 
العمومية لالتصاالت في إطار العروض المصادق عليها من قبل 

  الهيئة الوطنية لالتصاالت والمرتبطة بطبيعة نشاط مزود الخدمة،

الستعمال المشترك للبنية  واترك الماديالتموقع المشخدمات ـ 
 التي يوفرها مشغلو الشبكات الربط البينيت وصال وكراء التحتية

العمومية لالتصاالت في إطار عروض الربط البيني المصادق عليها 
 من قبل الهيئة الوطنية لالتصاالت،

خدمات كراء سعة الربط بالشبكة الدولية لألنترنات وخدمات ـ 
 .لربط لالتصاالت الدوليةكراء وصالت ا
يمكن لمزود خدمات األنترنات تقديم كل  ـ 10الفصل 

ي ذلك مخول للقيام الخدمات المرتبطة بطبيعة نشاطه، وهو ف
ستثمارات والمعامالت المستوجبة لتوفير خدماته كإقامة البنى باال

التحتية لالتصاالت أو تأجير فائض السعة من موارد االتصاالت 
شبكات المرافق العمومية طبقا ألحكام مجلة المتوفرة على 

  .االتصاالت

وال تعفي هذه األحكام من ضرورة الحصول على اإلجازات 
والتراخيص كلما تعلق األمر بنشاط يستوجب إجازة أو ترخيصا 

  .طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

  القسم الثاني

  التزامات مزود الخدمة

  تجاه الدولة

  :تزم مزود خدمات األنترنات بـ يل ـ 11الفصل 

وضع كل المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية ـ 
والمالية والمحاسبية للخدمات موضوع الترخيص على ذمة الوزارة 
المكلفة باالتصاالت والهيئة الوطنية لالتصاالت حسب الطرق التي 

 .تحددها الهيئة

 مع الحرفاء على عرض نموذج من عقد الخدمة المزمع إبرامهـ 
 موافقة الهيئة الوطنية لالتصاالت،

القدرة على االستجابة لمقتضيات الدفاع الوطني والسالمة ـ 
 .واألمن العامين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

تمكين السلط المختصة من الوسائل الضرورية إلنجاز مهامها ـ 
ات ذعان لتعليمويتعين في هذا السياق على مزود الخدمة اإل

 منية،السلط القضائية والعسكرية واأل
احترام االتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من ـ 

 .قبل الدولة التونسية
تعريفات خدمات مع مراعاة األحكام الالحقة تحدد  ـ 12الفصل 

  .النفاذ إلى األنترنات بكل حرية

قبل مزودي تحدد تعريفات خدمات النفاذ إلى األنترنات من 
. خدمات األنترنات مع احترام مبدأ المساواة في معاملة المستعملين

ويتعين على مزودي خدمات األنترنات توفير خدماتهم في أفضل 
كما يتعين عليهم إعالم العموم بالشروط العامة . الظروف االقتصادية

  .لعروضهم وخدماتهم ونشر تعريفة توفير كل خدمة حسب صنفها

ي خدمات األنترنات قبل تسويق الخدمة يجب على مزود
  : تقديم وثيقة إشهار التعريفات وفق الشروط التالية

توجيه نظير من وثيقة اإلشهار إلى الهيئة الوطنية لالتصاالت ـ 
  .يوما قبل تسويق أي عرض جديد) 15(خمسة عشر 

يمكن للهيئة أن تفرض على مزودي خدمات األنترنات إدخال ـ 
ات خدماتهم أو على شروط بيعها، إذا اتضح تغييرات على تعريف

أن هذه العروض ال تحترم قواعد المنافسة المشروعة وقواعد 
  .تحديد التعريفات المنصوص عليها بهذا الفصل

طالع الحر ة اإلشهارية النهائية القابلة لالوضع نظير من الوثيقـ 
  .على ذمة العموم بصفة إلكترونية وبكل فضاء للخدمات المعنية

