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  للهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري  التقرير السنوي 

  2017لسنة  حول النفاذ الى املعلومة

 
املتعلق بالحق في  2016مارس  24املؤرخ في  2016لسنة  22عمال بمقتضيات القانون الاساس ي عدد 

املتعلق بالنفاذ إلى الوثائق  2011ماي  26املؤرخ في  2011لسنة  41املرسوم عدد ومن قبله  ،املعلومةالنفاذ الى 

، 2011جوان  11املؤرخ في  2011لسنة  54إلادارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه باملرسوم عدد 

الى اتخاذ جملة  املستقلة لالتصال السمعي والبصري  بادرت الهيئة العليا ،املعلومةالنفاذ الى للحق في  فعيال تو 

 ثقافة النفاذ الى املعلومة،ل اوتعزيز لشفافية ل تكريسامن الاجراءات 

التقرير السنوي حول النفاذ الى املعلومة الذي يتضمن جملة الاجراءات املتخذة في هذا السياق يندرج 

بصفة خاصة التزاما بمقتضيات الفصل  2017بصفة عامة و خالل السنة الادارية  الهيئة في املوضوع قبل من

 .املتعلق بالحق في النفاذ الى املعلومة 2016مارس  24املؤرخ في  2016لسنة  22القانون الاساس ي عدد من  34
 

 الهيئة في مجال اتاحة املعلومة:قبل  الاجراءات املتخذة من -1

املتعلق بالحق في  2016مارس  24املؤرخ في  2016لسنة  22القانون الاساس ي عدد قبل دخول بادرت الهيئة 

املتعلق  2011ماي  26املؤرخ في  2011لسنة  41املرسوم عدد حيز النفاذ تطبيقا ملقتضيات  النفاذ الى املعلومة

املؤرخ في  2011لسنة  54بالنفاذ إلى الوثائق إلادارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه باملرسوم عدد 

 :تتمثل فيما يلي جراءاتجملة من الا الى اتخاذ  2011جوان  11
 

 كتروني:لوقع الاامل علىاملعلومات نشر  1-1

: موقعها الالكترونيعلى  العديد من املعطيات واملعلومات نشر ب في اطار النشر التلقائيقامت الهيئة 

https://www.haica.tn   وتتمثل املعلومات بصفة عامة فيما يلي: بصفة دورية اتحيينهيتم 

  ةتركيبة الهيئة، مهامها، النصوص التشريعية املنظمة لها والنصوص ذات الصل -

 .وطرق التواصل معها الهيئة عنوان -

 انشطة الهيئة، ورشات العمل والدورات التكوينية التي تنظمها. -

للمستمع و املشاهد لتقديم الشكايات و طرح الاسئلة و طلب الاستفسارات من خالل بوابة فضاء  -

 تواصل بالبريد الالكتروني.

 .فضاء للمهنيين وفضاء للصحافة -

 البالغات الرسمية. -

 تقارير الهيئة. -

 بيانات و قرارات الهيئة. -

 .املتعلقة بإحداث واستغالل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة والجمعياتية  كراسات الشروط -

http://www.haica.tn/
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 قائمة القنوات و الاذاعات الخاصة و الجمعياتية الحاصلة على اجازات بث من الهيئة. -

 النفاذ الى املكتبة السمعية و البصرية "ميدياتيك". -

 روابط مفيدة. -

 .مع روابط تحميل للوثائق القابلة للتحميل مة املطلوبةعلو الى املمحرك بحث لتوجيه املتصفح  -

تم  2016لسنة  22القانون الاساس ي عدد  من 7وتفعيال ملقتضيات الفصل  2017وخالل سنة كما انه 

 يتضمن ما يلي: احداث نافذة جديدة باملوقع الالكتروني للهيئة تحت تسمية "فضاء النفاذ الى املعلومة"

 مقررا تعيين املكلف بالنفاذ الى املعلومة ونائبه.   -

 املرجعية. القانونية النصوص -

 املطبوعات املتعلقة بتقديم املطالب. -

 تقارير مراقب الحسابات.  -

هذا وتواصل الهيئة السعي نحو مزيد اتاحة املعلومة من خالل نشر وتحيين املعلومات ووضعها على ذمة 

ل و قتضيات الفصمل تطبيقاوالعمل على نشر بقية املعلومات العموم بصفة دورية على موقعها الالكتروني 

املتعلق بالحق في النفاذ الى  2016مارس  24املؤرخ في  2016لسنة  22القانون الاساس ي عدد من  8و7و6

   .املعلومة
 

 دليل الاجراءات:اعداد  -1-2

لسنة  22على ضوء القانون الاساس ي عدد لفائدة طالبي النفاذ الى املعلومة اعداد دليل اجراءات تم 

