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  احلمد           اجلمهورية الّتونسية     
  جملس املنافسة       
  اجللســــة العاّمـــة       

  ***امللف اإلستشاري ***
  182696عــدد      

ملصادقة على كرّ املوضوع : مشروع قرار مشرتك يتعلّ    اس شروط ق 
  . ةالمة املعلوماتيّ القطاع : السّ 

  

   182696الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة

   2019جانفي  17بتاريخ  

  

  إّن جملس املنافسة،    

لس  واملتضّمن  2018نوفمرب  27بتاريخ بعد االّطالع على مكتوب وزير الّتجارة املرّسم بكتابة ا
لس حول مشروع قرار  قمي ووزير اإلقتصاد الرّ صال و مشرتك من وزير تكنولوجيا اإلتّ طلب رأي ا

ملصادقة على كرّ ويل يتعلّ عاون الدّ االستثمار و التّ  دقيق يف جمال روط اخلاص مبمارسة نشاط التّ اس الشّ ق 
  ة.المة املعلوماتيّ السّ 

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  املتعّلق 
  واألسعار.تنظيم املنافسة 

املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

املتعّلق بضبط إجراءات  2016أوت  19املؤرخ يف  2016لسنة   1148وعلى األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع اوصيغ االستشارة الوجوبيّ    لّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية ، ة 
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وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العاّمة اإلستشاريّة وفق الّصيغ القانونّية جللسة 
  .  2019جانفي  17يوم اخلميس 

    .تأّكد من توّفر الّنصاب القانوينوبعد ال

 السّيد رمن طرف املقرّ  املعدّ  قرير الكتايبتّ لل تهوبعد االستماع إىل املقّرر السّيد فريد الوهلازي يف تالو 
ب غامني   .ذ

لس املنافسة على ما يلي:  رأي اجللسة العامّ  وبعد املداولة استقرّ    ة 
  

   : االستشاريتقدمي امللف  -أوال

 : لالستشارة اإلطار العام -1
ملقتضيات الفصل ة طبقا الوجوبيّ يف إطار اإلستشارة  يندرج مشروع القرار موضوع اإلستشارة الرّاهنة

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015لسنة  36من القانون عدد  11 جملس  على أنّ  الذي ينصّ  املتعّلق 
دف مباشرة إىل فرض شروط ة والرتتيبيّ صوص التشريعيّ املنافسة يستشار " وجو حول مشاريع النّ  ة اليت 

ا أن تعرقل الدّ ة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أخاصّ    ."خول إىل سوق معينةو تضع قيودا من شأ
أوت  19مؤرخ يف  2016لسنة  1148كومي عدد احلمر اين من األالفصل الثّ  و قد نصّ 

ة ه " يقصد مبشاريع النصوص التشريعيّ على أنّ ة تعلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبيّ امل 2016
املشار إليه أعاله مشاريع  2015لسنة  36من القانون عدد  11لفصل ة املنصوص عليها والرتتيبيّ 

دف إىل فرض شروط كميّ اسات الشّ ة والقرارات وكرّ القوانني واألوامر احلكوميّ  خول ة للدّ ة أو نوعيّ روط اليت 
  ".وق أو ممارسة نشاط اقتصادي أو ممارسة مهنةإىل السّ 

مشروع القرار احلايل يندرج يف إطار  االستشارة فإنّ نة مبلف وحسب وثيقة شرح األسباب املضمّ 
صدار املتعلّ  2018ماي  11مؤرخ يف  2018سنة ل 417تنفيذ مقتضيات األمر احلكومي عدد  ق 

ة إلجناز مشروع و ضبط ة اخلاضعة لرتخيص و قائمة الرتاخيص اإلداريّ ة لألنشطة االقتصاديّ القائمة احلصريّ 
روط اسات الشّ خيص بنظام كرّ تعويض نظام الرتّ  تبعا لذلك يتجه ، وأنها لة و تبسيطهاألحكام ذات الصّ 

  .ةالمة املعلوماتيّ سبة ملمارسة نشاط خبري تدقيق يف السّ لنّ 
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عي إىل روط احلايل يندرج يف إطار السّ اس الشّ مشروع كرّ  كما ما ورد يف وثيقة شرح األسباب أنّ 
شاط و مزيد دعم االستثمار يف القطاع و معاضدة نشاط مبمارسة النّ قة ة املتعلّ تبسيط اإلجراءات اإلداريّ 

  اشطة يف جمال تكنولوجيا املعلومات.سات النّ املؤسّ 
  : احملتوى املاّدي ملشروع القرار -2

تّضمن مّلف االستّشارة مشروع قرار حيتوي على ثالث فصول. و أحلق به كرّاس شروط ملمارسة 
فصال ّمت إدراجها ضمن مخسة أبواب على  17ة حيتوي على املعلوماتيّ  المةمهنة خبري تدقيق يف جمال السّ 