  قسم الثالثال

  التزامات مزود الخدمة تجاه الحرفاء

  : يلتزم مزود خدمات األنترنات تجاه الحرفاء بـ  ـ13الفصل 

توفير خدمات األنترنات إلى كل الطالبين باعتماد الحلول ـ 
 .الفنية األكثر نجاعة

تمكين المشتركين من بيانات واضحة حول موضوع وطرق ـ 
  .د الطلبالدخول إلى الخدمة ومساعدتهم عن

توفير خدمة الرد على استفسارات المشتركين وشكاياتهم ـ 
 . نقطة اتصال قارةومتابعتها عن طريق

يلتزم مزود الخدمة باتخاذ التدابير الكفيلة  ـ 14الفصل 
بضمان جودة الخدمات التي يقدمها لحرفائه واحترام حقوقهم 

 : إلى المترتبة على عقد الخدمة المبرم معهم، وهو في ذلك مدعو
اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حياد خدماته وسرية ـ 

وسالمة المعطيات التي يتم تبادلها في إطار الخدمات التي يوفرها 
 .طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
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اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين حماية وسالمة وسرية المعطيات ـ 
 يعالجها أو يسجلها بوحدة ذات الصبغة الشخصية التي يحتفظ بها أو

 .تعريف المشتركين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
ة والمتعلقة عدم إفشاء المعطيات المنقولة أو المخزنـ 

سمية منها إلى الغير دون موافقة المستعمل بالمشتركين وخاصة اال
المعني باألمر مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني واألمن العام 

 .يازات السلطة القضائية والتشريع الجاري به العملوامت
سمه في أي قاعدة  إدراج إضمان حق كل مشترك في عدمـ 

 .سمية للمزود ما عدى ما تعلق منها بضرورة الفوترةبيانات ا
ضمان حق المشترك في االعتراض على استعمال معطيات ـ 

 .الفوترة المتعلقة به لغايات استقراء تجارية
لمشترك في تعديل المعطيات الشخصية الخاصة ضمان حق اـ 

 . به أو إتمامها أو توضيحها أو تحيينها أو محوها
احترام التزاماته المتعلقة بشروط السرية والحياد في عالقاته ـ 

 .التعاقدية بشركات تسويق الخدمات
توفير خدمة اإلحاطة وإعالم المشتركين والتعريف بالخدمات ـ 
لتزام بحماية معطياتهم والتأكيد على االيؤمنها لفائدتهم التي 

  . الشخصية عبر شبكة األنترنات

اعتماد الحلول واآلليات التي تمكن من توفير خدمة إبحار ـ 
  .آمن لألطفال عبر شبكة األنترنات

التعريف بخدمة اإلبحار اآلمن لألطفال عبر شبكة األنترنات ـ 
ختيارية والتنصيص عليها صلب عقود الخدمات بصفتها خدمة ا

  .يرجع االنتفاع بها إلى رغبة الحريف

منح المشتركين إمكانية تغيير خيارهم الحقا بخصوص خدمة ـ 
  . وآنيةةاإلبحار اآلمن لألطفال عبر شبكة األنترنات عبر آليات مبسط

يتعهد مزود خدمات األنترنات، حسب صيغ  ـ 15الفصل 
رية الخدمات العقود التي سيقع إبرامها مع حرفائه بتأمين استمرا

وضمان دوام تشغيل األجهزة والبرامج المعلوماتية المستعملة 
اتخاذ اإلجراءات الضرورية للحفاظ على مستوى مؤشرات جودة و

  .الخدمة المنصوص عليها في المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا

ت مواصفات ومعايير جودة تضبط الهيئة الوطنية لالتصاال
 بها وطنيا وتسهر على مراقبة وتقييم نترنات المعمولخدمات األ

  .مدى احترامها من قبل مزود خدمات األنترنات

  الباب الخامس

  فض النزاعات

تتولى الهيئة الوطنية لالتصاالت طبقا ألحكام  ـ 16الفصل 
 من مجلة االتصاالت فض النزاعات الناشئة بين مزودي 67الفصل 

