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مما یجدر اإلشارة لھ: 

تعّد الوزارة المكلفة باإلتصاالت ●
اإللكترونیة إستراتیجیة وطنیة للتنمیة 
الرقمیة ّ الوزارة المكل تدرج ضمن 

المخطط الوطني للتنمیة بعد إستشارة عامة 
مع الھیاكل العمومیة والقطاع الخاص 

والمجتمع المدني

الموارد المالیة: المھام الموكلة إلیھا:

توسیع استعمال تكنولوجیات المعلومات ●
واإلتصال في جمیع المجاالت اإلقتصادیة.

 رقمنة المحتوى في جمیع المجاالت وتطویر ●
خدمات إلكترونیة.

إرساء اإلدارة العمومیة اإللكترونیة ورقمنة ●
تعامالت الھیاكل العمومیة فیما بینھا وبینھا وبین 

المتعاملین معھا.

إعداد المخطط الوطني للطیف الرادیوي مع ●
تشریك الھیاكل المعنیة.

تعمیم االستفادة من السعة العالیة لالنترنت على ●
المستوى الوطني.

أوالً: الوزارة المكلفة باالتصاالت اإللكترونیة
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مما یجدر اإلشارة لھ: 

صادق مجلس الوزراء على إحداثھا في 20 ●
جوان 2018.

تعھد مھمة قیادة وتنفیذ المشاریع المنضویة ●
في نطاق اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة 

الرقمیة ومتابعة تنفیذھا إلیھا.

مؤسسة عمومیة ذات صبغة غیر إداریة ●
تحدث بمقتضى أمر حكومي.

وتضبط قواعد تنظیم وسیر المؤسسة بأمر ●
حكومي.

الموارد المالیة: المھام الموكلة إلیھا:

إنجاز ومتابعة المشاریع التي یعھد بھا إلیھا الوزیر ●
المكلف باالتصاالت اإللكترونیة.

إنجاز ومتابعة المشاریع الوطنیة والقطاعیة ●
والمحلیة في مجال تكنولوجیات كصاحب منشأ 

مّفوض بناء على اتفاقیات في الغرض مع الھیاكل 
العمومیة المعنیة.

مساندة التجدید في المجال الرقمي ومرافقة ●
المؤسسات الناشئة.

ثانیاً: المؤسسة التونسیة للتنمیة الرقمي
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مما یجدر اإلشارة لھ: 

یعدل الشكل القانوني للوكالة الوطنیة للترددات من ●
مؤسسة عمومیة غیر إداریة إلى ھیئة وطنیة تسمى 

"الھیئة الوطنیة للطیف الرادیوي.

 تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي تتولى ●
إدارة الطیف الرادیوي وتخضع في عالقتھا مع 

الغیر للتشریع التجاري ویكون مقرھا بتونس 
العاصمة.

الموارد المالیة: المھام الموكلة إلیھا:

إقتراح مشروع المخطط الوطني للطیف الرادیوي.●

الّتصرف في الطیف الرادیوي.●

مسك سجل وطني للطیف الرادیوي.●

مراقبة الشروط التقنیة للتجھیزات الرادیویة والسھر ●
على حمایة استعمال الطیف الرادیوي.

مراقبة استخدام الترددات طبقا للتراخیص المسندة.●

إعادة توزیع الترددات الرادیویة على ضوء ●
التوجھات الوطنیة والعالمیة في مادة االتصاالت.

السھر على تطبیق االتفاقیات والمعاھدات الدولیة في ●
میدان االتصاالت الرادیویة.

ثالثاً: الھیئة الوطنیة للطیف الرادیوي 
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تسجیل الترددات الرادیویة لدى الھیئات الدولیة المختصة.●

السھر على حمایة المصالح الوطنیة في میدان استعمال الترددات الرادیویة ●
المسجلة والمواضع المداریة المخصصة للبالد التونسیة.

المساھمة في أنشطة البحث والتكوین والدراسات ذات العالقة باالتصاالت ●
الرادیویة، وبصفة عامة كل نشاط آخر یقع تكلیفھا بھ من قبل سلطة اإلشراف 

ولھ عالقة بمیدان تدخلھا. 