يتضمن جملة الشروط الواجب توفرها في مطلب النفاذ الى نشره على املوقع الالكتروني للهيئة  تم 2016

اضافة الى آلاجال  الى املعلومة واملعاليم املستوجة ه وبيان الستثناءات حق النفاذمراحل ايداعو صور املعلومة و 

 .بخصوصهاوكيفية الطعن في القرارات الصادرة القانونية للرد على املطالب 
 

 النفاذ: مراحل -1-3

 ما يلي:فيتتمثل مراحل النفاذ 

بمطلب للنفاذ الى املعلومة عن طريق البريد الالكتروني املخصص للنفاذ الى املعلومة  التقّدم -

acces.information@haica.tn .او البريد العادي او مباشرة لدى مكتب الضبط 

 حتى يكون املطلب مستجيب للشروط. تقديم املساعدة الالزمة لطالب املعلومة و ارشاده وتوجيهه -

 تسجيل مطالب النفاذ الواردة على الهيئة في سجل خاص ملتابعتها.  -

  .قبل احالته على املصلحة املعنية بالنفاذ الى املعلومة دراسة مطلب النفاذ من قبل املكلف -

 اجابة الطالب اما كتابيا او الكترونيا في آلاجال القانونية. -
 

 (.1)امللحق عدد الاحصائية املتعلقة بمطالب النفاذ و مآلها:املعطيات  -2

مطالب  2017ديسمبر  31 غاية الى 2016جويلية  01من بداية وردت على الهيئة خالل الفترة املمتدة 

 ،"انا يقظ"معظمها من منظمة  15 انفاذ الى املعلومة عدده

mailto:acces.information@haica.tn
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 الواردة على الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي و البصري  مطالب النفاذ إلى املعلومةحول  جدول بياني
 

 

  2017 ديسمبر  31إلى  2016جويلية  01الفترة املمتدة من خالل 
 

 

 

 

I.  ساس التشريعي: لا 

 .2011جوان  11املؤرخ في  2011سنة ل 54، تّم تنقيحه و إتمامه باملرسوم عدد 2011ماي  26املؤرخ في  2011لسنة  41رسوم عددامل -
 

الهيئة تاريخ رد املوافقةالرّد ب الرفضالرّد ب أسباب الرفض  املعلومات املطلوبة 
طالب النفاذ إلى 

 املعلومة
 تاريخ املطلب

 

 ع/ر

 الهيئةن اعتبار أتم رفض املطلب على 

التتحوز بالوثائق التي تفيد الاستخالص 

وزارة املالية واملصالح ّن لأ ،من عدمه

إستخالص متابعة هي املكلفة بالتابعة لها 

التي تتخذها الهيئة ضد بعض  الخطايا

اذ تقوم الهيئة بعد اعالم  .القنوات

القناة املخالفة بقرار تسليط خطية مالية 

عليها بمراسلة امين املال الجهوي 

بالقباضة الراجعة لدائرتها القناة لتتولى 

مباشرة اجراءات استخالص معلوم 

الخطية وقد قامت الهيئة اضافة الى 

 16ذلك بمراسلة وزارة املالية بتاريخ 

تابعة تنفيذ ى حّثها علل 2016سبتمبر 

  .خطايا املذكورةالواستخالص 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 طلبلالاستجابة ل عدم

 

2016أكتوبر  14  

أ

أ

أ

أ

أ

أ

نسخة من الوثائق التي 

تثبت استخالص الهيئة 

للخطايا املالية املسلطة على 

خالل شهري  قناة نسمة

أ.2014نوفمبر وديسمبر 

 

 منظمة "أنا يقظ"

 

2016جويلية  08  
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 املعلومات املطلوبة الهيئة تاريخ رد املوافقةالرّد ب الرفضالرّد ب أسباب الرفض
طالب النفاذ إلى 

 املعلومة
 تاريخ املطلب

 

 ع/ر

نسخة من املراسالت تسليم تّم   

املتبادلة مع املمثل القانوني لقناة 

نسمة في إطار ألاعمال الرقابية 

  .للهيئة
2016أكتوبر  14  

من املراسالت  نسخة

في  قناة نسمةاملتبادلة مع 

لرقابية اإطار ألاعمال 

 .للهيئة

 منظمة "أنا يقظ"
 

6201سبتمبر  18  
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من  17الفصل إستنادا ملقتضيات 

 في فقرته ألاخيرة  2011لسنة  41املرسوم 

ه 
ّ
يجوز للهيكل العمومي ان يرفض فإن

تسليم وثائق قد تلحق ضررا بإجراءات 

ووجهات النظر او  آلاراءاملداولة وتبادل 

الفحص او التجربة او املصالح التجارية 

واملالية املشروعة للهيكل العمومي املعني 

فضال على أن مداوالت الهيئة سرية طبقا 

لسنة 116من املرسوم عدد  21لفصل ل

2011. 