  الّنحو الّتايل: 
 الباب األّول: أحكام عاّمة  
 الباب الثاين: شروط ممارسة الّنشاط  
 ئق املطلوبة  الباب الثالث: الو
  ّدقيقالباب الرابع: إلتزامات خبري الت 
  الباب اخلامس : يف معاينة املخالفات  
ت والثّ ق األوّ روط على ثالث مالحق يتعلّ احتوى كرّاس الشّ كما  ستمارة بيا اين بشهادة تضمني ل 

الث بشهادة تضمني بقائمة ة والثّ المة املعلوماتيّ دقيق يف جمال السّ لة ملمارسة نشاط التّ ركات املؤهّ بقائمة الشّ 
  روط.دقيق شخص طبيعي وفقا لكراس الشّ خرباء التّ 

ال  تييبوالرتّ  قانويناإلطار ال -3  :املنطبق يف ا
 ملبادالتو املتعلّ  2000أوت  09املؤرخ يف  2000لسنة  83قانون عدد ال      ق 

  .جارة اإللكرتونيةوالتّ 
 لسّ واملتعلّ  2004فيفري  3املؤرخ يف  2004 لسنة 5قانون عدد ال  .ةالمة املعلوماتيّ ق 
 ق حبماية املعطيات واملتعلّ  2004جويلية  27املؤرخ يف  2004 لسنة 63قانون عدد ال

 .ةالشخصيّ 
  لتّ  2005جوان  27املؤرخ يف  2005لسنة  51القانون عدد حويل االلكرتوين املتعلق 

  .لألموال
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  ق مبكافحة اإلرهابو املتعلّ  2015أوت  07مؤرخ يف  2015لسنة  26القانون عدد    
  .و منع غسل األموال

  تنظيم  عادةق واملتعلّ  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد
 املنافسة واألسعار.

 ق بضبط شروط وإجراءات واملتعلّ  2004ماي  25املؤرخ يف  2004 - 1249مر عدد األ
 .المة املعلوماتيةدقيق يف جمال السّ املصادقة على خرباء التّ 

 ة ظم املعلوماتيّ ق بضبط النّ واملتعلّ  2004ماي  25املؤرخ يف  2004 -1250مر عدد األ
قة ة واملعايري املتعلّ المة املعلوماتيّ وشبكات اهلياكل اخلاضعة إىل تدقيق إجباري دوري للسّ 

 .دقيقة يف تقرير التّ وصيات الواردته وإجراءات متابعة تطبيق التّ دقيق ودوريّ بطبيعة التّ 
 حداث الوكالة الفنيّ يتعلّ  2013نوفمرب  6خ يف مؤرّ  4506عدد  مراأل   .صاالتلالتّ ة ق 
 ق بضبط شروط وإجراءات إسناد واملتعلّ  2014ديسمرب  26املؤرخ يف  4773مر عدد األ

تترخيص نشاط مزوّ   .د خدمات األنرت
  ة المة املعلوماتيّ حول تدعيم إجراءات السّ  2007ٱفريل  11املؤرخ يف  19املنشور عدد

 .هلياكل العمومّية

  وق :دراسة السّ  -نيا

  ة :المة املعلوماتيّ السّ  -1
ة أو لألمن السيربين سواء المة املعلوماتيّ إىل غياب مفهوم قانوين دقيق للسّ دئ األمر جتدر اإلشارة 

ستثناء بعض التّ على املستوى الوطين أو الدويل جربة جارب اليت حاولت حصر هذا املفهوم مثل التّ ، 
  دةجماالت متعدّ  سّ مي الذي عتبار حمتواه الغامض واملتغّري  ه، إضافة إىل غياب إمجاع فقهي حول 1الفرنسية

  ة.ة و املاليّ األنشطة االقتصاديّ  و ة املعطياة الشخصيّ  ة ومحاية احلياة اخلاصّ  وفاع و األمن الدّ  و خمتلفة مثل
                                                           
1 Une définition a été proposée  par le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) français. 
Dans son document publié en février 2011 et intitulé « Défense et sécurité des systèmes d'information – Stratégie de 
la France », la cyber-sécurité est définie comme « l'état recherché pour un système d'information lui permettant de 
résister à des événements issus du cyberespace susceptible de compromettre la disponibilité, l'intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, traitées ou transmises et des services connexes que ces systèmes offrent ou 
qu'ils rendent accessibles. La cyber sécurité fait appel à des techniques de sécurité des systèmes d'information et 
s'appuie sur la lutte contre la cybercriminalité et sur la mise en place d'une cyberdéfense. » 
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على العديد من  يف جمال تكنولوجيا املعلومات و ما أفرزته من خماطر،رات طوّ التّ  وقد فرضت خمتلف
   شريعياإلطار التّ  زي هلا. ويتميّ صدّ و التّ  امن خطور  ساتية يف حماولة للحدّ  أطر قانونية و مؤسّ ول تبّين الدّ 

. ويف هذا اإلطار مت فرض العديد من اإللتزامات يف جماالت عها صوص و تنوّ د النّ تييب يف تونس بتعدّ و الرتّ 
لسالمة املعلوماتية ، كما جرم   لّ التّ ذات عالقة مباشرة  ة شريع التونسي العديد من املمارسات ضمن ا

