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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

  28 في المؤرخ 2009 لسنة 821 عدد األمر بإلغاء يتعلق 2021 أفريل 7 في مؤرخ 2021 لسنة 211 عدد حكومي أمر
 لألنترنات  ونسيةالت للوكالة التنظيمي الهيكل بضبط المتعلق 2009 مارس

 

 الحكومة،  رئيس إن

 االتصال،  تكنولوجيات  وزير من باقتراح

 الدستور،  االطالع  بعد

  وتمم  نقح  كما  العمومية   والمؤسسات   والمنشآت   بالمساهمات  المتعلق  1989  فيفري   غرة  في   المؤرخ  1989  لسنة   9  عدد   القانون  وعلى
  والقانون   1996  جويلية  29  في  المؤرخ   1996  لسنة   74  عدد   والقانون  1994  أوت  غرة   في   المؤرخ   1994  لسنة   102  عدد  بالقانون
  لسنة   36  عدد  والقانون   2001  مارس   29  في   المؤرخ   2001  لسنة  33  عدد   والقانون  1999  ماي  3 في   المؤرخ   1999  لسنة  38  عدد

 ،2006 جوان  12 في المؤرخ  2006

 وصيغ  العمومية   المنشآت   على  اإلشراف  ممارسة   بكيفية  المتعلق   2002  أكتوبر   7  في   المؤرخ  2002  لسنة   2197  عدد   األمر   وعلى
  كاهلها   على  الموضوعة  االلتزامات  وتحديد  وتسييرها  تصرفها  هيئات  في  العموميين  المساهمين  وتمثيل  فيها   التصرف  أعمال  على  المصادقة 

 ،2016 أفريل  13 في  المؤرخ  2016 لسنة  510 عدد الحكومي باألمر وإتمامه  تنقيحه تم   كما

  وعلى   العمومية   المنشآت  على  اإلشراف   سلطة  بتعيين  المتعلق  2005  مارس  24  في  المؤرخ  2005  لسنة  910  عدد  األمر  وعلى
  2007  أوت   21  في  المؤرخ  2007  لسنة  2123  عدد  باألمر  وإتمامه  تنقيحه  تم  كما  إدارية،  صبغة  تكتسي  ال   التي  العمومية  المؤسسات

  واألمر   2008  ديسمبر  11  في  المؤرخ   2008  لسنة  3737  عدد  واألمر   2007  أكتوبر  23  في   المؤرخ   2007  نة لس  2561  عدد   واألمر
 ،2010 ديسمبر 13 في  المؤرخ  2010 لسنة  3170 عدد واألمر  2010 جانفي 20  في  المؤرخ 2010 لسنة 90 عدد

  اإلدارة   وتحديث  العمومية   الوظيفة   وزارة   بحذف   المتعلق   2020  مارس  26  في   المؤرخ   2020  لسنة  157  عدد   الحكومي  األمر   وعلى
 الحكومة، برئاسة هياكلها وإلحاق  العمومية  والسياسات 

 وأعضائها،  الحكومة  رئيس  بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 2 في  المؤرخ  2020 لسنة  84 عدد  الرئاسي األمر  وعلى

 ، "لألنترنات التونسية"  لشركة التأسيسي  العقد وعلى

 االستثمار، ودعم  والمالية  االقتصاد وزير رأي  وعلى

 .اإلدارية المحكمة رأي  وعلى

 :نصه اآلتي الحكومي  األمر  يصدر

  التونسية   للوكالة   التنظيمي  الهيكل  بضبط  المتعلق   2009  مارس   28  في   المؤرخ   2009  لسنة  821  عدد  األمر  أحكام   تلغى  –   األول  الفصل
 .لألنترنات

  التنظيمي  الهيكل   على"  لألنترنات  التونسية"  شركة  إدارة   مجلس   مصادقة  بتاريخ  النفاذ  حيز  الحكومي   األمر   هذا   امأحك  تدخل   –  2  الفصل
 .للشركة الجديد

 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي  الحكومي األمر هذا بتنفيذ مكلف  االتصال تكنولوجيات وزير  – 3 الفصل

 .2021 أفريل  7 في  تونس 
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