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 2019 أكتوبر 1  فيالدولي مؤرخالتنمية واالستثمار والتعاون  من وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي ووزير رارق

 .لالتصاالتة مستقلة  شبكة خاصواستغاللإقامة ممارسة نشاط كراس شروط يتعلق بضبط 

  ،التنمية واالستثمار والتعاون الدوليإن وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي ووزير 

    الدستور،بعد االطالع على 

 46 بالقانون عدد وإتمامها تنقيحها تم كما 2001 جانفي 15 في  المؤرخ2001 لسنة 1 ددع بالقانون الصادرة االتصاالت مجلة وعلى
 2013 لسنة 10 عدد والقانون 2008 جانفي 15 في المؤرخ 2008  لسنة1 عدد والقانون 2002 ماي 7 في المؤرخ 2002 لسنة

  ،2013 أفريل 12 في المؤرخ

 لسنة 1كما تم تنقيحه بالقانون عدد  المتعلق بقانون االستثمار 2016مبر  سبت30 المؤرخ في 2016 لسنة 71وعلى القانون عدد 
  ،2016 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017 جانفي 3 المؤرخ في 2017

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة التعاون الدولي واالستثمار 1992 سبتمبر 21 المؤرخ في 1992 لسنة 1721األمر عدد وعلى 
  الخارجي،

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة التنمية االقتصادية، كما تم تنقيحه 1996 فيفري 14 المؤرخ في 1996 لسنة 270األمر عدد وعلى 
  ،1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 لسنة 1225وإتمامه باألمر عدد 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصال، المتعلق بضبط مشموالت وزارة2012 سبتمبر 11 المؤرخ في 2012 لسنة 1997وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال،2012 سبتمبر 11 المؤرخ في 2012 لسنة 1998وعلى األمر عدد 

لمجلس المنافسة   المتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية2016 أوت 19 المؤرخ في 2016 لسنة 1148األمر عدد وعلى 
 ،مشاريع الّنصوص التشريعية والّترتيبيةحول 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016 أوت 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ، المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة2017 مارس 17مؤرخ في ال 2017 لسنة 43األمر الرئاسي عدد وعلى 

  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017 سبتمبر 13 المؤرخ في 2017سنة  ل124وعلى األمر الرئاسي عدد 

 ، المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة2017 نوفمبر 25مؤرخ في ال 2017 لسنة 247األمر الرئاسي عدد وعلى 

 ، المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة2018 جويلية 30مؤرخ في ال 2018 لسنة 69األمر الرئاسي عدد وعلى 

تعلق بإصدار القائمة الحصرية لألنشطة االقتصادية الم 2018 ي ما11مؤرخ في ال 2018 لسنة 417حكومي عدد المر  األوعلى
  ،الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها

  .وعلى رأي مجلس المنافسة

  :قـــــررا ما يلي

 شبكة خاصة مستقلة واستغاللإقامة قتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط يضبط بماألول ـ الفصل 
  .لالتصاالت

  . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ2الفصل 

  .2019 أكتوبر 1تونس في 
  

  

  

  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

وزير التنمية واالستثمار 
   الدوليوالتعاون

  زياد العذاري

وزير تكنولوجيات االتصال 
  واالقتصاد الرقمي

محمد األنور معروف                     
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 ملحق

  إقامةكراس الشروط الخاص بممارسة نشاط 
  لالتصاالت شبكة خاصة مستقلة واستغالل

  الباب األول

   أحكام عامة
 شبكة خاصة واستغاللإقامة وااللتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط  يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة  ـالفصل األول

  .بمقتضياتهاوالعقوبات التي يمكن أن تسلط عند اإلخالل لالتصاالت مستقلة 

يقصد بممارس نشاط إقامة واستغالل شبكة خاصة مستقلة لالتصاالت كل شخص معنوي يتولى إقامة واستغالل شبكة خاصة   ـ2الفصل 
  .تصاالت لحسابه الخاص وفق أحكام هذا الكراسمستقلة لال