ت ، إعاقة عمل أنظمة املعلومات ،اجلزائيّ  دليس التّ  ة ( النفاذ غري املشروع ، اإلعتداء على سالمة البيا
ختّ  و)  ، حمتوى غري مشروع...علومايتامل    رورية يف جمال مكافحة اإلرهاب اذ بعض اإلجراءات الضّ مسح 

 .)...ةيف نطاق اجلرائم اإلرهابيّ  صاالتاالتّ  اعرتاضو غسل األموال ( 
لسّ ا خاصّ ساتيّ  إطارا قانونيا و مؤسّ تبّين  ةاملعلوماتيّ  األنظمة استوجب ضمان سالمة و المة ا 
واملتعّلق  2004فيفري  3املؤرخ يف  2004لسنة  5قانون عدد إصدار ال  2004و مت سنة . ةاملعلوماتيّ 

حداث الوكالة اليت تسهر على الذي لّسالمة املعلوماتّية وتضطلع  ةالتونسيّ  ةظم املعلوماتيّ سالمة النّ  يقضي 
لنّ بكات الرّ ة والشّ ظم املعلوماتيّ ة على النّ حسب القانون مبراقبة عامّ  ة ظر إىل خمتلف اهلياكل العموميّ اجعة 

ملهام التّ ة وتكلّ واخلاصّ     :اليةف خصوصا 
 بكات،ة والشّ ظم املعلوماتيّ ة لسالمة النّ ة العامّ ة واإلسرتاتيجيّ هات الوطنيّ تنفيذ التوجّ هر على السّ   -
المة ني ملمارسة نشاط خبري تدقيق يف جمال السّ ني و املعنويّ بيعيّ املصادقة على األشخاص الطّ  -

  ،ةاملعلوماتيّ 
ت الّيت ة ملعاجلة اهلجمات واالخرتاقات وغريها من االروريّ توفري املستلزمات الضّ  - ا ضطرا  من شأ

 ،أو شبكة أخرى عرقلة استغالل نظام معلومايتّ 
ت ة إىل أن تكفّ بكة املعنيّ ظام املعلومايت أو الشّ إقرتاح عزل النّ  -   ،االضطرا
 ،يةالمة املعلوماتّ سكلة يف جمال السّ كوين والرّ املسامهة يف دعم التّ  -
      ةة واإلقليميّ نسيق مع اهلياكل البينيّ ة يف االختصاص و التّ والبينيّ ة وليّ فاقيات الدّ متابعة تنفيذ االتّ  -

الوليّ و الدّ   ،ة يف ا
ا سلط اإلشرافكلّ تتنفيذ املهام ذات العالقة اليت  -   ،فها 



6 
 

لسّ متابعة تنفيذ اخلطط والربامج املتعلّ   - ستثناء التطبيقات المة املعلوماتيّ قة  ة يف القطاع العمومي 
لدّ اخلاصّ  ال،فاع واألمن الوطين والتنسيق بني املتدخّ ة   لني يف هذا ا

لنّ بكات الرّ ة و الشّ ظم املعلوماتيّ ة على النّ مراقبة عامّ  -   ،ةة واخلاصّ ظر إىل خمتلف اهلياكل العموميّ اجعة 
غرات الثّ  وسات وي الفري ر تفشّ ة، و متابعة تطوّ المة املعلوماتيّ ة يف جمال السّ ضمان اليقظة التكنولوجيّ  -

ليات عيد الوطين و ضرورة إعالم خمتلف املتدخّ ة املعلنة وغري املعلنة على الصّ الفنيّ  لني و املستعملني 
 ،بةاحلماية املتطلّ 

لسّ وضع مقاييس خاصّ  -  ة يف الغرض والعمل على نشرها،ة فنيّ ة وإعداد أدلّ المة املعلوماتيّ ة 
ت ة وإبرازها وذلك وفق األولوّ المة املعلوماتيّ يف جمال السّ ة العمل على تشجيع تطوير حلول وطنيّ  -

 ضبطها من قبل الوكالة، والربامج اليت يتمّ 
جباريّ اتيب املتعلّ هر على تنفيذ الرتّ السّ  -  بكات.ة والشّ ظم املعلوماتيّ دقيق الدوري لسالمة النّ ة التّ قة 

المة تدقيق يف السّ  رباءخعن طريق دقيق ة التّ إجباريّ إقرار  متّ ة المة املعلوماتيّ قانون السّ ل وطبقا
  . مصادق عليهم ةاملعلوماتيّ 

  ية:المة املعلوماتّ مهنة خبري تدقيق يف جمال السّ  -2
مر عدد دقيق، واكتفى  األطبيقية تعريفا لنشاط التّ ة و نصوصه التّ المة املعلوماتيّ ن قانون السّ مل يتضمّ 

ته وإجراءات دقيق ودوريّ قة بطبيعة التّ املعايري املتعلّ بضبط  2004ماي  25املؤرخ يف  2004 -1250
من  دقيق تتمّ ة التّ عمليّ  الث على أنّ ضمن فصله الثّ  دقيق. ونصّ وصيات الواردة يف تقرير التّ متابعة تطبيق التّ 

