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 مدخل
عرب وسائل  يف جمال االتصال التجاريغرار سائر الدول تطورا  ىتشهد البالد التونسية عل
موارد مالية  عالمية لتوفرياإلسؤسسا  امل حاجةوهو تطور يرتجم  ،االتصال السمعي والبصري

 .مان دميومتهاوض ومتكينها من مواكبة املستجدا  التكنولوجية جديدة لتمويل براجمها

طار يف إ ،اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري منيستوجب  إن هذا السياق
حق  ،من جهة ،خالقية تضمنإرساء معايري مهنية وأ يف هادور  أن تلعب ،وظائفها التعديلية

ذاعية والتلفزية مشروعية أساسي تكتسب من خالله القنوا  اإلعالم وهو حق يف اإل املشاهد
 توفر مساحا  واضحة ومنظمة ملمارسة االتصال التجاري باعتباره ،وجودها، ومن جهة أخرى

  .ان استقالليتهاضملعالمية و وسيلة أساسية لتمويل املسؤسسة اإل

نوفمرب  1املسؤرخ يف  1166لسنة  661من املرسوم عدد  61استنادا ملقتضيا  الفصل و 
السمعي والبصري وضع القواعد السلوكية املتعلقة اهليئة العليا املستقلة لالتصال  تتوىل 1166
 .االتصال السمعي والبصري هبا مسؤسسا اقبة تقيد ر وم باإلشهار

وحرصا على  ،اجلاري هبا العمل وتطبيقا للفصل املذكور ولكراسا  الشروط واالتفاقيا 
آليا  طر وشروط و أضحى من الضروري حتديد أ ،للمستهلك الشفافية واحلماية القانونية مزيد

 املنبهةالرصد وحدة  تقارير ، خاصة بعد أن تواتر ستجدةشهارية املاإل تطبيق املمارسا 
 ذاعية والتلفزية،يف القنوا  اإل االتصال التجاريمارسة املتعلقة مب روقا وجود العديد من اخلل
 :تمثل خاصة يف تيتالو 

 كراسا  الشروط مت التنصيص عليه يف على ضوء ماصخصصة لشإشهار جتاوز املدة امل -6
 .اخلاصة املتعلقة بإحداث واستغالل القنوا  اإلذاعية والتلفزية

 .اإلشهار املقنع -1
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عدم احرتام القواعد املهنية واألخالقية يف بث املادة اإلشهارية كعدم اإلعالن عن بداية  -3
 .الومضة اإلشهارية وهنايتها

   . ية اإلشهاريف عمل خباريةال  اإلواجمل خباراأل توظيف صحفيي -4

تشا  واإلحياء بأنه جزء من اوالسك إدماج اإلشهار يف سيناريوها  املسلسال  -5
 .حداثاأل

 .كل صنف على حدة  دون االلتزام بضوابط شهارالعديد من أصناف اإل استعمال -1

لربامج عند بث الومضا  عدم احرتام املقاييس التقنية الصوتية املعتمدة يف بقية ا -7
 .اإلشهارية

للتحلي  ةوإذ تعول اهليئة على وعي الصحفيني والقائمني على املنشآ  السمعية والبصري
بالضوابط املهنية والفصل بني املادة اإلعالمية واملادة اإلشهارية حىت ال خيتلط األمر لدى 

فإهنا تدعوهم لعدم االخنراط يف كل ما من شأنه أن ميس من مصلحة املستهلكني على  ،املتلقي
والنأي بالصحفي ومهنته عن اإلكراها  اليت قد  ف مستوياهتم االجتماعية والثقافيةاختال

 .  يستوجبها االتصال التجاري

يف السيناريوها  اإلشهار  دمجإىل تفادي  هاوخمرجي سلسال كما تلفت نظر منتجي امل
ال ويندرج عممسا من نزاهة األ على اعتبار أن ذلك يعدواإليهام بأنه جزء من البناء الدرامي 

  .شهار املقنعاإل ضمن

هم القواعد السلوكية ة بأتعلقاملتوجيهية الوثيقة هذه الوتضع اهليئة على ذمة مجيع املتدخلني 
للصخروقا  املذكورة  تفاديا االتصال التجاري صنافخمتلف أ ممارسة تنظيم هبدف لشإشهار
 . أعاله
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 وسائل في لإلشهار السلوكية القواعد  