یجب الحصول على ترخیص من الھیئة فیما یتعلق باستعمال الترددات ●
الرادیویة (یتم إسناده طبقا للمخطط الوطني للطیف الرادیوي).

وتتولى الھیئة إعالم الوزیرین المكلفین بالداخلیة و الدفــاع الوطني بكل إسناد ●
للترددات.

یمكن للھیئة إلغاء إسناد الترددات بدون تعویض.●

یتعّین إعالم الھیئة حاالً بالكف عن استغالل تجھیزات رادیویة أو جزء من ●
أجزائھا.

یخضع صنع وتورید وتركیز واستغالل األجھزة الرادیویة لترخیص من الھیئة ●
الوطنیة للطیف الرادیوي (ال ینطبق على  التجھیزات الرادیویة المخصصة 

للربط بالشبكات العمومیة لالتصاالت اإللكترونیة والتجھیزات الخاضعة ألحكام 
الفصل 68 من ھذه المجلة).

الھیئة الوطنیة للطیف الرادیوي 
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رابعاً: لجنة خدمات الثقة الرقمیة
مما یجدر اإلشارة لھ: 

 تحدث من قبل الوزیر المكلف ●
باالتصاالت اإللكترونیة.

یقع تحدید تركیبة وطرق تنظیم وسیر ●
ھذه اللجنة بأمر حكومي.

الموارد المالیة:  المھام الموكلة إلیھا: 

تحدید المعاییر الدولیة الواجب اتباعھا من طرف مزودي خدمات ●
الثقة الرقمیة لنیل صفة االعتماد.

 منح وسحب االعتماد لمزودي خدمات الثقة الرقمیة.●

تحدید المعاییر الدولیة الموجب اتباعھا من طرف مزودي خدمات ●
الثقة الرقمیة المعتمدین لتأھیل الخدمات المسداة من طرفھم.

منح وسحب صفة التأھیل لخدمة الثقة الرقمیة المسداة من طرف ●
مزودي خدمات الثقة الرقمیة المعتمدین، - السھر على مراقبة 

احترام مزود خدمات الثقة الرقمیة المعتمد والغیر معتمد ألحكام 
ھذا القانون ونصوصھ التطبیقیة.

تحلیل تقاریر عملیات التدقیق المنجزة من طرف ھیئات تقییم ●
المطابقة على مزودي خدمات الثقة المعتمدة والغیر معتمدة.

القیام بعملیات تدقیق لمزودي خدمات الثقة المعتمدین والغیر ●
معتمدین أو تكلیف ھیئات تقییم المطابقة للقیام بھا.
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خامساً: منتدى اإلنترنت

مما یجدر اإلشارة لھ: 

 یكلف منتدى اإلنترنت بدراسة المسائل●
المتعلقة بالمجال الرقمي والتداول بشأنھا 
 السیما القضایا واآلفاق الوطنیة والدولیة

لالنتقال الرقمي للمجتمع واالقتصاد 
والمنظمات والفاعلین العمومیین و المحلیین.

 یضم منتدى اإلنترنت ثالثین شخصیة ذات●
مھارات وخبرة في مجال االنتقال الرقمي:

 1- عشر شخصیات من القطاع العام.

2- عشرون شخصیة من القطاع الخاص 
واألكادیمي والجمعیاتي.

یتم انتخاب أعضاء منتدى االنترنت من ●
القطاع الخاص من قبل مستخدمي االنترنت 

عن طریق التصویت اإللكتروني عن بعد.

الموارد المالیة:  المھام الموكلة إلیھا: 

یتولى منتدى اإلنترنت القیام بالمھام التالیة:

إعالم وإسداء المشورة إلى الحكومة عند وضع وقیادة ●
وتقییم السیاسات العامة.

المساھمة في صیاغة موقف تونس على الصعیدین ●
اإلقلیمي والدولي وخاصة في الھیئات العالمیة لحوكمة 

اإلنترنت.

إبداء آراء وتوصیات ونشرھا للعموم.●

إدارة بوابة المعلومات القانونیة.●

تقدیم خدمات الدعم لألشخاص الطبیعیین والمعنویین ●
العاملین في مجال التنمیة الرقمیة.
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9

یتم تعیین األعضاء من القطاع العام من قبل الوزیر المكلف باالتصاالت ●
اإللكترونیة.