  : اليةة التّ خالل إجراء حتليل ميداين يعتمد العناصر األساسيّ 
المة ف يف إجراءات السّ صرّ ة التّ المة وكيفيّ ة السّ ة وهيكليّ نظيميّ واحي التّ ي حول النّ حرّ التّ  -

مني النّ ر آليّ ومدى توفّ   ة استعماهلا،ظام املعلومايت وكيفيّ ات 
ت النّ لسالمة كافّ حليل التقين التّ   - كل أنواع   ظام املعلومايت، مع اختبار مناعتها ضدّ ة مكّو

 املخاطر،
ة اكتشافها إثر عمليّ  غرات اليت متّ عن استغالل الثّ  حتليل وتقييم املخاطر اليت قد تنجرّ   -

  .دقيقالتّ 
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لفصل  دقيق املشارة التّ ه " عند االنتهاء من إجراء عمليّ نّ أمن األمر على  4الفصل  كما نصّ  إليها 
لتّ م اخلبري املكلّ من هذا األمر، يسلّ  3 ن هذا ويتضمّ  .دقيق للهيكل املعين تقريرا حيمل ختمه وإمضاءهف 
  ة ما يلي:قرير خاصّ التّ 

اعتمادها منذ آخر  ظام املعلومايت يشمل اإلجراءات اليت متّ وصفا وتقييما شامال لسالمة النّ   -
  وصيات،لة يف تطبيق التّ قائص املسجّ تدقيق والنّ 

جراءات وآليّ قنية املتعلّ نظيمية والتّ قائص التّ حتليال دقيقا للنّ  - المة املعتمدة يشتمل ات السّ قة 
  غرات املكتشفة،عن استغالل الثّ  على تقييم للمخاطر اليت قد تنجرّ 

قائص المة الواجب اعتمادها لتجاوز النّ ة للسّ التقنيّ ة و اقرتاح اإلجراءات واحللول التنظيميّ  -
 املسجلة.

  لب:الطّ من جهة  -

دقيق اإلجباري طبقا لب داخل هذه الّسوق من كّل املؤّسسات اخلاضعة لواجب التّ صدر الطّ ي
املؤرخ يف  2004لسنة  5الفصل اخلامس من القانون عدد  حيث نصّ  ة.المة املعلوماتيّ م للسّ للقانون املنظّ 

لنظر إىل خمتلف اهلياكل العموميّ بكات الرّ ة والشّ ظم املعلوماتيّ على أنه " ختضع النّ  2004فيفري  3 ة، اجعة 
باري ة لنظام تدقيق إجنمية احملليّ اخلية والتّ فاع الوطين والدّ ة وشبكات وزاريت الدّ ظم املعلوماتيّ ستثناء النّ 
مر لتدقيق  ية وشبكات اهلياكل اليت يتمّ ظم املعلوماتّ ة. وختضع كذلك النّ المة املعلوماتيّ ودوري للسّ  ضبطها 

  .ة"المة املعلوماتيّ إجباري ودوري للسّ 
وري، الدّ  اإلجباريدقيق ختضع إىل التّ   ،2004لسنة  1250من األمر عدد  الثاينلفصل طبقا ل و

لنّ بكات الرّ ة والشّ املعلوماتيّ  النظم ة وشبكات هياكل القطاع ظم املعلوماتيّ ة والنّ ظر إىل اهلياكل العموميّ اجعة 
   اخلاص التالية:

ت، و صالدي خدمات االتّ صاالت ومزوّ ة لالتّ بكات العموميّ سات اليت تشغل الشّ املؤسّ  -  األنرت
 صاالت،ة لالتّ فيما بينها عرب شبكات خارجيّ ة املرتبطة بكات اإلعالميّ سات ذات الشّ املؤسّ  -
ا عرب ءة حلرفاة للمعطيات الشخصيّ  املعاجلة اآلليّ سات اليت تتوّىل املؤسّ  - ها يف إطار توفري خدما

 .صاالتشبكات االتّ 
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  العرض:من جهة  -

أشخاص دقيق خرباء، ات التّ  القيام بعمليّ ة يتوّىل المة املعلوماتيّ من قانون السّ  8طبقا للفصل 
 ةالمة املعلوماتيّ ة للسّ قا من قبل الوكالة الوطنيّ ون، مصادق عليهم مسبّ ون أو معنويّ طبيعيّ 

  . 2004ماي  25مؤرخ يف  2004لسنة  1249ألمر عدد احملددة جراءات اإلروط و شّ طبقا لل
المة للسّ ة ة احلصول على مصادقة الوكالة الوطنيّ يشرتط ملمارسة نشاط خبري سالمة معلوماتيّ و 

 الية: روط التّ لشّ ل استجابة املعينة بناء على املعلوماتيّ 
  ةة التونسيّ اجلنسيّ  -
  ةوابق العدليّ السّ  نقيّ  -
ة أو ما يعادهلا، أو المة املعلوماتيّ صة يف السّ راسات العليا املتخصّ ال على شهادة الدّ متحصّ  -