ات الناشئة بين خدمات األنترنات فيما بينهم إضافة إلى النزاع
  .مزودي خدمات األنترنات ومشغلي الشبكات العمومية لالتصاالت

كما تتولى فض النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقود الخدمات 
المبرمة بين مزودي خدمات األنترنات وحرفائهم والتي تعرض 

  .عليها من قبل هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية

 الباب السادس
  عقوبات اإلداريةالمخالفات وال

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص   ـ17الفصل 
عليها بالتشريع المتعلق باالتصاالت والتشريع المتعلق بالصحافة 
وبالملكية األدبية والفنية وبالمنافسة واألسعار وبحماية المستهلك 
فإن كل مخالفة ألحكام هذا األمر تعرض مزود الخدمات إلى 

  .ارية المنصوص عليها بمجلة االتصاالتالعقوبات اإلد

وتتم معاينة المخالفات بمحاضر يحررها األعوان المؤهلون 
  .طبقا ألحكام مجلة االتصاالت

يوجه الوزير المكلف باالتصاالت تذكيرا باحترام ـ  18الفصل 
التراتيب إلى مزود الخدمات المعني بواسطة رسالة مضمون 

 بها مع إعالم بالبلوغ في أجل الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق
 .ال يتجاوز شهرا من تاريخ معاينة المخالفات

يجب على مزود الخدمات أن يتدارك المخالفات التي تمت معاينتها 
ويقدم مالحظاته بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية 

 8موثوق بها مع إعالم بالبلوغ إلى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 
 يوما ابتداء من تاريخ توصله 15ذا األمر في أجل ال يتجاوز من ه

  .بالتذكير باحترام التراتيب

وبانتهاء هذا األجل وفي صورة استمرار المخالفات تعد كتابة 
اللجنة تقريرا معلال في الغرض وتعرضه على اللجنة التي يمكنها 

 من 88اقتراح إحدى العقوبات اإلدارية المنصوص عليها بالفصل 
  .جلة االتصاالتم

ويتعين على رئيس اللجنة استدعاء مزود الخدمات لإلدالء 
بمالحظاته حول ما نسب إليه من مخالفات أمام اللجنة وذلك 
بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع 

  . أيام على األقل قبل اجتماع اللجنة10اإلعالم بالبلوغ 

مزود الخدمات بقرار العقوبات في أجل يتعين إعالم  ـ 19الفصل 
يوما من تاريخ أخذ القرار بواسطة رسالة مضمونة ) 15(ال يتجاوز 

  .الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع اإلعالم بالبلوغ

في حالة التقصير الخطير أو اإلخالل الواضح  ـ 20الفصل 
 على بمقتضيات هذا األمر يمكن للوزير المكلف باالتصاالت بناء

معاينة من قبل الهيئة الوطنية لالتصاالت، تعليق النشاط فورا 
واستدعاء مزود الخدمات لإلدالء بمالحظاته حول ما نسب إليه 
من أفعال أمام اللجنة التي تتولى إعداد تقرير معلل وتسوية 

  .وضعية المستغل في أجل  ال يتجاوز شهرا من تاريخ التعليق

ة آلية من مزود خدمات تسحب الرخصة بصف ـ 21الفصل 
  .األنترنات في صورة الحل أو التفليس
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  الباب السابع

  أحكام انتقالية

األمر وفي حدود النشاط  يسند بمقتضى هذا ـ 22الفصل 
المرخص فيه، ترخيص لمزودي خدمات األنترنات المتحصلين على 

  .تراخيص في تاريخ دخوله حيز النفاذ

 إليهم بالفقرة األولى ويمنح مزودو خدمات األنترنات المشار
ريخ دخول هذا األمر أشهر من تا) 6(من هذا الفصل مدة ستة 