 والبصري يالسمع االتصال
    

لتونسي عالمي امستوحاة من واقع املشهد اإل ملضمنة يف هذه الوثيقة التوجيهيةا القواعد إن
شهار يف تونس ومن املمارسا  واملعايري ساسية اليت حتكم قطاع اإلومن املبادئ القانونية األ

  .السمعي والبصري لشإعالمالدولية املعمول هبا يف جمال التعديل املستقل 

 

 المفاهيم: ولقسم األال

 :1الفصل

و أور تكون خمصصة للبث مبقابل مايل للجمهكل عملية اتصال موجهة   وه :شهاراإل -1
وهتدف بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إىل تنمية أو بيع أو كراء منتوجا  أو خدما  أو  ،غريه

 .تأثري املرجوخلق ال يف سبيلمواضيع  جمموعة أفكار أو

ادي أو غريه من قبل هي كل مسامهة يف شكل م: (Parrainage) لرعايةا -2
هبدف  السمعي والبصري اإلعالموسائل  أو برامج يف متويل خدما  مومية أو خاصةع مسؤسسة

 .اأو أنشطته اأو صورهت اأو عالمته االرتويج المسه

منتوج أو  وضع يتمثل يف: (Placement de produit (PP))وضع المنتج  -3
 .مبقابل مايل أو غريه ضمن برنامج ةعالملذا املنتوج أو خلدما  أو خدما  أو إشارة هل
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جتاري  اتصالهو كل عملية  : (Ecran partagé)عبر تقاسم الشاشة اإلشهار -4
 تبث بالتوازي مع بث برنامج تلفزي  من خالل تقاسم فضاء الشاشة

ريق عملية تسويقية مباشرة عن طهو  : (Télé-achat) التسوق عبر الشاشة -5
 .أو غريه نتوجا  أو خدما  مبقابل ماديمل اىل البيع عن بعد دفهت  التلفزة يف شكل برامج

هو إشهار يتصخذ شكل مضمون  :(Publi-reportage) الريبورتاج االشهاري -1
  .هبدف مترير معلوما  ونصائح تثمن املنتوج أو اخلدمة أو العالمة صحفي

 المبادئ العامة: القسم الثاني

 :2الفصل

مبادئ  مع مراعاة ريعا  اجلاري هبا العملللتش االتصال التجاري من الضروري أن خيضع
 :القواعد التاليةب وااللتزام وقواعد املنافسة النزيهة سسؤولية االجتماعيةامل

 ا جيب االلتزام باملدة املصخصصة للومضا  اإلشهارية وفقا لألحكام الواردة بكراس  -6
إجازا  إحداث واستغالل قنوا  إذاعية وتلفزية خاصة النتعلقة باحلصول على  الشروط
 .ومجعياتية

عالن بصفة مع اإل ن يكون الفصل واضحا بني الرسائل االشهارية وبقية الربامجأجيب   -1
أو  اجلمهور ما من شأنه أن يغالط من أجل تفادى كل وهنايته شهارة اإلجلية عن بداي
 .عالمية أم جتارية، هل هي إلهخبصوص طبيعة الرسالة املوجهة  حيدث لديه لبسا

عنه بوضوح من  اإلعالنفصاح عن طبيعته و شهار مل يقع اإلكل شكل من أشكال اإل -3
 .ساءلةشهارا مقنعا يستوجب املإعالمية اليت تبثه يعد قبل الوسيلة اإل
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 .والربامج الدينية اإلخباريةشهار مهما كان شكله خالل النشرا  نع اإلميُ   -4

 .ذاعية وتلفزيةإحزاب السياسية رعاية برامج ى األحيجر علي و السياس شهاراإل مينع  -5

  :اإلشهار للمنتوجا  التالية مينع بث  -1

 ،املشروبا  الكحولية *
 ،التبغ *
 ،األسلحة *
  .وكل املنتوجا  اليت مينعها القانون السحر والشعوذة *
 ة متطابقةشهاريإلا املتضمن ملغالطا  وجيب أن تكون الرسالةالكاذب  اإلشهارمينع   -7
 .اخلدما  املعنية أوع واقع املنتوج م
 نسان،ساسية ملنظومة حقوق اإل األمعايريشهار للينبغي أن تستجيب كل أشكال اإل -8