بع بنجاح مرحلة صاالت أو ما ة أو االتّ ال على شهادة مهندس يف اإلعالميّ متحصّ  يعادهلا و
ال على شهادة ة، أو متحصّ المة املعلوماتيّ ة للسّ ة مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنيّ تكوينيّ 

بع بنجاح مرحلة تكوينية مصادق ة أو االتّ ة يف اإلعالميّ األستاذيّ  صاالت أو ما يعادهلا و
المة وظيفة ذات عالقة مبجال السّ  ة وشغلالمة املعلوماتيّ ة للسّ عليها من قبل الوكالة الوطنيّ 

 عن سنتني. ة ال تقلّ ة ملدّ املعلوماتيّ 
اغب يف احلصول على شهادة املصادقة ملمارسة نشاط خبري خص املعنوي الرّ  على الشّ يتعّني  -

لني على متحصّ  ة تشغيل ثالثة خرباء تدقيق على األقلّ المة املعلوماتيّ تدقيق يف جمال السّ 
 ة ومباشرين كامل الوقت.المة املعلوماتيّ ة للسّ الة الوطنيّ شهادة املصادقة من الوك

ة، مصادق عليها المة املعلوماتيّ ة يف جمال السّ دقيق متابعة مرحلة تكوينيّ  على خبري التّ يتعّني   -
مرة كل ثالث سنوات. ويف حالة  ة، على األقلّ المة املعلوماتيّ ة للسّ من قبل الوكالة الوطنيّ 

ذه املقتضيات ميكن للمدير العام للوكالة الوطنيّ  ة بعد أخذ المة املعلوماتيّ ة للسّ اإلخالل 
لوكالة ، سحب شهادة املصادقة مؤقّ رأي اللّ  ته. ي اخلبري وضعيّ تا إىل أن يسوّ جنة احملدثة 

ائيّ  ة يف أجل هذه املرحلة التكوينيّ ا من اخلبري الذي مل يتابع وتسحب شهادة املصادقة 
ريخ إعالمه بسحب شهادة املصادقة مؤقّ    تا.أقصاه ثالثة أشهر من 
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ئق املثبتة للشّ ( متضمّ  ه مطالب احلصول على شهادة املصادقةتوجّ   روط املستوجبة)نة جلملة من الو
ا مع الوصول أو وثيقة إلكرتونيّ ة بواسطة رسالة مضمونة المة املعلوماتيّ ة للسّ إىل الوكالة الوطنيّ  ة موثوق 

إليداع لدى الوكالة مقابل وصل إيداع لبلوغ أو  ة المة املعلوماتيّ ة للسّ تسند للوكالة الوطنيّ ، و اإلعالم 
ة حمدثة ة بناء على رأي جلنة استشاريّ المة املعلوماتيّ شهادة املصادقة ملمارسة نشاط خبري تدقيق يف جمال السّ 

 ل عن املهنة.لني عن عدة وزارات إضافة إىل ممثّ ن من ممثّ الوكالة وتتكوّ على مستوى 
نشاطا خاضعا  يف الوقت احلايل ةالمة املعلوماتيّ يف السّ  تدقيق نشاط خبري م يعدّ بناء على ما تقدّ و 

اخلرباء بلغ عدد و  ،كوين و االختصاصق بطبيعة التّ و خاصة فيما يتعلّ إىل ترخيص بناء على شروط دقيقة 
مكاتب وذلك إىل غاية جوان  10و اخبري  236ة المة املعلوماتيّ ة للسّ املصادق عليهم من قبل الوكالة الوطنيّ 

2018 :  

  236  اخلرباء املصادق عليهم

 aliacom 10   املكاتب املصادق عليهم
Athena tunise  
Computer network service 
Deloitte MS louzir  
Devotim  
Hat web security labs  
KPMG  
Resys-consultants  
Security system consulting  
TAC-TIC security integration  

  املصدر: املوقع الرمسي للوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية
ة لتنفيذ كائز األساسيّ من الّر  ة اليت تعدّ المة املعلوماتيّ ة لضمان السّ ة الوطنيّ و تقييما للخطّ 

 2016لسنة  30دائرة احملاسبات عدد ل العام قريرتّ الة، أشار ة لتطوير اإلدارة اإللكرتونيّ ة الوطنيّ اإلسرتاتيجيّ 
لتّ ل السنوي لنسبة تغطية اهلياكل املعنيّ أن املعدّ  مل يتجاوز  2015 –2010دقيق اإلجباري خالل الفرتة ة 
من قبل اهلياكل  ةالمة املعلوماتيّ زمة للسّ ة الالّ األمهيّ  إيالءة ضعيفة ترتجم عدم ، و هي نسب % 9.6نسبة 
ا املعلوماتيّ  أوصت دائرة احملاسبات مبزيد حثّ  و .ةاملعنيّ  ة إىل هذه اهلياكل على إخضاع نظمها و شبكا
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دقيق يف تطوير مهنة خرباء التّ ا لل دافعا أساسيّ ة وهو ما قد يشكّ المة املعلوماتيّ وري للسّ دقيق اإلجباري الدّ التّ 
رتفاع الطّ  وة المة املعلوماتيّ السّ  لتّ ذلك  ة شغيل يف هذا القطاع خاصّ ايل دفع التّ لب على هذه اخلدمات و 