طلب لالاستجابة ل عدم

املتمثل في الحصول على 

محاضر جلسات مجلس 

اوت  31الهيئة من تاريخ 

سبتمبر   30إلى  2016

2016. 

 

2016أكتوبر  41  
 

محاضر جلسات مجلس 

أوت  31الهيئة من تاريخ 

سبتمبر   30إلى  2016

2016 
 

 منظمة "أنا يقظ"
 

2016سبتمبر  30  
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أ

أن الحسابات البنكية  على إعتبارأ -

الخاصة تعّد من املعطيات 

أالشخصية.

أ

أ

 

 

رفض طلب الوثائق تّم 

أالتالية:

الشهادة البنكية في  -

املبالغ املوجودة بالحساب 

الذي تودع فيه الاموال 

املتأتية من املساهمة في 

راس املال ومن الاكتتاب 

 فيه واملجمدة لفائدة

أالشركة

 تمكين الطالب من الوثائقتّم 

أالتالية:

 .الحصول على إجازة مطلب -

أللشركة.ألاساس ي  ونأالقان - 

مضمون من السجل التجاري  -

أ.لهذه املؤسسات إلاعالمية

أ

2016أكتوبر 14  
 

 

 

نسخة من الوثائق املودعة 

قصد  قناة نسمةمن قبل 

 حقوق البثالحصول على 

 

 

 

 

 منظمة "أنا يقظ"
 

 2016أكتوبر  11
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 املعلومات املطلوبة الهيئة تاريخ رد املوافقةالرّد ب الرفضالرّد ب أسباب الرفض
طالب النفاذ إلى 

 املعلومة
 تاريخ املطلب

 

 ع/ر

 

ارتباط الدراسة بالقدرة  على إعتبارأ -

   .التنافسية للمؤسسة

أ

أ

أ

أ

أ

بحقوق  مّسأعلى إعتبار أّن في ذلك  -

أ .امللكية الفكرية

 

دراسة الجدوى من  -

مكتب معترف به تغطي 

السنوات ألاولى من  الثالث

تاريخ الحصول على 

أ .الاجازة

 

أ

التوجهات ألاساسية -

    .للبرمجة

القوائم املالية املصادق عليها من  -

قبل خبير محاسب عضو بالهيئة 

الوطنية للخبراء الحاسبين للشركات 

املالكة لهذه املؤسسات إلاعالمية 

أ .للثالث سنوات ألاخيرة

 مذكرة العالقة بشركات أخرىأ -

متدخلة في قطاع إلاعالم أو الاتصال 

أأو الاشهار أو الصحافة.

الالتزام بعدم استعمال القناة  -

لغرض الدعاية لصورة طالب إلاجازة 

أ .أو لصورة غيره أو لحزب ما

أ للشركة.قائمة املتصرفين واملسيرين  -

أ املساهمين .قائمة  -

محترفين  الالتزام بتشغيل صحافيين -

أ .تونسيين كامل الوقت

أالخاصيات الفنية لتجهيزات -

أإلارسال.

املعطيات املتعلقة باملنطقة التي  -

أ
ّ

أ .تغطيها القناة ومواقع البث

تصريح على الشرف معرف عليه  -

 باإلمضاء بان طالب إلاجازة الأ

يمثل اسما مستعارا للغير 

أ.للحصول على إجازة للبث

أ

 

    

 



 
 

 املعلومات املطلوبة الهيئة تاريخ رد املوافقةالرّد ب الرفضالرّد ب أسباب الرفض
طالب النفاذ إلى 

 املعلومة
 تاريخ املطلب

 

 ع/ر

أ

تم رفض املطلب على اعتبار ان مفهوم 

 2لفصل اطبق  الوثيقة الادارية املطلوبة

ال يشمل  2011-41من املرسوم عدد 

التي يكون الهيكل مفهوم الوثائق الادارية 

ه بمناسبة مباشرتالعمومي ملزما بمدها 

للمرفق العام على اعتبار ان طريقة 

تدخل في هذا إلاطار  انتداب الاعوان الأ

وانما في اطار تسيير الهيئة ملصالحها 

الداخلية التي ليس من شانها التاثير على 

في قطاع  اضطالعها باملهمة املوكولة اليها

   2011-116بمقتض ى املرسوم  الاعالم

أ

رفض الطلب الوارد تم 

 2017فيفري  06بتاريخ 

املتعلق بطلب الحصول 

لفات املعلى نسخة من 

والاعداد املسندة بعنوان 

شفاهي الختبار الاأ

للمترشحين املقبولين في 

املناظرة الخارجية النتداب 

مراقبي اتصال سمعي 

أ.وبصري 

أ

أ

أ

أ

أ

 