 البــاب الثاني

  شروط ممارسة النشاط
 سحب هذا الكراس من لالتصاالت شبكة خاصة مستقلة واستغالل يتولى الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط إقامة  ـ3الفصل 

   الواب الرسمي للوزارة المكلفة باالتصاالت من موقعأو تحميلها عن طريق شبكة األنترنات الوزارة المكلفة باالتصاالت 
  .ةأو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسي

بمكتب الضبط المركزي أو عبر يتعين على الشخص الراغب في ممارسة نشاط إقامة واستغالل شبكة خاصة مستقلة لالتصاالت أن يودع 
  . باالتصاالت نظيرين من هذا الكراس ممضيين ومختومين على كل الصفحاتللوزارة المكلفةالخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي 

  :  من هذا الكراس الوثائق التالية نظيرينعلى الممثل القانوني للشخص المعنوي أن يودع باإلضافة إلى

  ،ن القانون األساسيحينة منسخة مـ 

  أشهر،3 على تسليمها أكثر منالسجل الوطني للمؤسسات لم يمض ن مضمون منسخة ـ 

 .يحدد المواقع التي سيتم ربطها رسم بياني لمسار ربط الشبكةـ 

إقامة واستغالل شبكة خاصة مستقلة لالتصاالت على معنى هذا الكراس من الحصول عند االقتضاء على الموافقات  يعفي ال  ـ4الفصل 
  .المستوجبة قانونا من طرف هياكل إدارية أخرى

في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ  نشاطه لالتصاالت شبكة خاصة مستقلة واستغاللارسة نشاط إقامة  يمارس الراغب في مم ـ5الفصل 
 . الوزارة المكلفة باالتصاالتكراس بعد ختمه من قبلهذا المن وصله بنظير تإيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق والشروط المطلوبة و

يستجيب، عند إقامة شبكته، لشروط ممارسة نشاط مدمج شبكات االتصاالت  أن مستغل الشبكة الخاصة المستقلة يجب على  ـ6الفصل 
 .أو التعاقد مع مدمجي شبكات االتصاالت المؤهلين لذلك

 البـــاب الـثالث

 إقامة واستغالل شبكة خاصة مستقلةممارس نشاط التزامات 

  :التاليةيتضمن المعلومات محين يانة  بسجل ص يتعين على مستغل شبكة خاصة مستقلة أن يلتزم باالحتفاظ ـ7الفصل 

 ، المختلفة للشبكة وتاريخها وطبيعتهااألجزاءكل تعديل أو تدخل يتم إجراؤه على ـ 

   وفقا للموافقات التي تسندها الوكالة الوطنية للترددات،المبرمجةواإلعدادات الجديدة  قوة اإلرسالإعادة برمجة للترددات أو كل ـ 

، في حالة  الراديوية، مع وجوب إبالغ الوكالة الوطنية للترددات الشبكةعلىبيعة االضطرابات التي لوحظت التواريخ واألماكن وطـ 
  جل أقصاه أسبوع من اكتشافها،في أ تواصلها،

 .هوية ومراجع األشخاص الذين أجروا تغييرا في الشبكةـ 

  .باالتصاالت المتعلق بالتشريع همعلي المنصوص المراقبة قبل أعوان هذا السجل في أي وقت من معاينةيمكن 

 إقامة واستغالل الشبكات الخاصة المستقلة ممارس نشاط يتعين على الدفاع،أو   األمن العام مقتضياتفرضهاتفي حالة الضرورة التي 
  .األمنية أو الوزارة المكلفة باالتصاالتالسلطات العسكرية أو االستجابة لطلبات 
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وزارة ال هاتطلباالستجابة للتغييرات المتعلقة بالشبكة والتي  ،الراديويةلالتصاالت  المستقلة الخاصة ةبكالش يتعين على مستغل  ـ8الفصل 
 : لضرورةاالتصاالتالمكلفة ب