یتم انتخاب رئیس المنتدى من بین أعضائھ باألغلبیة ویصادق منتدى ●
االنترنت على نظامھ الداخلي باألغلبیة.

یشارك منتدى اإلنترنت والمجلس االستراتیجي لالقتصاد الرقمي في بلورة ●
وصیاغة موقف تونس ومساھمتھا في مختلف المحافل الدولیة.

ینظم المنتدى في ھذا الخصوص مشاورات منتظمة، على الصعیدین الوطني ●
واإلقلیمي، مع السلطات العمومیة، ونواب الشعب، والقطاعات االقتصادیة و 

الجمعیاتیة و األكادیمیة، والمجتمع المدني.

ویمكن للمنتدى أن یستشار من قبل الحكومة أو المسؤولین الحكومیین بشأن ●
كل مسألة تدخل في مجال اختصاصھ. كما یبدي المنتدى رأیھ االستشاري 
في كل مشروع نص تشریعي أو ترتیبي یتعلق باالتصاالت اإللكترونیة و 

بحمایة المعطیات الشخصیة.

وتحدد شروط واجراءات تعیین األعضاء ورئیس المنتدى وبیان الموارد ●
المادیة والبشریة الموضوعة على ذمتھ بمقتضى أمر حكومي

خامساً: منتدى اإلنترنت



مما یجدر اإلشارة لھ: 

تحدث ھیئة عمومیة یطلق علیھا ●
اسم "صندوق التنمیة الرقمیة" 

تتمتع بالشخصیة المعنویة 
واالستقاللیة اإلداریة والمالیة. 

ویخضع الصندوق لقواعد ●
التشریع التجاري وكذلك لقواعد 

التصرف الحذر.

یباشر الصندوق مھامھ تحت ●
إشراف ھیئة رقابة یترأسھا 
الوزیر المكلف باالتصاالت 

اإللكترونیة

 ویقع تحدید مجال وأولویات●
الصندوق بمقتضى قرار من 
الوزیر المكلف باالتصاالت 

اإللكترونیة.

الموارد المالیة: 

- معلوم إسناد الترخیص الفردي الذي یتم 
تحدیده من قبل الوزارة المكلفة باالتصاالت 

اإللكترونیة.

 - معالیم استغالل النشاط، في حدود خمسة 
(05 )بالمائة من رقم المعامالت السنة 
المنصرمة وباعتبار جمیع المصاریف 

واألداءات والمعالیم بما في ذلك األداء على 
القیمة المضافة، وذلك كالتالي:

• األتاوة لعنوان تنمیة القطاع بنسبة إثنان (02) 
بالمائة.

 • تغطیة المصاریف السنویة للتعدیل القطاعي 
بنسبة واحد (01) بالمائة. 

• المساھمة في تنمیة البحث واإلبتكار بنسبة 
بنسبة واحد (01) بالمائة. 

• تمویل الخدمات الشاملة لالتصاالت 
اإللكترونیة بنسبة واحد (01) بالمائة.

 • القروض والھبات التي تمنح لھ من الداخل 
والخارج.

المھام الموكلة إلیھا: 

یتولى الصندوق:

ضبط استراتیجیة تنمیة نشاط الصندوق والسیاسة العامة ●
لتدخالتھ.

ضبط برنامج سنوي استثمارات الصندوق وتوظیفاتھ، - ●
المصادقة على القوائم المالیة وتقریر النشاط السنوي 

للصندوق.

ضبط المیزانیة التقدیریة ومتابعة إنجازھا.●

ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازھا،●

المصادقة على تنظیم مصالح الصندوق والنظام األساسي ●
الخاص بأعوانھ ونظام التأجیر.

تسمیة مراقبي الحسابات حسب التشریع الجاري بھ ●
العمل.

سادساً: صندوق التنمیة الرقمیة
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سابعاً: الھیئة الوطنیة لالتصاالت (ھیئة التعدیل) 
مما یجدر اإلشارة لھ: 

الھیئة الوطنیة لالتصاالت اإللكترونیة ●
ھي ھیئة عمومیة مستقلة تتمتع 

 بالشخصیة المعنویة واالستقالل اإلداري
والمالي وھي مكلفة بتعدیل سوق 

اتصاالت اإللكترونیة ویشار إلیھا في 
 أحكام ھذه المجلة بمختصر "ھیئة

التعدیل" ویكون مقرھا الرئیسي بتونس 
العاصمة.