 

2017مارس  03  

املسندة بعنوان ألاعداد 

اختبار شفاهي للمترشحين 

املقبولين في الاختبار 

الشفاهي وذلك في املناظرة 

الخارجية التي وقع فتحها في 

 08النتداب  2016جولية 

مراقبين لالتصال السمعي 

  .والبصريأ

 "منظمة "أنا يقظ 

 

 2017فيفري  06

 
 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

5 
أ

 

 

 

 

حماية املعطيات على اعتبار ان  -

البنك ورقم الحساب  الشخصية تهم

 .البنكي لطالب الاجازة

تّم رفض طلب الوثائق 

 التالية:

 

 

الشهادة البنكية في  -

املبالغ املوجودة بالحساب 

الذي تودع فيه الاموال 

أتمكين الطالب من الوثائق التالية:تم 

أمطلب الحصول على إجازة. -

أالقانون ألاساس ي للشركة  -

أمضمون من السجل التجاري  -

أالقوائم امللية للثالث سنوات ألاخيرة  -

في ألاشخاص املعنويين أو  قائمة -

الطبيعيين الذين لهم مساهمة تفوق 

2017مارس  07  
 

وثائق إدارية تخّص القنوات 

 :أالتالية إلاذاعية والتلفزية

قناة  ،قناة التاسعة

 ،قناة الزيتونة ،الجنوبية

قناة ام تونزيا )املتوسط 

، قناة تي ان ان ،سابقا(

راديو  ،إذاعة صراحة اف ام

"منظمة "أنا يقظ 2017فيفري  23   
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أ

أ

أ

أ

أ

 

ارتباط الدراسة بالقدرة  على إعتبارأ  -

   .التنافسية للمؤسسة

أ

أ

أ

أ

أ

بحقوق  مّسأعلى إعتبار أّن في ذلك  -

أ.امللكية الفكرية

 

املتأتية من املساهمة في 

راس املال ومن الاكتتاب 

فيه واملجمدة لفائدة 

أالشركة

أ

أ

دراسة الجدوى من  -

مكتب معترف به تغطي 

الثالث السنوات ألاولى من 

تاريخ الحصول على 

أ .إلاجازة

أ

التوجهات ألاساسية  -

برمجة ملا في ذلك من لل

مّس بحقوق امللكية 

 الفكرية

باملائة من رأس املال أو  5أو تعادل 

أمن حقوق التصويت 

الالتزام بأن ال يكون املؤسسون  -

واملسيرون للقناة ممن يضطلعون 

بمسؤوليات ضمن هياكل ألاحزاب 

السياسية وان ال يتم  تسيير املنشأة 

او قيادي الاعالمية من طرف مسؤول 

أاو عضو في هيكل بحزب سياس ي 

الالتزام بعدم استعمال القناة  -

لغرض الدعاية لصورة طالب إلاجازة 

أأو لصورة غيره أو لحزب ما 

قائمة املتصرفين واملسيرين في هذه  -

أ .القنوات

قائمة الشركاء في هذه املؤسسات  -

أ .إلاعالمية

أ .امليثاق التحريري للقنوات -

شغيل صحافيين محترفين الالتزام بت -

أ .تونسيين كامل الوقت

املعطيات املتعلقة باملنطقة التي  -

أ
ّ

أ .تغطيها القناة ومواقع البث

تصريح على الشرف معرف عليه  -

يمثل  الأ .باإلمضاء بان طالب إلاجازة

اسما مستعارا للغير للحصول على 

أ .إجازة للبث

أ

أ

 

 ، إذاعة صبرة اف ام ،كلمة

أتتمثل في:

املطلب املمض ى من طرف  -

الشخص الطبيعي املتحصل 

على إجازة إحداث واستغالل 

قناة تلفزية أو إذاعية خاصة 

أ .أو املمثل القانوني أو املؤسس

أ .القانون ألاساس ي للشركة -

مضمون من السجل  -

أ .التجاريأ

القوائم امللية للثالث سنوات  -

أ .ألاخيرة

في ألاشخاص  قائمة -

املعنويين أو الطبيعيين الذين 

لهم مساهمة تفوق أو تعادل 

باملائة من رأس املال أو من  5

أ.حقوق التصويت

الالتزام بأن اليكون  -

أاملؤسسون واملسيرون للقناة 

ممن يضطلعون بمسؤوليات 

ضمن هياكل ألاحزاب 

السياسية وان ال يتم  تسيير 

املنشأة إلاعالمية من طرف 

أو قيادي أو عضو في مسؤول 

أ.هيكل بحزب سياس ي 

الالتزام بعدم استعمال  -

القناة لغرض الدعاية لصورة 



 
 