ال حاليّ  و أنّ    دقيق .ة التّ ضئيال مقارنة بعدد املؤسسات اخلاضعة لوجوبيّ  ا يعدّ عدد اخلرباء يف ا

  املالحظات: -لثا
استشارة جملس املنافسة وجو على من قانون إعادة تنظيم املنافسة و األسعار  11الفصل  نصّ  

دف مباشرة ة الّيت تيبيّ ة و الرتّ صوص التشريعيّ حول مشاريع النّ  نشاط  ة ملمارسةفرض شروط خاصّ ىل إ 

  .خول إىل سوق معينةتعرقل الدّ  أنا أتضع قيودا من ش أوأو مهنة  اقتصادي
أوت  19مؤرخ يف  2016لسنة  1148و حسب الفصل الثاين من األمر احلكومي عدد  
ة صوص التشريعيّ املقصود مبشاريع النّ  ة فإنّ ق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبيّ املتعلّ  2016
لفصل والرتتيبيّ  مشاريع هي املشار إليه أعاله  2015لسنة  36من القانون عدد  11ة املنصوص عليها 

دف إىل ة والقرارات وكرّ لقوانني واألوامر احلكوميّ ا ة ة أو نوعيّ فرض شروط كميّ اسات الشروط اليت 

  .وق أو ممارسة نشاط اقتصادي أو ممارسة مهنةخول إىل السّ للدّ 
ة لشروط  احلاليّ  االستشارةروط موضوع دراسة مدى فرض مشروع كراس الشّ  فإنّ  املنطلق،من هذا 

  الية:ة أفضت إىل إبداء املالحظات التّ المة املعلوماتيّ ملمارسة مهنة خبري تدقيق يف جمال السّ ة ة أو نوعيّ كميّ 

  2الفصل خبصوص:  
لتّ روط احلايل على أنّ اس الشّ اين من مشروع كرّ الفصل الثّ  نصّ  المة دقيق يف جمال السّ ه " يقصد 

 ة ضدّ ظم املعلوماتيّ بكات لغاية تقييم مناعة النّ ة و الشّ املعلوماتيّ ظم دقيق يف سالمة النّ ة التّ ة عمليّ املعلوماتيّ 
دّ  ة و سالمة املعطيات. و يشمل و سريّ  ة اخلدماتد استمراريّ أنواع املخاطر اليت ميكن أن تطاهلا و اليت 

عملي لتجاوز النقائص ط طّ ة و ينبثق عنه بعد تقييم املخاطر خمة والفنيّ ة و املاديّ قييم اجلوانب التنظيميّ التّ 
 يرياو وفقا للمع 2004لسنة  5من القانون عدد  8المة طبقا ألحكام الفصل فع من مستوى السّ الرّ و 

ألمر عدد قة بطبيعة التّ املتعلّ    ." 2004لسنة  1250دقيق املنصوص عليه 
لرّ  أنّ إّال  كال   فإنّ  2004لسنة  1250و لألمر عدد  2004لسنة  5جوع إىل القانون عدد ه 

من  5حيث اكتفى الفصل  ة.املعلوماتيّ المة دقيق يف السّ ة و للتّ علوماتيّ تعريفا للسالمة امل انني مل يتضمّ النصّ 
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لتّ   دطبيقي فقأما األمر التّ ، ةالمة املعلوماتيّ نظام تدقيق إجباري ودوري للسّ على  نصيصالقانون املذكور 
  . دقيقوصيات الواردة يف تقرير التّ ته وإجراءات متابعة تطبيق التّ ودوريّ دقيق قة بطبيعة التّ املعايري املتعلّ  ضبط 

 االكتفاء و إمنا متّ  ةالمة املعلوماتيّ دقيق يف السّ م مفهوما للتّ صوص املذكورة مل تقدّ النّ   فإنّ ايلتّ ل و
عتبار أنّ بتبيان عناصره األساسيّ  ر نسق املخاطر املمكنة ا بتطوّ مفهوما متغريّ  دقيق يعدّ مفهوم التّ  ة و ذلك 

قلما مع املتغريّ    و طرقه.  دقيقات و تطويرا لوسائل التّ وطبيعتها مما قد يستوجب 
 تعريفه ال ضمن نصّ  ه مل يتمّ كراس شروط و احلال أنّ   صطلح ضمن نصّ املتعريف  و بناء عليه فإنّ 
عتبار أن حتديد هذا املفهوم (من خالل عبارة "يقصد طبيقي، ال األمر التّ  القانون و ال ضمن نصّ  يستقيم 

ر  ميكن أن )ة..."المة املعلوماتيّ دقيق يف جمال السّ لتّ  خصوصا حدود  قد متسّ  على آداء املهامّ  اتكون له آ
   .ووسائلها ةاملهمّ 