 الدين أو أونسانية وعدم التمييز على أساس اجلنس ومنها باخلصوص احرتام الكرامة اإل
 .املظهر اخلارجي أو غريه أو اجلهة أواألصل 

دبية والفكرية يف ا العمل يف جمال حقوق امللكية األتشريعا  اجلاري هبجيب االلتزام بال -9
 .اإلشهارغريها ضمن أي شكل من أشكال  فنية أو صور أو أعمالال استعمال ح
كما مينع   ،يف برامج التسوق عرب الشاشة و املراهقنيأ األطفال إقحام إطالقا مينع -61

 .شهاري يتعلق هبم بطريقة مباشرةج اإلاملنتو  ما مل يكنشهارية خلطابا  اإليف ا توظيفهم
ضرار بصحة ذائية من شأن اإلفراط يف استهالكها اإلشهار يتعلق مبواد غإذا كان اإل -66

أسفل الشاشة ملدة ال تقل عن أربع  نه جيب التنبيه اىل ضرورة استهالكها باعتدالالقاصر فإ
 .ثوان
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 المبادئ الخاصة: لثالقسم الثا

 الرعاية -1

باستثناء برامج اخلدما  مثل  اإلخباريةنعا باتا رعاية أو استشهار الربامج مينع م :3الفصل
 .ونشرة احلركة املرورية ةأخبار البورصة والنشرة اجلوي

 و بيعأصناعة ب ساسينشاطه األ من يتعلقيقوم برعاية الربامج  أنميكن  ال: 4الفصل
من هذه  1من الفصل 7و 1الفقرتني شهار هلا مبقتضى منتوجا  أو توفري خدما  مينع اإل

 .الوثيقة التوجيهية
حني تتوفر الشروط التالية امج أو فقرا  من نفس الربنامج نرعاية بر  ميكن :5الفصل
 :جمتمعة
أن ال خيضع مضمون وفقرا  الربنامج الذى تتم رعايته لتأثريا  اجلهة الراعية له  -

جازة خبصوص الربامج اليت التحريري للقناة احلاصلة على اإل بشكل ميس من مسسؤولية اخلط
 .تبثها
 ةالراعياجلهة  يتضمن اسم إعالنأن يتم متييز الربامج اليت حتظى برعاية بوضوح بواسطة  -

و أهلذه املنتوجا   اإلشارةيكون معدل  :مثال .إليهوالعالمة املميزة له وكل رمز يشري 
شارا  الدالة بشكل يتماشى مع الربنامج عند بداية بثه وهنايته على امتداد و اإلأاخلدما  

عالن أقصى تقدير، و جيب أن يكون اإل ىسبع ثوان علقل و فرتة تستغرق مخس ثوان على األ
 .شهاريةة خمتلفا بشكل واضح عن الومضة اإلعن الرعاي
 كراء منتوجا  أون ال تتضمن الربامج اليت حتظى برعاية حتريضا على شراء أو  أ -

تتضمن تروجيا هلذه املنتوجا  أو  إشارا من خالل  له ةتابع جهةخدما  الراعي أو 
 .اخلدما 
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البث املباشر أو املسجل  أثناء الرعاية خالل الريبورتاج املصور إشارا ظهار إميكن   -
 ،شاهدةامل حسن عادة شريطة أن ال تشوشأثناء لقطا  اإل الرياضية وكذلك للمسابقا 

خالل الربنامج  مبعدل مخس ثوان كل مرة وأن ال يتجاوز ظهورها الست مرا  يف الساعة
 .الذي حيظى بالرعاية

 وأبرامج  يف للمشاركني أو املشاهدين املصخصصة دما اخلنتوجا  أو امل جيوز إظهار -
ا لتلفزة أو ذكرهاعلى شاشة  جبوائز املرفوقة واملسابقا  لأللعابفقرا  الربامج املصخصصة 

يرتافق عرضها مع تقدمي مربرا  أو تثمني مبالغ فيه هبدف  الا أشريطة  ،خالل الربنامج املعين
 .احلث على االستهالك أو الشراء املباشر هلا