    

طالب إلاجازة أو لصورة غيره 

أ .ماأو لحزب 

قائمة املتصرفين واملسيرين في  -

أ.هذه القنوات

قائمة الشركاء في هذه  -

أ .املؤسسات إلاعالمية

أ.امليثاق التحريري للقنوات  -

تشغيل صحفيين الالتزام ب -

أ .محترفين تونسيين كامل الوقت

املعطيات املتعلقة باملنطقة  -

أ
ّ

أ .التي تغطيها القناة ومواقع البث

 تصريح على الشرف معرف -

عليه باإلمضاء بان طالب إلاجازة 

ال يمثل اسما مستعارا للغير 

أ.للحصول على إجازة للبث

الشهادة البنكية في املبالغ  -

الذي تودع املوجودة بالحساب 

فيه الاموال املتأتية من املساهمة 

في راس املال ومن الاكتتاب فيه 

أ.واملجمدة لفائدة الشركة

دراسة الجدوى من مكتب  -

معترف به تغطي الثالث السنوات 

ألاولى من تاريخ الحصول على 

أ.الاجازة

   .التوجهات ألاساسية للبرمجة-

 

 

 

 

  

  

 



 
 

الهيئة تاريخ رد املوافقةالرّد ب الرفضالرّد ب أسباب الرفض  املعلومات املطلوبة 
طالب النفاذ إلى 

 املعلومة
 تاريخ املطلب

 

 ع/ر

من املرسوم عدد  04لفصل ل تطبيقا

كما تّم  2011ماي  26املؤرخ في  41

 54تنقيحه وإتمامه باملرسوم عدد 

جوان  11املؤرخ في  2011لسنة 

 الذي ال يلزم الهيكل 2011

طريقة ضرورة ذكر على تنصيص بال

أ .انتداب أعوان الهيئة

أ

أ

الطلب في  رفضتم 

طريقة ب جزئه املتعلق

أ.انتداب أعوان الهيئة

إعداد قائمة في الهيئة بصدد 

أعوان الهيئة مع ذكر املهام 

نشرها على وأ املوكولة إليهم

  .املوقع الرسمي للهيئة

 

2017مارس  23  

قائمة في موظفي الهيئة 

وكيفية خططهم مهامهم 

إلى جانب تاريخ انتدابهم 

ومكان نشر قائمة أعوان 

أومهامهم.الهيئة 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 

"يقظ امنظمة "أن  
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7 

أ

 

على إعتبار أن تلك املعطيات تعد  -

أمن قبيل املعطيات الشخصية.

أ

أ

أ

أ

أ

أ

رفض طلب الوثائق تّم 

أالتالية:

الشهادة البنكية في  -

املبالغ املوجودة 

بالحساب الذي تودع 

أفيه الاموال املتأتية من 

املال  املساهمة في راس

ومن الاكتتاب فيه 

واملجمدة لفائدة 

أ.الشركة

أتم تمكين الطالب من الوثائق التالية:

أمطلب الحصول على إجازة. -

أألاساسية لهذه القنوات  نيالقوان -

 مضمون من السجل التجاري  -

 بأن املؤسسات إلاعالميةهذه  إلتزام -

ال يكون مؤسسوها ومسيروها ممن 

يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل 

ألاحزاب السياسية وان ال يتم  تسيير 

املنشأة الاعالمية من طرف مسؤول 

او قيادي او عضو في هيكل بحزب 

أسياس ي 

بعدم استعمال القناة الالتزام  -

2017مارس  29  

 

قناة وثائق إدارية تخّص 

أ :الحوار التونس ي

أ مطلب الحصول على إجازة.  -

أالقانون ألاساس ي للشركة  -

الالتزام بعدم استعمال  -

القناة لغرض الدعاية لصورة 

طالب إلاجازة أو لصورة غيره 

أأو لحزب ما 

املتصرفين واملسيرين  قائمة -

أاملؤسسات إلاعالمية.في هذه 

قائمة الشركاء في هذه  -

أاملؤسسات إلاعالمية 

أ

أ

أمنظمة "أنا يقظ

أ

أ

 2017مارس  14
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أ

ارتباط الدراسة بالقدرة  على إعتبارأ -

   .التنافسية للمؤسسة

أ

أ

أ

أ

 مّسأعلى إعتبار أّن في ذلك  -

أ.بحقوق امللكية الفكرية

 