- تمارس الھیئة التعدیلیة مھامھا ●
باستقاللیة تامة دون تدخل من أَیة جھة 
كانت من شأنھ التأثیر في أعضائھا أو 

على أنشطتھا.

تتركب الھیئة الوطنیة لالتصاالت ●
اإللكترونیة من مجلس الھیئة ومجلس 

تصرف وجھاز تنفیذي ومقررین. 

الموارد المالیة: 

- تتمتع الھیئة بمیزانیة مستقلة ٌیعّدھا 
المدیر التنفیذي تحت إشراف رئیس 
الھیئة وٌیصادق علیھا مجلس الھیئة 
ویتم النظر فیھا والمصادقة علیھا 

حسب اإلجراءات والمبادئ 
المعمول بھا للنظر في میزانیات 

الھیئات العمومیة المستقلة

موارد الھیئة:-

1- معلوم واحد (1 )%موظف 
على رقم معامالت السنة المنصرمة 

بعنوان تغطیة المصاریف السنویة 
للتعدیل القطاعي،

2- المنح واالعتمادات التي تسندھا 
الدولة عند االقتضاء للھیئة،

المھام الموكلة إلیھا: 

تتولى الھیئة عدة مھام:

أوال: تعدیل أسواق االتصاالت اإللكترونیة وتقوم في 
ھذا اإلطار بما یلي:

تنفیذ سیاسة الدولة في قطاع االتصاالت االلكترونیة.●

السھر على فرض احترام جمیع األطراف المتدخلة ●
للقوانین والتراتیب المنظمة لقطاع االتصاالت 

اإللكترونیة.

منح التراخیص العامة المتعلقة بإقامة وتشغیل الشبكات ●
العمومیة االتصاالت اإللكترونیة و بتوفیر الخدمات 

اإللكترونیة للعموم.

إقرار قواعد التنظیم والرقابة الضامنة لنزاھة ممارسة ●
األنشطة الراجعة لھا بالنظر وشفافیتھا و وضع آلیات 

تنفیذھا.

تنظیم المنافسة في أسواق االتصاالت اإللكترونیة ●
ووضع اآللیات والقواعد الكفیلة بفرضھا.
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3- الھبات المتحصل علیھا طبق 
التشریع الجاري بھ العمل،

4- القروض. ویجب عند قبول 
الموارد غیر العمومیة، احترام 
مبادئ الشفافیة وعدم تضارب 

المصالح وعدم المساس باستقاللیة 
الھیئة. 

ضبط قواعد الربط البیني والنفاذ واالستغالل المشترك للشبكات ●
العمومیة والبنیة التحتیة.

المشاركة في إعداد المخططات الوطنیة الستغالل الموارد النادرة ●
بالتنسیق مع الھیاكل العمومیة المعنیة.

التصرف في موارد الترقیم والعنونة وفقا للمخططات الوطنیة ●
المصادق علیھا من قبل الوزارة المكلفة االتصاالت اإللكترونیة 

بالتنسیق مع ھیاكل الدولة والھیئات الدولیة ذات العالقة.

ضبط مؤشرات جودة خدمات االتصاالت اإللكترونیة ومراقبة ●
تطبیقھا.

تنفیذ برامج الخدمات الشاملة في قطاع االتصاالت االلكترونیة ●
وتحدید آلیات متابعة تنفیذھا بالتنسیق مع الوزارة المكلفة 

االتصاالت اإللكترونیة.

العمل على تنفیذ مھام الدولة المتعلقة بحمایة مقتضیات األمن العام ●
والدفاع الوطني.

وضع واتخاذ كافة التدابیر لحمایة حقوق مستعملي االتصاالت ●
اإللكترونیة بما یضمن انتفاعھم بحق االتصال على قدم المساواة 
وللغرض تضع الھیئة منظومة مناسبة لتلقي شكایات المستھلكین 

ومعالجتھا.

الھیئة الوطنیة لالتصاالت 
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فض النزاعات الناشئة بین األطراف المتدخلة في مجال اختصاصھا وقبول ●
الشكایات المتعلقة بمجال تدخلھا.

