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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 التفاقية   4  عدد  التعديلي  الملحق  على  بالمصادقة  يتعلق  2021  أفريل  13  في  مؤرخ   2021  لسنة  212  عدد  حكومي   أمر
  الجيل  من  الجوالة  االتصاالت  وخدمات  القارة  االتصاالت  خدمات  لتوفير  لالتصاالت  عمومية  شبكة  واستغالل  إلقامة  إجازة  إسناد
 س" تون أورونج" وشركة التونسية الدولة بين المبرمة الثالث والجيل الثاني

 

 الحكومة،  رئيس إن

 االتصال،  تكنولوجيات  وزير من باقتراح

 الدستور، على االطالع  بعد

 ،1993 أفريل  26 في  المؤرخ 1993 لسنة 42 عدد بالقانون الصادرة  التحكيم مجلة وعلى

 46  عدد  بالقانون  وإتمامها  تنقيحها  تم  كما  2001  جانفي  15  في  المؤرخ   2001  لسنة  1  عدد  بالقانون  الصادرة  االتصاالت  مجلة  وعلى
  2013  لسنة   10  عدد   والقانون  2008  جانفي   8  في   المؤرخ   2008  لسنة  1  عدد   وبالقانون  2002  ماي   7  في  المؤرخ   2002  لسنة

 ،2013 أفريل 12 في  المؤرخ

  التعريفات،  تحديد  وطريقة  البيني  للربط  العامة  الشروط  بضبط  المتعلق 2001 أفريل 14 في  المؤرخ  2001 لسنة  831 عدد  األمر  وعلى
 ، 2008 سبتمبر 15 في  المؤرخ 2008 لسنة 3025 عدد  باألمر إتمامه تم كما

  الضرورية  االرتفاق  بحقوق  االنتفاع وإجراءات  شروط   بضبط  المتعلق 2001 أفريل  14 في  المؤرخ  2001 لسنة  832 عدد  األمر  وعلى
 التصاالت،ل  العمومية الشبكات  وتشغيل  إلقامة 

  الوحدات   أصناف   وبضبط   المحيط   على  المؤثرات   بدراسة   المتعلق   2005  جويلية   11  في   المؤرخ   2005  لسنة   1991  عدد   األمر   وعلى
 الشروط،  لكراسات  الخاضعة  الوحدات  وأصناف   المحيط على المؤثرات  لدراسة  الخاضعة 

  األنترنات،  بروتوكول   عبر   الهاتف  خدمة   توفير   شروط   بضبط   المتعلق  2008  جويلية   21  في   المؤرخ   2008  لسنة   2638  عدد   األمر   وعلى
  ماي   19  في   المؤرخ   2014  لسنة  2152  عدد  وباألمر   ،2012  سبتمبر  18  في  المؤرخ  2012  لسنة  2000  عدد   باألمر  تنقيحه  تم  كما

 واالتصال،  المعلومات  تكنولوجيا مجال  في  الشبكات  وإنجاز  وإدماج  الدراسات  أنشطة بممارسة المتعلق 2014

  العمومية   الشبكات   الستغالل   العامة  الشروط  بضبط   المتعلق   2008  سبتمبر  15  في   المؤرخ   2008  لسنة   3026  عدد   األمر   وعلى
  لسنة  912  عدد   وباألمر  ،2014  جانفي  10  في   المؤرخ   2014  لسنة   53  عدد   باألمر  وإتمامه   تنقيحه  تم  كما  النفاذ،  وشبكات   لالتصاالت

 ،2017 أوت 14 في المؤرخ  2017

  شبكة   واستغالل   إلقامة  إجازة   إسناد  وإجراءات  شروط   بضبط   المتعلق  2009  فيفري   2  في   المؤرخ   2009  لسنة   283  عدد  األمر   وعلى
 الثالث،  والجيل  الثاني الجيل  من الجوالة االتصاالت وخدمات  القارة االتصاالت خدمات لتوفير  لالتصاالت  عمومية