أ

دراسة الجدوى من  -

مكتب معترف به تغطي 

الثالث السنوات ألاولى 

من تاريخ الحصول على 

أ .الاجازة

أ

التوجهات ألاساسية -

أ  .للبرمجة

لغرض الدعاية لصورة طالب إلاجازة 

أأو لصورة غيره أو لحزب ما 

قائمة املتصرفين واملسيرين في هذه  -

أالقنوات 

قائمة الشركاء في هذه املؤسسات  -

أإلاعالمية 

أامليثاق التحريري للقنوات  -

الالتزام بتشغيل صحافيين محترفين  -

أتونسيين كامل الوقت 

ت املتعلقة باملنطقة التي تغطيها املعطيا -

أ
ّ
أالقناة ومواقع البث

تصريح على الشرف معرف عليه  -

باإلمضاء بان طالب إلاجازة اليمثل اسما 

أ.مستعارا للغير للحصول على إجازة للبث

املالية املصادق عليها من قبل  وائمالق -

خبير محاسب عضو بالهيئة الوطنية 

حاسبين للشركات املالكة امل للخبراء

لهذه املؤسسات إلاعالمية للثالث 

أسنوات ألاخيرة 

قائمة في ألاشخاص املعنويين أو  -

الطبيعيين الذين لهم مساهمة 

باملائة من رأس  5تفوق أو تعادل 

أفيها.املال أو من حقوق التصويت 

املطالب املمضاة من الاشخاص  -

مثلين الطبيعيين او املؤسسين او امل

املؤسسات القانونيين لهذه 

أ إلاعالمية.

 

امليثاق التحريري  -

أمؤسسات إلاعالمية.لل

الالتزام بتشغيل صحفيين  -

محترفين تونسيين كامل 

أ .الوقت

املعطيات املتعلقة باملنطقة  -

التي تغطيها القناة ومواقع 

أ
ّ

أ .البث

لى الشرف معرف تصريح ع -

عليه باإلمضاء بان طالب 

إلاجازة ال يمثل اسما مستعارا 

للغير للحصول على إجازة 

أ .للبث

املبالغ  الشهادة البنكية في -

املوجودة بالحساب الذي تودع 

فيه الاموال املتأتية من املساهمة 

في راس املال ومن الاكتتاب فيه 

أ.واملجمدة لفائدة الشركة

مكتب  دراسة الجدوى من -

معترف به تغطي الثالث السنوات 

ألاولى من تاريخ الحصول على 

أ .الاجازة

أ   .التوجهات ألاساسية للبرمجة-

أ.مضمون من السجل التجاري  -

سنوات  ةللثالثلية االقوائم امل -

أ.ألاخيرة

في ألاشخاص املعنويين  قائمة -

أو الطبيعيين الذين لهم مساهمة 

أباملائة من رأس 5تفوق أو تعادل 



 
 

الهيئة تاريخ رد املوافقةالرّد ب الرفضالرّد ب أسباب الرفض  املعلومات املطلوبة 
طالب النفاذ إلى 

 املعلومة
 تاريخ املطلب

 

 ع/ر

أ  أ

 

أو من حقوق  املال

أ تالتصوي

املطالب املمضاة من  -

الاشخاص الطبيعيين او 

مثلين املؤسسين او امل

املؤسسات القانونيين لهذه 

أإلاعالمية.

يكون  الالتزام بأن الأ -

املؤسسون واملسيرون 

للقناة ممن يضطلعون 

بمسؤوليات ضمن هياكل 

ألاحزاب السياسية وان ال 

يتم  تسيير املنشأة إلاعالمية 

طرف مسؤول أو قيادي  من

 أو عضو في هيكل بحزب

أسياس ي

  

أ

أ 

أ

املوافقة بعد تقديم 

التوضيحات الالزمة بخصوص 

 8استنادا إلى الفصل  املطلب

لسنة  41من املرسوم عدد 

2011. 