مراقبة االلتزام بالقوانین والنصوص التطبیقیة وقرارات الھیئة في مجال ●
االتصاالت االلكترونیة وفرض احترامھا بالتعاون مع الھیاكل العمومیة.

اتخاذ العقوبات ضد المخالفین لھذه المجلة ولنصوصھا التطبیقیة ولقرارات ●
الھیئة.

إبداء الرأي في جمیع مشاریع النصوص التشریعیة والترتیبیة ذات العالقة ●
بمجال تدخلھا وفي أي موضوع یطرح علیھا ویدخل في إطار مشموالتھا.

المساھمة في أنشطة البحث والتكوین والدراسات ذات العالقة بمجال تدخلھا.●

تشجیع التطویر والتجدید في قطاع االتصاالت االلكترونیة وتقدیم مقترحات ●
للحكومة لتطویر القطاع والمشاركة مع الھیئات المعنیة في وضع 

االستراتیجیات المتعلقة بالمجال.

ثانیاً: فیما یخص الترخیص: 

یقدم لھا طلب إسناد ترخیص عام في حالة كان الشخص المعنوي یعتزم إقامة ●
شبكة عمومیة لالتصاالت اإللكترونیة أو تقدیم خدمات اتصاالت الكترونیة 

عبرھا.

الھیئة الوطنیة لالتصاالت 
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تمنح الھیئة أجل شھر واحد (1), ابتداء من تاریخ استالم تصریح ●
المشغل إلصدار وصال فیھ یتضمن رقم تسجیل وذلك إذا كان 

التصریح تام الشروط أو مطابقا. 

یجب على الھیئة في نفس األجل أن تعلم المصرح بأن تصریحھ غیر ●
مستوف للشروط مع تحدید النقاط التي تتطلب اإلصالح  أو اإلتمام.

تحدد الھیئة مسبقاً المبلغ الذي سیقوم المصرح بدفعھ لقاء دراسة ●
الملفات.

تمنح الھیئة ترخیصا عاما إثر إیداع تصریح لدیھا في الغرض كلما ●
كان التصریح تاما ومطابقا ألحكام ھذه المجلة وذلك في أجل ال 

یتجاوز شھرین
 (2) من تاریخ وصل التصریح.

ویعتبر عدم اإلجابة في األجل المحدد ترخیصا عاما. ●

اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لإلستعمال األمثل للبنیة التحتیة ●
لالتصاالت اإللكترونیة وفق شروط موضوعیة وشفافة وغیر تمییزیة 

ومتناسبة.

یمكن للھیئة الوطنیة لالتصاالت اإللكترونیة إسناد ترخیص عام ●
إلقامة واستغالل البنیة التحیة طبقا لإلجراءات القانونیة الواردة في 

المجلة.

الھیئة الوطنیة لالتصاالت 
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ثالثاً: فیما یخص النفاذ إلى البنیة التحتیة:

تحدد الھیئة الوطنیة لإلتصاالت اإللكترونیة حاالت تمكن فیھا لمشغل ●
الشبكات العمومیة أو لمستغل البنیة التحتیة, النفاذ إلى البنیة التحتیة قبل 

تجھیز المبنى لتركیب خطوط لالتصاالت اإللكترونیة و  النفاذ داخل حدود 
الملكیة الخاصة.

ُیرسل للھیئة نسخة من االتفاقیة المبرمة بین األشخاص المعنیین فیما یتعلق ●
بالنفاذ للبنیة التحتیة, في اجل اقصاه (15) یوما من تاریخ ابرامھا.

رابعاً: فیما یتعلق بالنظر في النزاعات:

تتعھد الھیئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بإبرام أو تنفیذ االتفاقیة.●

یمكن للھیئة إلزام كل شخص مقیم أو مستغل خطوط اتصاالت إلكترونیة ●
ذات تدفق عالي داخل عمارة لالستجابة للطلبات المعقولة للنفاذ إلى تلك 

الخطوط الصادرة عن مشغل شبكات عمومیة عندما یكون استغاللھا غیر 
مجد اقتصادیا أو غیر قابل لإلنجاز مادیا.