 وضع المنتج -2
 لألطفالالدينية والربامج املصخصصة و  خباريةمينع وضع املنتج يف الربامج اإل: 6الفصل

 .واملرورية أخبار البورصة والنشرا  اجلويةبرامج اخلدما  مثل   من ذلكستثىنوي
شهار هلا أو عالمة حيجر اإل ةاملنتج بالنسبة لكل منتج أو خدممينع وضع  :7الفصل
  .هذه الوثيقةمن  1من الفصل 7و 1قرتني مبقتضى الف
 :ىل الشروط التالية جمتمعةإوضع املنتج  جيب أن تستجيب الربامج اليت تتضمن :8الفصل
و الربجمة بشكل ميس من مسسؤولية واستقاللية اخلط أع املنتج يف احملتوى دم تأثري وضع-
 .كأن يتام مالءمة مضمون الربنامج خلدمة املنتج  حريريالت

 .ةدماخل أو جنتاملعلى شراء أو كراء  بأي شكل كان عدم احلث -
نعا شهارا مقإ" وضع املنتج" لـ الواضح عن تضمن الربنامج اإلعالنغياب يعترب  :9الفصل 

 .من هذه الوثيقة 1من الفصل 4و 3 الفقرتنيعلى معىن 
 :وفقا ملا يلي" وضع املنتج " يتم تعريف الربنامج الذي يتضمن   :11الفصل
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خدما  ستظهر يف / عالما  / وجا  الربنامج املوايل يتضمن وضع منت"ن أىل إ شارةاإل-
 " شهاريإطار عقد إ

اضح قبل بداية الربنامج وملدة عشر ثوان على الشاشة بشكل و  أسفلعلى  اجلملةتظهر و  
 إىل األمحريف الوسط باللون  اإلشارةبرسم ختطيطي دائري رمادي اللون مع  رفقتو  ،األقل
 قلسفل الشاشة ملدة عشر ثوان على األويستمر ظهور هذا الرسم أ        (    م.و) رفنياحل

 .شهاريإيف هناية كل فاصل  الرسم جمددا كما يظهر  فول اجلملة املنبهةإثر أ يف بداية الربنامج
جازة إعلى توفر اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري لكل القنوا  احلاصلة  

 .الرسم التصخطيطي عند الطلب

 شهار عبر تقاسم الشاشةاإل -3

وبرامج التلفزية  اإلخباريةعرب تقاسم الشاشة خالل النشرا   إلشهارامينع :  11الفصل
 .والربامج الدينية وبرامج االطفال اآلنية حداثاأل

شهار عرب تقاسم الشاشة لكل املنتوجا  واخلدما  والعالما  اليت مينع اإل :12الفصل
 .من هذه الوثيقة 1من الفصل 7و 1للفقرتني شهار هلا طبقا مينع اإل
 :عرب تقاسم الشاشة يف حال احرتام الشروط التالية اإلشهار وزجي

 .إضايفومضة جمردة من أي تعليق هار من خالل اقتسام الشاشة على شذج اإلأن يقتصر منو 
 .ون الربنامجشهار عرب تقاسم الشاشة من مضمجيب أن ال ميس اإل :13الفصل
ومن السهل التعرف  عرب تقاسم الشاشة قابال للتمييز اإلشهارجيب أن يكون  :14الفصل

البصرية املالئمة بشكل مييزه عن  عليه من خالل تقسيم واضح للشاشة بواسطة الوسائل
 .الربنامج

م.و  
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تعيق  ن الأعرب تقاسم الشاشة معقولة وجيب  لشإشهارون املساحة املصخصصة أن تك جيب
  .وأن ال يتجاوز ظهورها السبع ثوان .متابعة املشاهد للربنامج

 إلشهاريا الريبورتاج -4
والعالما  املمنوعة من  خلدما لكل املنتوجا  وا شهاريإلا الريبورتاج مينع: 15الفصل

 .ذه الوثيقةمن ه 1من الفصل 7و 1قرتني شهار مبقتضى الفاإل
 ريبورتاجال عند بث جازة املسسؤولية الكاملةتتحمل القناة احلاصلة على اإل :16لالفص