2017أفريل  04  

نسخة من املراسالت 

 قناة نسمةاملتبادلة مع 

إلى   2016أوت  01منذ 

 .2017مارس  21

 

يقظ"منظمة "أنا   

 

 2017مارس  22

أ

9 

 

 



 
 

II. :لاساس التشريعي 

 .2016 مارس 24 في مؤرخ 2016 لسنة 22 عدد أساس ي قانون    -

الهيئة تاريخ رد املوافقةالرّد ب الرفضالرّد ب أسباب الرفض  املعلومات املطلوبة 
طالب النفاذ إلى 

 املعلومة
 تاريخ املطلب

 

 

 ع/ر

 

 

 

 

املعلومة املطلوبة تندرج في  -

حماية املعطيات اطار 

أالشخصية 

أ

 

ارتباط الدراسة على اعتبار   -

بالقدرة التنافسية 

   .للمؤسسة

أ

أ

 مّسأعلى اعتبار ان في ذلك  -

أ .بحقوق امللكية الفكرية
 

تّم رفض طلب الوثائق 

 التالية:

 

الشهادة البنكية في املبالغ  -

املوجودة بالحساب الذي 

تودع فيه الاموال املتأتية 

راس املال من املساهمة في 

ومن الاكتتاب فيه واملجمدة 

ألفائدة الشركة

أ

دراسة الجدوى من مكتب  -

معترف به تغطي الثالث 

السنوات ألاولى من تاريخ 

أ .الحصول على إلاجازة

أ

التوجهات ألاساسية  -

  .للبرمجة

تمكين الطالب من الوثائق تم 

أالتالية:

أمطلب الحصول على إجازة. -

شركات التي لل ةألاساسي وانينالق -

سيتم في إطارها إستغالل املؤسسة 

أ .إلاعالمية

أ .مضمون من السجل التجاريأ-

سنوات  ةلية للثالثااملائمات الق -

أ .ألاخيرة

 قائمة في ألاشخاص املعنويين أوأ -

الطبيعيين الذين لهم  ألاشخاص

باملائة  5مساهمة تفوق أو تعادل 

من رأس املال أو من حقوق 

أ.التصويت

املطالب املمضاة من ألاشخاص  -

الطبيعيين أو املؤسسين أو املمثلين 

أالقانونيين لهذه القنوات.

يكون املؤسسون  الالتزام بأن الأ -

واملسيرون للقناة ممن يضطلعون 

بمسؤوليات ضمن هياكل ألاحزاب 

2017 يما 12  

 

 وثائق إدارية تخّص القنوات إلاذاعية والتلفزية

أ :أالتالية

قناة تلفزة تي في  –قناة تونسنا  –حنبعل قناة 

إذاعة  –قناة الانسان  –قناة فيرست تي في  –

 –راديو ماد  –إذاعة كاب اف ام  –الديوان 

إذاعة  –إذاعة اوليس  –إذاعة كنوز اف ام 

إذاعة  –إذاعة اوكسيجين  –صوت املناجم 

إذاعة  – 6راديو  –إذاعة الكرامة  –الشعانبي 

 –( IFM ابتسامة) إذاعة –ام  أوازيس اف

إذاعة  –إذاعة جوهرة  –إذاعة اكسبريس 

أتتمثل في:إذاعة نجمة   –موزاييك 

املطلب املمض ى من طرف الشخص الطبيعي  -

املتحصل على إجازة إحداث واستغالل قناة 

تلفزية أو إذاعية خاصة أو املمثل القانوني أو 

ينص وجوبا على اسم الشركة التي  املؤسس

أ سيتم في اطارها استغالل الاجازة.

أ .لمؤسسات إلاعالميةل ةألاساسي وانينالق -

أ .مضمون من السجل التجاريأ -

الشهادة البنكية في املبالغ املوجودة بالحساب  -

الذي تودع فيه الاموال املتأتية من املساهمة في 

واملجمدة لفائدة راس املال ومن الاكتتاب فيه 

أ.الشركة

 

"أنا يقظ" نظمة"م  

 

2017 أفريل 62  
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السياسية وان ال يتم  تسيير املنشأة 

إلاعالمية من طرف مسؤول أو 

كل بحزب قيادي أو عضو في هي

أ.سياس ي 

الالتزام بعدم استعمال القناة  -

لغرض الدعاية لصورة طالب 

إلاجازة أو لصورة غيره أو لحزب 

أ .ما

قائمة املتصرفين واملسيرين في  -

أ.هذه القنوات

قائمة الشركاء في هذه  -

أ .املؤسسات إلاعالمية

أ.امليثاق التحريري للقنوات  -

الالتزام بتشغيل صحفيين  -

أ .تونسيين كامل الوقتمحترفين 

املعطيات املتعلقة باملنطقة التي  -

أ
ّ

أ .تغطيها القناة ومواقع البث

تصريح على الشرف معرف  -

عليه باإلمضاء بان طالب إلاجازة 

ال يمثل اسما مستعارا للغير 

أ.للحصول على إجازة للبث

 

دراسة الجدوى من مكتب معترف به تغطي  -

الثالث السنوات ألاولى من تاريخ الحصول على 

أ.الاجازة

أ .سنوات ألاخيرة ةلية للثالثاالقوائم امل -

قائمة في ألاشخاص املعنويين أو الطبيعيين  -

باملائة من  5الذين لهم مساهمة تفوق أو تعادل 

أ.حقوق التصويترأس املال أو من 

املطالب املمضاة من ألاشخاص الطبيعيين أو  -

أاملؤسسين أو املمثلين القانونيين لهذه القنوات.