تعطي الھیئة رأیھا فیما یتعلق بالمخطط الوطني للترقیم والعنونة الذي تتولى ●
وزارة اإلتصاالت اإللكترونیة إعداده, وبعد إعطاء الھیئة رأیھا, یتم 

المصادقة على المخطط بقرار من وزیر اإلتصاالت اإللكترونیة. (یسري 
على المخطط الوطني للطیف الرادیوي أیضاً).

الھیئة الوطنیة لالتصاالت 
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خامساً: فیما یخص التصرف في المخطط الوطني: 

تتولى الھیئة التصرف في المخطط الوطني للترقیم والعنونة بما في ذلك ●
أرقام الشبكات والخدمات المستقبلیة الذكیة طبقا للتطور التكنولوجي في 

المجال.

تتولى الھیئة تحدید شروط وإجراءات تفعیل حمل األرقام لحرفاء مشغلي ●
الشبكات ومزودي الخدمات.

سادساً: فیما یخص عناوین بروتوكول اإلنترنت:
 

تتولى الھیئة مراجعة ھیكلة عناوین بروتوكول اإلنترنت في تونس طبقا ●
للتطورات الحاصلة على الصعید العالمي في مجال البروتوكوالت المعتمدة 

بالتنسیق مع الھیئات الدولیة المكلفة بعناوین بروتوكول اإلنترنت.

تتولى الھیئة، باعتبارھا ھیكل سجل المجال الوطني، التصرف في كافة ●
مجاالت أسماء األنترنت الوطنیة وربط الصلة مع الھیئات الدولیة المختصة 

في المجال.

 كما تتولى إعداد میثاق العنونة الخاص بكل اسم مجال وطني والمصادقة ●
علیھ بعد إجراء استشارة عامة.

 تكلیف ھیكل سجل محلي للتصرف في المنظومات المتعلقة بأسماء ●
مجاالت األنترنت الوطنیة العلویة على أن تبرم معھ اتفاقیة للغرض.

الھیئة الوطنیة لالتصاالت 
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كما تعد الھیئة اتفاقیة نموذجیة تعتمد بین ھیكل السجل المحلي و مكاتب ●
التسجیل وتنظم أسس عالقاتھم.

سابعاً: فیما یتعلق بتدقیق  تسجیل أسماء المجاالت:

تقوم الھیئة سنویا بتدقیق عملیات تسجیل أسماء المجاالت على مستوى ●
قواعد البیانات التي تتضمن أسماء مجاالت اإلنترنت للتأكد من مدى 
احترام مكاتب التسجیل التزاماتھم و تنشر تقریرا سنویا في الغرض.

ثامناً: إعداد تقریر سنوي: 

تعد الھیئة تقریراً سنویا حول نشاطھا ینشر للعموم ویرفع الى رئیس ●
الجمھوریة ورئیس مجلس نواب الشعب ورئیس الحكومة والوزیر 

المكلف لإلتصاالت اإللكترونیة.

تاسعاً: فیما یتعلق بصالحیة ھیئة التعدیل المتعلقة  المنافسة في قطاع 
االتصاالت والقیام بدراسات لتحلیل واقع وآفاق سوق اإلتصاالت  بھدف 

إدخال التعدیالت الضروریة لضمان المنافسة فیھا.

حیث تحیل الھیئة الوطنیة لالتصاالت اإللكترونیة إلى مجلس المنافسة ●
الشكایات والدعاوى المرفوعة أمامھا المتعلقة بالممارسات المخالفة 

للمنافسة.

الھیئة الوطنیة لالتصاالت 
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ثامناً: مجلس المنافسة

مما یجدر اإلشارة لھ:  الموارد المالیة:  المھام الموكلة إلیھا: 

یعلم مجلس المنافسة الھیئة الوطنیة لالتصاالت اإللكترونیة ●
بكل دعوى أو شكایة متعلقة بالمنافسة في قطاع االتصاالت 
اإللكترونیة مرفوعة أمامھ ویطلب رأیھا حول الممارسات 

المعروضة على نظره.