     طبيقيالقانون و األمر التّ  ي املعتمد ضمن نصّ روط نفس التمشّ اس الشّ  كرّ و عليه يقرتح أن يتبّىن 
دقيق ة التّ عمليّ  نصيص فقط على أنّ دقيق دون حصر مفهومه أو التّ ة للتّ بذكر العناصر األساسيّ  االكتفاءو 

لسنة  1250و األمر عدد  2004لسنة  5ة تتم طبقا ألحكام القانون عدد المة املعلوماتيّ يف السّ 
2004.   
  6الفصل خبصوص :  

روط ر الشّ تها من توفّ إثر تثبّ دقيق ، م خلبري التّ مصاحل  الوكالة " تسلّ  على أنّ  6الفصل  ينصّ 
هيله روط بعد تضمينه و ختمه من قبلها و اس الشّ ، نظريا إلكرتونيا من كرّ  املطلوبة شهادة تضمني يف 

ّ  3و ذلك يف أجل أقصاه  شاطملمارسة النّ  ريخ إيداع امللفّ أ ئق ا مستوفي م عمل من          جلميع الو
  روط املطلوبة .و الشّ 

ريخ إعالمه إلكرتونيّ  15ة أجل المة املعلوماتيّ ة للسّ متنح الوكالة الوطنيّ  ا يوما للمكتب املعين من 
ت املصرّ لتسوية الوضعيّ  ا للشّ ة يف حال عدم مالءمة البيا ستيفاء هذا األجل يتعّني ح   روط املطلوبة. و

ألمر إيداع مطلب تضمني كرّ على   على اس. و يتعّني اس شروط جديد طبقا ملقتضيات هذا الكرّ املعين 
ّ  10دقيق املعين يف أجل أقصاه الوكالة إجابة خبري التّ    م."أ

ئق املقدّ و يكرّ  روط ر الشّ مة و مدى توفّ س هذا الفصل رقابة سابقة من طرف الوكالة خبصوص الو
إلضافة إىل تسليمها لشهادة تضمني بقائمة اخلرباء أو الشّ املستوجبة ملمارسة النّ  لة ملمارسة ركات املؤهّ شاط 

مّ ابقة و شهادة التّ هذه الرقابة السّ  شاط. وتعدّ النّ  روط الذي ينبين اسات الشّ مع نظام كرّ  ضمني يف تعارض 
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خيص س بطريقة غري مباشرة نظام الرتّ يكرّ  6الفصل  ايل فإنّ لتّ  و. حقةقابة الّال مع الرّ  صريحالتّ مبدأ على 
  مع تغيري يف املصطلحات من "شهادة مصادقة " إىل " شهادة تضمني ".

على جمرد  االقتصارضمني و ابقة و شهادة التّ قابة السّ يقرتح حذف اإلشارة إىل الرّ  بناء عليه ،و 
ألمر قبل الوكالة  خمتوما من طرفه )  املمضى و املودع منروط ( اس الشّ كرّ من   نظريا تسليم املعين 

    كشرطا ملمارسة النشاط .
  10الفصل خبصوص:  

دقيق يف جمال نيا املستوجبة ملمارسة نشاط التّ ة الدّ ة و املاديّ هذا الفصل على اإلمكانيات الفنيّ  ينصّ 
رط ورد بصيغة غامضة شاط ". غري أن هذا الشّ يتالءم مع طبيعة النّ  ة و منها " توفري مقرّ المة املعلوماتيّ السّ 

ال لالجتهاد خبصوص مدى    من عدمه. الؤمالتّ قد تفتح ا
لنّ هذا عالوة على أنّ   سات لهم يكون لدى املؤسّ دقيق فإن تدخّ ظر لطبيعة املهام املستوجبة للتّ ه و 

لتّ املعنيّ  لتّ ة  خيص املعمول نظام الرتّ  ة و أنّ خاصّ شاط ملمارسة النّ  اط مقرّ ه ال موجب الشرت ايل فإنّ دقيق و 
ل من ف من اإلجراءات و يسهّ روط أن خيفّ اس الشّ رط و يفرتض يف كرّ ا ال يستوجب هذا الشّ به حاليّ 

  .رطيقرتح حذف هذا الشّ  ، لتايلو روط ال أن يفرض قيودا جديدة، الشّ 
 ت ممارستها كلّ التكنولوجية على أساس األنشطة اليت متّ كما يشرتط هذا الفصل "ضمان اليقظة 

ريخ بداية النّ  ر من املدير العام ادر مبقتضى مقرّ قاط الصّ شاط طبقا لنظام احتساب النّ ثالث سنوات من 
عتبار عدم دقة مفهوم اليقظة التّ رط و رد عامّ هذا الشّ   أنّ للوكالة". إّال  رورية كنولوجية و األنشطة الضّ ا 

ا من حيث عددها و نوعها.  لتّ لضما ا الدّ  األنشطةنصيص على ايل يقرتح التّ و  نيا الواجب القيام 
  لضمان اليقظة التكنولوجية.