  .ستيفاء مختلف الشروط المنصوص عليها بأحكامهحيز النفاذ ال

األمر، لفائدة المتدخل  يسند بمقتضى هذا ـ 23الفصل 
 من األمر 5العمومي في مجال األنترنات  المنصوص عليه بالفصل 

 والمتعلق 1997 مارس 14 المؤرخ في 1997 لسنة 501عدد 
بالخدمات ذات القيمة المضافة لالتصاالت، ترخيص في األنشطة 

  .والخدمات التي يوفرها ذات العالقة بهذا األمر

ريخ دخول أشهر من تا) 6(ويمنح المتدخل العمومي مدة ستة 
ستيفاء مختلف الشروط المنصوص عليها هذا األمر حيز النفاذ ال

  .بأحكامه

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب مشغلي  ـ 24صل الف
الشبكات العمومية لالتصاالت المتحصلين على إجازة إلقامة 
واستغالل شبكة عمومية لالتصاالت طبقا للتشريع والتراتيب 

  .الجاري بها العمل

 المؤرخ 1997 لسنة 501تلغى أحكام األمر عدد  ـ 25الفصل 
مات ذات القيمة المضافة  والمتعلق  بالخد1997 مارس 14في 

  .لالتصاالت

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا  ـ 26الفصل 
المعلومات واالتصال مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد 

  . الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 26 تونس في
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

 
بحث العلمي وتكنولوجيا وال من وزير التعليم العاليقرار 

يتعلق بفتح  2015 جانفي 13 مؤرخ فيالمعلومات واالتصال 
قسم (مهندس عام  للترقية إلى رتبة بالملفاتمناظرة داخلية 

  .)التعليم العالي والبحث العلمي

وتكنولوجيا المعلومات   والبحث العلميإن وزير التعليم العالي
  ،تصالواال

 2011 لسنة 6عدد سيسي بعد االطالع على القانون التأ
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

  ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته العمومية

 12 المؤرخ في 1983 لسنـة 112عدد على القانون و
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر 

 العمومية ذات الصبغة المحلية والمؤسسات الدولة والجماعات
تممته وخاصة  وأاإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  المرسوم
 1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819عدد وعلى األمر 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي 
 جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اإلدارات العمومية وعلى

  ،2014 جوان 30 المؤرخ في 2014 لسنة 2285األمر عدد 
 2001 ماي 22 مؤرخ فيوزير التعليم العالي الوعلى قرار 

 للترقية إلى بالملفاتمناظرة الداخلية الضبط كيفية تنظيم المتعلق ب
  . رتبة مهندس عام

   :رر مـا يـأتــيقـ
والبحث العلمي فتح بوزارة التعليم العالي  تـالفصل األول 

قسم التعليم العالي والبحث (وتكنولوجيا المعلومات واالتصال 
واأليام الموالية مناظرة داخلية  2015مارس  16م يو) العلمي

  .رتبة مهندس عام للترقية إلى بالملفات

 بثماني  حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورهاـ 2 لالفص
  .خطط) 8(

  . 2015 فيفري 16يوم  تختم قائمة الترشحات ـ 3الفصل 

  .2015 جانفي 13تونس في 
   التعليم العالي والبحث العلميوزير

  وتكنولوجيا المعلومات واالتصال

  توفيق الجالصي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

والبحث العلمي وتكنولوجيا  من وزير التعليم العالي قرار
يتعلق بفتح  2015 جانفي 13 فيمؤرخ المعلومات واالتصال 

قسم (مهندس رئيس  للترقية إلى رتبة بالملفات داخلية مناظرة
  .)التعليم العالي والبحث العلمي

وتكنولوجيا المعلومات   والبحث العلميإن وزير التعليم العالي
  ،صالتواال

 2011 لسنة 6عدد بعد االطالع على القانون التأسيسي 
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، العمومية
 12 المؤرخ في 1983 لسنـة 112عدد على القانون و

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر 
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  الدولة والجماعات

تممته وخاصة  وأص التي نقحته اإلدارية وعلى جميع النصو
 ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  المرسوم