تحیل الھیئة الوطنیة لالتصاالت اإللكترونیة إلى مجلس ●
المنافسة الشكایات والدعاوى المرفوعة أمامھا المتعلقة 

بالممارسات المخالفة للمنافسة على معنى قانون المنافسة 
واألسعار في قطاع االتصاالت اإللكترونیة بعد أن تصدر 

عند االقتضاء قرارا بعدم االختصاص للنظر فیھا.

تطلب الھیئة الوطنیة لالتصاالت االلكترونیة رأي مجلس ●
 المنافسة حول المسائل المعروضة على أنظارھا المتعلقة

بالمنافسة.

یعلم مجلس المنافسة الھیئة الوطنیة لالتصاالت اإللكترونیة ●
بكل دعوى أو شكایة متعلقة بالمنافسة في قطاع االتصاالت 
اإللكترونیة مرفوعة أمامھ ویطلب رأیھا حول الممارسات 

المعروضة على نظره
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مما یجدر اإلشارة لھ: 

مجلس تصرف ھیئة التعدیل ھو الھیكل ●
 المشرف على التسییر اإلداري والمالي

والفني لھیئة التعدیل و یتركب من 
خمسة (5) أعضاء:

رئیس ھیئة التعدیل رئیسا،-
نائب رئیس ھیئة التعدیل عضوا،-
المدیر التنفیذي لھیئة التعدیل عضوا،-
ممثل عن رئاسة الحكومة عضوا،-
ممثل عن وزارة المالیة عضوا. -

یقع تحدید كیفیة تعیین أعضاء المجلس ●
وقواعد تنظیم وسیر مجلس تصرف 

ھیئة التعدیل بأمر حكومي. 

الموارد المالیة: المھام الموكلة إلیھا: 

یتولى مجلس تصرف ھیئة التعدیل القیام خاصة بما 
یلي:

●
المصادقة على دلیل اإلجراءات أمام الھیئة.

المصادقة على النظام الداخلي للھیئة،●

تركیز الجھاز التنفیذي للھیئة.●

تركیز جھاز المقررین.●

 المصادقة على المیزانیة السنویة للھیئة.●

المصادقة على التنظیم الھیكلي والنظام األساسي ●
الخاص بأعوان الھیئة ونظام تأجیرھم.

المصادقة على الصفقات والشراءات.●

المصادقة على القوائم المالیة للھیئة.●

المصادقة على العقود المتعلقة بممتلكات الھیئة و ●
بعالقاتھا مع الغیر.

تاسعاً:  مجلس تّصرف ھیئة التعدیل 
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عاشراً: مجلس تشاور وتنسیق

مما یجدر اإلشارة لھ: 

احدث مجلس تشاور وتنسیق یجمع ●
 مجلس المنافسة والھیئة الوطنیة

لالتصاالت اإللكترونیة.

یتكون المجلس زیادة على رئیسھ من ●
عضوین معینین بالتناصف من بین 
أعضاء مجلس كل ھیئة لمدة ثالث 

سنوات. ویقع تحدید طرق تنظیم وسیر 
المجلس بأمر حكومي.

الموارد المالیة:  المھام الموكلة إلیھا: 

یعمل على تجنب تنازع االختصاص بین مجلس ●
المنافسة والھیئة الوطنیة لإلتصاالت و إبرام مذكرات 

تفاھم في الغرض.

ال یتخذ المجلس أي قرار ذا صبغة تعدیلیة أو قضائیة.●

یترأس المجلس كل سنة بالتناوب رئیس مجلس المنافسة ●
و رئیس الھیئة الوطنیة لالتصاالت اإللكترونیة. 
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مما یجدر اإلشارة لھ: 

وقع تغییر تسمیة " الوكالة الوطنیة ●
 للسالمة المعلوماتیة " إلى "الوكالة

الوطنیة للسالمة الرقمیة".

 وھي مؤسسة عمومیة ال تكتسي صبغة●
 إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة

واالستقالل المالي وتخضع في عالقاتھا 
مع الغیر إلى التشریع التجاري ویكون 
مقرھا بتونس العاصم كما یمكن لھا أن 

تحدث فروعا جھویة.
وتخضع الوكالة إلى إشراف الوزارة ●

المكلفة باالتصاالت اإللكترونیة. 

یضبط التنظیم اإلداري والمالي وطرق ●
سیر الوكالة بمقتضى أمر حكومي.

