
 

 

 

 

 

  حالمنقّ 2009 ديسمبر 15ادر بتاريخ الص 42 قرار الهيئة الوطنية لالتصاالت عدد

  2009 أكتوبر 02 بتاريخ ينادرالص 41و 40عدد  ينللقرار

  
   ،إن الهيئة الوطنية لالتصاالت

جانفي  15المؤرخ في  2001لسنة  1الع على مجلة االتصاالت الصادرة بموجب القانون عدد بعد اإلطّ

 2008لسنة  1وبالقانون عدد  2002ماي  7المؤرخ في  2002سنة ل 46والمنقّح بالقانون عدد  2001

  ،)مكرر( 38و 38و 37و 36و 35وخاصة منها الفصول  2008جانفي  8المؤرخ في 

والمتعلق بضبط الشروط  2001أفريل  14المؤرخ في  2001لسنة  831ألمر عدد الع على اوبعد اإلطّ

مارس  9المؤرخ في  2004لسنة  573العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات المنقح باألمر عدد 

  ،    2008سبتمبر  15المؤرخ في  2008لسنة  3025والمتمم باألمر عدد  2004

المنقّح  2009أكتوبر  02الصادر بتاريخ  40 يئة الوطنية لالتصاالت عددالع على قرار الهوبعد اإلطّ

لى فاذ إي بتحديد العناصر المتعلّقة بالنالقاضو 2009أفريل  24الصادر بتاريخ  24والمتمم للقرار عدد 

بالعرض ة الواجب تضمينها االستعمال المشترك للبنية التحتيي والحلقة المحلية والتموقع المشترك الماد

  ،التقني والتعريفي للربط البيني للشركة الوطنية لالتصاالت

المنقّح  2009أكتوبر  02الصادر بتاريخ  41 الع على قرار الهيئة الوطنية لالتصاالت عددوبعد اإلطّ

والقاضي بتحديد العناصر المتعلّقة بالنفاذ إلى  2009أفريل  24الصادر بتاريخ  25والمتمم للقرار عدد 

الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي واالستعمال المشترك للبنية التحتية الواجب تضمينها بالعرض 

 ،وراسكوم تونس لالتصاالتالتقني والتعريفي للربط البيني أل

 17الواردة بتاريخ  PDG/2009/345عدد  لشركة الوطنية لالتصاالتا الع على مراسلةوبعد اإلطّ

نوفمبر  13الواردة بتاريخ  DR/Rg 228/09عدد  وراسكوم تونس لالتصاالتأمراسلة  و 2009نوفمبر 

   ،2010للربط البيني لسنة  ةالتعريفيو ةض التقنيوعرالأخير تاريخ تقديم ت طلبالمتعلّقة بو 2009
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  :قررت ما يلي

  

 41و 40من قراري الهيئة عدد  2المنصوص عليه بالفصل  األجلبأربعين يوما يمدد  :الفصل األول

العروض التقنية والتعريفية للربط البيني لسنة ب د الهيئة الوطنية لالتصاالتمحدد لمالوالمشار إليهما أعاله 

2010.   

كّل من الشركة الوطنية  يتولّى رئيس الهيئة الوطنية لالتصاالت تنفيذ هذا القرار وإعالم :2 الفصل 

  .به لالتصاالت وأوراسكوم تونس لالتصاالت

  

  ،2009 ديسمبر 15وصدر هذا القرار بمقر الهيئة الوطنية لالتصاالت، بتونس يوم 

  ،حسين الجويني، السيد محسن الجزيريالسيد  :عضاء، األزيتون يالسيد الحسوم: الرئيس

  .إبراهيم النافعالسيد ، المنصر عامري، السيد محمد سيالة، السيد حسين الحبوبيالسيد 

  

  

  

  

  رئيس الهيئة الوطنية لالتصاالت
  

  حسومي زيتونال 