يكون املؤسسون واملسيرون  الالتزام بأن الأ -

للقناة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن 

هياكل ألاحزاب السياسية وان ال يتم  تسيير 

ي أو املنشأة إلاعالمية من طرف مسؤول أو قياد

أ.عضو في هيكل بحزب سياس ي 

الالتزام بعدم استعمال القناة لغرض الدعاية  -

لصورة طالب إلاجازة أو لصورة غيره أو لحزب 

أ .ما

أ.قائمة املتصرفين واملسيرين في هذه القنوات -

أ .قائمة الشركاء في هذه املؤسسات إلاعالمية -

أ.امليثاق التحريري للقنوات  -

و خاصياتها  للبرمجة التوجهات ألاساسية -

واملوارد البشرية املرصودة و تصور للتعديل 

أ   الذاتي و ميثاق أخالقي.

الالتزام بتشغيل صحفيين محترفين تونسيين  -

أ .كامل الوقت

املعطيات املتعلقة باملنطقة التي تغطيها القناة  -

أ
ّ

أ .ومواقع البث

على الشرف معرف عليه باإلمضاء بان  تصريح -

طالب إلاجازة ال يمثل اسما مستعارا للغير 

 .للحصول على إجازة للبث



 
 

الهيئة تاريخ رد املوافقةالرّد ب الرفضالرّد ب أسباب الرفض  املعلومات املطلوبة 
طالب النفاذ إلى 

 املعلومة
 تاريخ املطلب

 

 

 ع/ر

ه 
ّ
تم رفض املطلب على إعتبار أن

وثيقة شخصية وقد احتفظت 

السيدة آمال الشاهد بحقها في 

أاتخاذ قرار نشرها من عدمه

أعدم الاستجابة للطلب.  

أ2017ماي  12

نص استقالة العضوة آمال الشاهد 

أ2016مارس  30بتاريخ 
أوليد الحمراويأ  2017أفريل  24

 

11 

أ أ إعالم طالب النفاذ بإمكانية تم 

تسجيل على املوقع الالاطالع على 

الالكتروني للهيئة إضافة إلى 

للحضور بمقر  له تحديد موعد

الهيئة وتسلم نسخة من 

 التسجيل.  

أ2017جويلية17

للسيد إلياس  تسجيل جلسة إلاستماع

الغربي من قبل مجلس الهيئة بصفته 

مرشح الحكومة ملنصب رئيس مدير عام 

أللتلفزة الوطنية إلبداء الرأي املطابق.
أشاكر بن الشيخ  2017جوان  29

 

12 

في اطار مراعاة تم رفض املطلب 

على عدم املس بحقوق الغير 

 موضوع الطلب يتعلق أن اعتبارأ

 املدني القضاء اماملف منشور بم

أ طالب املعلومة. وأحد أطرافه

أعدم الاستجابة للطلب. أ

أ2017ديسمبر04

الحصول على نسخة ورقية من ملف 

أ"2نزاع مسلسل "السلطانة قسم ج

أ

أ

الاستاذ الطيب 

بالصادق املحامي 

نيابة عن القناة 

أالتلفزية قرطاج+

أ

 2017نوفمبر  14

 

13 

أ أ إعالم طالب النفاذ بإمكانية تم 

الحصول على نسخة ورقية 

تحديد  الوثيقة املطلوبة معمن 

موعد للحضور بمقر الهيئة 

  .وتسلم نسخة

أ2017نوفمبر24

الجهة التي تقدمت بملف الحصول 

على رخصة بث لشركة "كاكتوس 

لنها شركة مصادرة  2013برود"سنة 

أ)نسخة ورقية(.

ياسين النابلي // 

أجمعّية نواة

 

 2017نوفمبر  14
 

14 

أ أ إعالم طالب النفاذ بإمكانية 

الاطالع على التقارير على املوقع 

  نشرها. الالكتروني للهيئة وتاريخ

أ2017نوفمبر24

الاطالع على تقارير الهيئة حول صورة 

املرأة في الاعالم التونس ي في إطار بحث 

أسوسيولوجي
أعيس ى زيادية

 

 2017نوفمبر  15
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