الموارد المالیة:  المھام الموكلة إلیھا: 

تتولى الوكالة القیام بالمھام التالیة:

وضع اآللیات الكفیلة بتنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة ●
للسالمة الرقمیة.

 إجراء مراقبة عامة على النظم المعلوماتیة وشبكات ●
مختلف الھیاكل العمومیة والخاصة.

جمع المعطیات والبیانات واإلحصائیات المتعلقة ●
بالسالمة الرقمیة إلحداث قاعدة بیانات استغاللھا في 

إنجاز المھام الموكولة لھا.

متابعة تنفیذ الخطط والبرامج المتعلقة بالسالمة الرقمیة ●
في القطاع العمومي باستثناء التطبیقات الخاصة بالدفاع 

واألمن الوطني والتنسیق بین المتدخلین في ھذا 
المجال.

ضمان الیقظة التكنولوجیة في مجال السالمة الرقمیة،●
العمل على تشجیع تطویر حلول وطنیة في مجال ●

السالمة الرقمیة وإبرازھا.

إحدى عشر: الوكالة الوطنیة للسالمة الرقمیة
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مالحظات عاّمة
التعدیل

 "مشروع قانون بخصوص مجلة االتصاالت 
اإللكترونیة في 14 أوت 2018"

االسم السابق للھیئة أو المؤسسة 
العمومیة

"قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 
2001 یتعلق بإصدار مجلة اإلتصاالت"

یعّدل بموجب القانون  الشكل القانوني للوكالة الوطنیة 
للترددات من مؤسسة عمومیة غیر إداریة إلى ھیئة 

وطنیة تسمى "الھیئة الوطنیة للطیف الرادیوي". 

الھیئة الوطنیة للطیف الرادیوي 1- الوكالة الوطنیة للترددات 

منح القانون المعّدل الھیئة الوطنیة لالتصاالت اإللكترونیة 
صالحیة:

- تعدیل سوق اتصاالت اإللكترونیة.
- ترخیص عام لشبكة عمومیة لالتصاالت اإللكترونیة أو 

لتقدیم خدمات اتصاالت الكترونیة عبره.

- التصرف في المخطط الوطني للترقیم والعنونة.

-  مراجعة ھیكلة عناوین بروتوكول.

- تدقیق عملیات تسجیل أسماء المجاالت.

تعدیل المنافسة في قطاع االتصاالت.

- تم إحداث مجلس الھیئة ومجلس تصرف وجھاز تنفیذي 
للھیئة.

ھیئة التعدیل 2- الھیئة الوطنیة لالتصاالت
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مالحظات عاّمة
التعدیل

( بموجب القانون الُمعّدل)
 "مشروع قانون بخصوص مجلة االتصاالت اإللكترونیة في 14 

أوت 2018"

األصل
 (االسم السابق للھیئة أو المؤسسة العمومیة) 

"قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 
2001 یتعلق بإصدار مجلة اإلتصاالت"

- یعّدل بموجب القانون االسم للوكالة الوطنیة 
للسالمة المعلوماتیة إلى الوكالة الوطنیة 

للسالمة الرقمیة. 
منح القانون المعّدل الھیئة الوطنیة لالتصاالت 

اإللكترونیة صالحیة:

الوكالة الوطنیة للسالمة الرقمیة 3- الوكالة الوطنیة للسالمة المعلوماتیة
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الھیئات والمؤسسات العمومیة التي تم استحداثھا بموجب مشروع القانون 
مجلة اإلتصاالت اإللكترونیة

في 14 أوت 2018

الھیئة الوطنیة لالتصاالت* 
(ھیئة التعدیل)

المؤسسة التونسیة للتنمیة 
الرقمیة  منتدى االنترنت 

مجلس تشاور وتنسیق مجلس المنافسةمجلس تّصرف ھیئة التعدیل

 لجنة خدمات الثقة 
الرقمیة

صندوق التنمیة 
الرقمیة

(*) الھیئة الوطنیة لالتصاالت لم یتم استحداثھا بموجب مشروع القانون ولكن أصبحت بموجبھ مكلفة بمھام التعدیل و بناء على ذلك أشار النص القانوني في الفصل (92)  إلیھا باسم 
24"ھیئة التعدیل".
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