  14الفصل خبصوص :  
ا عند ممارسته لنشاطه قيّ دقيق  التّ  جيب على  خبري التّ هذا الفصل على الواجبات الّيت  ينصّ      د 

       ةالته العلميّ و مؤهّ  ر العلمي يف جمال اختصاصه و تنمية خربتهو منها ضرورة " مواكبة املعرفة و التطوّ 
ا ا و نوعيّ روط املستوجبة كميّ حتديد الشّ  ا و غامضا حبيث مل يتمّ هذا الواجب ورد عامّ  أنّ ة". غري و املهنيّ 
لتايل يقرتح التّ ذا الواجب.  االلتزاملضمان  ا اللتزام اخلبري ا و نوعيّ زمة كميّ روط الّال نصيص على الشّ و 

   .كاملشاركة يف عدد معّني من الّدورات التدريبّية املتخّصصة ذا الواجب
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  15الفصل خبصوص :  
ئق املثبتة لضمان اليقظة التّ يشرتط هذا الفصل على خبري التّ  ة عرب الوسائل نولوجيّ كدقيق تقدمي الو

مة أعاله خبصوص الفصل قة مبفهوم اليقظة التكنولوجية املقدّ ة، و انطالقا من املالحظة املتعلّ اإللكرتونيّ 
ئق املثبتة لألنشطة الدّ العاشر،  شرتاط تقدمي الو لضمان  روريةضّ نيا اليقرتح تدقيق حمتوى هذا الفصل 

   كنولوجية.اليقظة التّ 
ملالحظات اخلاصّ هذا فيما  ملنافسةيتعلق  األخرى املشروع احلايل يثري بعض املالحظات  ، إال أنّ ة 

  :  التالية
  ّالستشارة الوجوبيّ ص املتعلّ ضرورة حتيني الن إلطّ ق  و اعتماد األمر  العات ة املنصوص عليه 

لسنة  370عوضا عن األمر عدد  2016اوت  19املؤرخ يف  2016لسنة  1148عدد 
 . 2006فيفري  03املؤرخ يف  2006

  ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417تنّص الفقرة األخرية من الفصل الثّالث من األمر عدد
صدار القائمة احلصريّة لألنشطة اإلقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الّرتاخيص  2018 املتعّلق 

ها على أنّه " تعترب األنشطة غري اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الّصلة وتبسيط
مللحق عدد  من هذا األمر احلكومي غري خاضعة لرتاخيص" كما ينّص الفصل الرّابع  1املدرجة 

من نفس األمر على أنّه " تضبط قائمة األنشطة اإلقتصاديّة اليت ّمت حذف تراخيص ممارستها 
ريخ من األمر احلكومي على أن تبقى خاضعة للّرتا 2مللحق عدد  ا العمل يف  خيص اجلاري 

ريخ دخوله حّيز التّنفيذ. 6صدوره ملّدة أقصاها    أشهر من 
أشهر املذكورة أعاله أن ختضع  6ميكن للوزارات والّسلط اإلداريّة املختّصة يف أجل أقصاه  -

مللحق عدد  من هذا األمر احلكومي إىل كرّاسات  2األنشطة اإلقتصاديّة املنصوص عليها 
إلستثمار."شرو    ط يتّم إصدارها بقرار مشرتك من الّسلطة املعنّية والوزير املكّلف 

 417من األمر عدد  2ة  ضمن امللحق المة املعلوماتيّ ويندرج نشاط خبري التدقيق يف السّ  -
عتبار أّن هذا الّنشاط الذي بقي خاضعا لرتخيص خالل مّدة  2018لسنة   6املذكور أعاله، و

لصدور هذا األمر ونظرا لعدم صدور كرّاس شروط ينظّم هذا الّنشاط خالل هذه  أشهر املوالية
نقضاء هذا األجل يف  نوفمرب  11الفرتة، فإنّه ميكن القول أّن ممارسة هذا الّنشاط أصبحت حرّة 

2018.  
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لّنسبة إىل العديد من األنشطة األخرى اليت مل يتسّىن  - عتبار أّن هذا اإلشكال سيطرح  و
ا خالل الفرتة اإلنتقالّية املنصوص عليها واملقّدرة بسّتة أشهر من إصد ار كرّاسات شروط يف شأ

ريخ صدور األمر املذكور أعاله، فإنّه يقرتح تنقيح الفصل الرّابع من األمر احلكومي سابق الذّكر 
نية ممنوحة لإلدارة إلصدار كرّ  6يف اّجتاه الّتمديد لفرتة  اسات الّشروط أشهر إضافّية كفرتة 

  لّنسبة إىل األنشطة اليت تنوي تنظيمها وفقا هلذا الّنظام القانوين.
                                                                  

لس املنافسة بتاريخ  سة السّيد   2019جانفي  17وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة  بر

ن واخلّموسي بوعبيدي رضا بن حممود وعضويّة الّسّيدة و  الّسادة حمّمد العيّادي وعمر الّتونكيت ورمي بوزّ

لّسعود  ، واملقّرر العام الّسيد ّحممد شيخ وخالد الّسّالمي وحمّمد شكري رجبومعز العبيدي وسامل 

  روحه وأّمن كتابة اجللسة السّيد نبيل الّسمايت.

  الـّرئيــس                                                              