عدم اخللط بني مهنة الصحفي ومهنة االتصايل التجاري إضافة اىل  كما تضمن  شهارياإل
ء   اليت يضبطها القانون وكراسا  الشروط واالتفاقيا  وما جاجراءااحرتام الشروط واإل
 .مبقتضيا  هذه الوثيقة

ايته يف بداية الربنامج وهن شهاريإلا الريبورتاجعن وضوح عالن بجيب أن يقع اإل: 17الفصل
وتفاديا لكل  ،"شهاريإلا الريبورتاج" تشري اىلالشاشة و  أسفلمن خالل الفتة تظهر على 

 ،قلئق على األملدة عشر ثوان كل ثالث دقا الدالةمهور جيب أن تظهر العالمة التباس لدى اجل
 .ويف كل احلاال  جيب تفادي كل التباس مع برامج أخرى

أي  مضامني صحفية أو "شهاريإلا الريبورتاج" أو يقطعال ميكن أن يتصخلل  :18لالفص
 .صنف من أصناف االتصال التجاري

 التسوق عبر الشاشة  -5
لكل املنتوجا  واخلدما  والعالما  املمنوعة من  مينع التسوق عرب الشاشة :19الفصل

 من هذه الوثيقة التوجيهية 1من الفصل 7و 1الفقرتني االشهار مبقتضى 
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عند بث برامج تسوق جازة املسسؤولية الكاملة القناة احلاصلة على اإل تتحمل :21الفصل
اليت يضبطها القانون وكراسا  الشروط جراءا  كما تضمن احرتام الشروط واإل  عرب الشاشة

 .ء مبقتضيا  هذه الوثيقةواالتفاقيا  وما جا
عالن بوضوح عن برامج التسوق عرب الشاشة يف بداية الربنامج جيب أن يقع اإل: 21الفصل

وتفاديا  "التسوق عرب الشاشة " ىلإري وهنايته من خالل الفتة تظهر على كامل الشاشة وتش
ة عشر ثوان كل مهور جيب أن تظهر العالمة الدالة يف أعلى الشاشة ملدلكل التباس لدى اجل
 .ويف كل احلاال  جيب تفادي كل التباس مع برامج أخرى، قلثالث دقائق على األ

مضمون إعالمي  أو يقطع برامج التسوق عرب الشاشة أيال ميكن أن يتصخلل  :22لالفص
 .أو أي صنف من أصناف االتصال التجاري

ىل الساعة احلادية عشر إمن منتصف الليل  حصريا بث التسوق عرب الشاشةي :23الفصل
 .مساء رابعةوالساعة ال ثانيةالساعة ال صباحا وبني
ال جيب عرب الشاشة عن مخسة عشر دقيقة و  لتسوقلربامج ا ن ال تقل املدة املصخصصةجيب أ
ة املصخصصة للتسوق حوال ال تتجاوز املساحلثالث ساعا  مسرتسلة ويف مطلق األأن تتجاوز ا

 .عرب الشاشة أكثر من مثاين ساعا  يوميا
استعمال  جازةتفاقية اإلال نتاج والربجمة وفقااملتعلقة باإل املصخلة بالتزاماهتا ال جيوز للتلفزا 

 . تقنية التسوق عرب الشاشة
  .ىل كراس شروط خاصيف التسوق عرب الشاشة إ لقنوا  املصختصةختضع ا 

برامج التسوق عرب الشاشة القوانني والرتاتيب املتعلقة بالتجارة  محترت ن أجيب  :24الفصل
 .وحبماية املستهلك

 .شهار ولو تعلق املنتوج هبم مباشرةل واملراهقني يف هذا الصنف من اإلطفال األمينع استعماو 
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 التجاوزا  اليت تعاينها على إحالة والبصريميكن للهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي 
 .احملاكم املصختصةاملنافسة و  جملس

تسوق عرب الشاشة على التكلفة جيب أن ينص كل عرض يف برامج ال: 25الفصل
 .االتصال عن بعدالبيع و  داءا  املتعلقة بتقنيا واأل
مطابقة للكلفة الدنيا اليت  املعتمدة شارة لذلك حني تكون كلفة االتصالوتنتفي وجوبية اإل 

 .االتصال عن بعد تكنولوجيا يقع تطبيقها على 

 
 

 
 


