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 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية لألنترنيت 2002مارس  21مؤرخ في  2002لسنة  128أمر عدد 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير تكنولوجيات االتصال،

ساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما المتعلق بالم 9999المؤرخ في أول فيفري  9999لسنة  9بعد االطالع على القانون عدد 

، 9991جويلية  19المؤرخ في  9991لسنة  41والقانون عدد  9991المؤرخ في أول أوت  9991لسنة  901تّمم ونقّح بالقانون عدد 

ن عدد والقانو 1009مارس  19المؤرخ في  1009لسنة  88والقانون عدد  9999ماي  8المؤرخ في  9999لسنة  89والقانون عدد 

 ،1001جوان  91المؤرخ في  1001لسنة  81

المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية االقتصادية سابقا  1001سبتمبر  80المؤرخ في  1001لسنة  1980وعلى األمر عدد 

 بالوزارة األولى،

 رة األولى،المتعلق بإحداث هياكل بالوزا 1001سبتمبر  80المؤرخ في  1001لسنة  1989وعلى األمر عدد 

المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المنشآت العمومية وصيغ  1001أكتوبر  4المؤرخ في  1001لسنة  1994وعلى األمر عدد 

المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد االلتزامات الموضوعة على 

 كاهلها،

المتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على المنشآت العمومية وعلى  1002مارس  11المؤرخ في  1002لسنة  990د وعلى األمر عد

 1004أوت  19المؤرخ في  1004لسنة  1918المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

 ،1004أكتوبر  18المؤرخ في  1004لسنة  1219واألمر عدد 

 وعلى العقد التأسيسي للوكالة التونسية لألنترنيت،

 وعلى رأي وزير المالية،

 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 : يصدر األمر اآلتي نصه

 .يضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية لألنترنيت طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا األمر – 8الفصل 

ا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالوكالة التونسية يجرى العمل بهذ – 2الفصل 

 .لألنترنيت

المؤرخ في أّول فيفري  9999لسنة  9)مكرر( من القانون عدد  90وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا ألحكام الفصل 

 .المذكور أعاله 9999

الوكالة التونسية لألنترنيت إلى وضع دليل لإلجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشموالت  تدعى – 3الفصل 

 .كل هيكل على حدة وعالقات الهياكل فيما بينها

 .ويتم تحيين دليل اإلجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك

، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية وزير تكنولوجيات االتصال ووزير المالية مكلفان  – 4الفصل 

 .التونسية

 .2002مارس  21تونس في 