  شبكة   واستغالل  إلقامة إجازة  إسناد  اتفاقية  على  بالمصادقة  المتعلق  2009  جويلية  31  في  المؤرخ   2009  لسنة   2270  عدد  األمر  وعلى
 الثالث،  والجيل  الثاني الجيل  من الجوالة االتصاالت وخدمات  القارة االتصاالت خدمات  لتوفير  عمومية

  شبكة واستغالل  إلقامة إجازة إسناد اتفاقية تعديل على بالمصادقة المتعلق 2014 جانفي 7 في المؤرخ  2014 لسنة 37 عدد األمر وعلى
 الثالث،  والجيل  الثاني الجيل  من الجوالة االتصاالت وخدمات  القارة االتصاالت خدمات  لتوفير  عمومية

  التحضيرية  المراحل   بإعداد  مكلفة  لجنة   بإحداث   المتعلق  2015  أكتوبر  23  في   المؤرخ  2015  لسنة  1543  عدد   الحكومي   األمر   وعلى
  مهامها  وضبط  الرابع  الجيل  من  الجوالة   االتصاالت  خدمات  لتوفير  لالتصاالت  عمومية  شبكة  وتشغيل  إلقامة  إجازات  أو  إجازة  إلسناد

 عملها،  سير وطرق  وتركيبتها

  وتشغيل   إلقامة   إجازة  إسناد  اتفاقية  ى عل  بالمصادقة  المتعلق  2016  مارس   29  في المؤرخ  2016  لسنة  439  عدد  الحكومي  األمر  وعلى
 الرابع،  الجيل  من  الجوالة االتصاالت خدمات لتوفير  لالتصاالت  عمومية  شبكة

  إسناد  التفاقية   2  عدد  التعديلي  الملحق   على  بالمصادقة   المتعلق  2017  جانفي  6  في   المؤرخ  2017  لسنة  65  عدد   الحكومي   األمر   وعلى
  والجيل   الثاني  الجيل   من   الجوالة   االتصاالت   وخدمات   القارة   االتصاالت   خدمات   لتوفير   لالتصاالت   عمومية  شبكة   واستغالل   إلقامة   إجازة 
 ، "تونس أورونج" وشركة   التونسية  الدولة  بين المبرمة  الثالث

  إسناد  التفاقية  3  عدد  التعديلي  الملحق  على  بالمصادقة  المتعلق  2018  أفريل  16  في  المؤرخ  2018  لسنة  350  عدد  الحكومي  األمر  وعلى
  والجيل   الثاني  الجيل   من   الجوالة   االتصاالت   وخدمات   القارة   االتصاالت   خدمات   لتوفير   لالتصاالت   عمومية  شبكة   واستغالل   إلقامة   إجازة 
 ، "تونس أورونج" وشركة   التونسية  الدولة  بين المبرمة  الثالث

  لألجهزة   والتسويق  والتوريد  المصادقة  بإجراءات   المتعلق  2020  جانفي  23  في   المؤرخ   2020  لسنة  48  عدد  الحكومي   األمر  وعلى
 الراديوية، واألجهزة  لالتصاالت الطرفية

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

 .اإلدارية المحكمة رأي  وعلى
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة 

www.legislation-securite.tn  

 :نصه اآلتي كومي الح األمر  يصدر

  جويلية   13  في"  تونس  أورونج"  وشركة  التونسية  الدولة   بين  المبرمة  التفاقية   4  عدد 1التعديلي  الملحق   على  المصادقة   تمت  –  األول  الفصل
  الجيل   من   الجوالة  االتصاالت  وخدمات  القارة  االتصاالت  خدمات  لتوفير  لالتصاالت   عمومية   شبكة   واستغالل  إلقامة   إجازة  إلسناد  2009
 .الحكومي  األمر بهذا والملحق  الثالث والجيل الثاني

 .التونسية  للجمهورية الرسمي بالرائد الحكومي  األمر هذا نشر تاريخ من ابتداء النفاذ  حيز  التعديل هذا يدخل  – 2 الفصل

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

 . 2021 أفريل  13 في  تونس 
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