 ،لسارية والحاجة إلى االمتثال لهامراجعة القواعد الدولية اـ 

 إدخال تعديالت على مخطط الترددات، أو  الراديويةإتباع أحكام وقواعد جديدة على المستوى الوطني لتخصيص التردداتـ 

 .الترددينطاق التطلب تخصيصًا جديدًا في نفس ي على تردد وجود تشويشـ 

 . الدفاع الوطني أو األمن العاممتطلباتـ 

 .في هذه الحاالت، يتم إجراء التغييرات خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، ما لم تحدد السلطات المختصة خالف ذلكو

  الـرابعالبـــاب

  العقوبات
 من مجلة 79 المؤهلون طبقا لمقتضيات الفصل األعوانتتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الكراس بمحاضر يحررها   ـ9الفصل 
 باالستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة منه وتيسير المعاينات واألبحاث ممارس النشاطيلتزم و االتصاالت،

  .يةالميدان

  .باالتصاالتلوزير المكلف تحال محاضر معاينة المخالفات على ا

في أجل بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار بالبلوغ وذلك  النشاط  ممارسعلى تتولى الوزارة المكلفة باالتصاالت التنبيه وجوبا 
   .محضر المذكور يوما من تاريخ تسلم ال15

 30وذلك في أجل أقصاه إلى الوزير المكلف باالتصاالت  فعال المنسوبة إليهحول األثائق مدعم بالوتقديم تقرير يتولى ممارس النشاط 
  أعاله، يوما من تاريخ تسلمه التنبيه المشار إليه 

تقديم ممارس النشاط للتقرير حول األفعال المنسوبة من تاريخ يوما  15 يتولى الوزير المكلف باالتصاالت اتخاذ قرار في أجل أقصاه
 .إليه

 : اتخاذ العقوبات التاليةباالتصاالت يمكن للوزير المكلف  ـ10لفصل ا

طالع على تقرير ممارس النشاط حول  وبعد االبموجب مقرر :لالتصاالت شبكة خاصة مستقلة واستغاللاإليقاف الوقتي لنشاط إقامة  ـ 1
 : في الحاالت التاليةلك وذاألفعال المنسوبة إليه، ويمتد اإليقاف الوقتي للنشاط إلى حين رفع أسبابه، 

 من قبل أعوان المراقبة،الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة عدم االستجابة لطلبات ـ 

  من هذا الكراس،7 محين والمنصوص عليه بالفصل سجل صيانةعدم مسك ـ 

  من هذا الكراس،8االستجابة للتغييرات المنصوص عليها بالفصل عدم ـ 

في القانون األساسي أو في بيانات المؤسسة المضمنة  عند حصول تغيير باالتصاالتالتابعة للوزارة المكلفة عدم إعالم المصالح ـ 
 .بالسجل الوطني للمؤسسات

طالع على تقرير ممارس  مقرر وبعد االبموجب: لالتصاالت شبكة خاصة مستقلة واستغاللممارسة نشاط إقامة اإليقاف النهائي ل ـ 2
  : في الحاالت التالية المنسوبة إليه وذلكالنشاط حول األفعال

  ، خمس سنوات خالل مدة لالتصاالت شبكة خاصة مستقلة واستغاللمقررين في اإليقاف الوقتي لممارسة نشاط إقامة إصدار ـ 

  ،الشخص المعنويإفالس إعالن عند حل أو ـ 

  .القيام بخطأ مهني فادحـ 

إدانته بحكم فقدان الممثل القانوني للشخص المعنوي لحقوقه المدنية أو في حال ت عند للنشاط وفق نفس اإلجراءا يتم اإليقاف النهائي
  .أو خيانة مؤتمن أو التحيلشهادة الزور بالسجن بأكثر من ثالثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو بات 

  تاطلعت عليه ووافق

  ) والختماسم ولقب المسؤول األول عن الذات المعنوية(




