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 والمتعّلق بإتمام قرار 2020  جانفي13 مؤرخ في 2020 لسنة 1قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد 
 والمتعلق بالقواعد السلوكية لإلشهار في وسائل االتصال السمعي 2018 فيفري 15المؤرخ في   2018لسنة  1ة عدد الهيئ

 .والبصري

  إن مجلس الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري،

   منه،6بعد االطالع على أحكام الدستور التونسي المتعلقة بالشأن الديني وخاصة أحكام الفصل 

 والمتعلق بحرية االتصال السمعي والبصري وبإحداث 2011 نوفمبر 2المؤرخ في 2011 لسنة 116 االطالع على المرسوم عدد وبعد 
  منه،16 هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 

والمتعلق بإصدار كراس 2014  مارس5  المؤرخ في 2014 لسنة 1وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد 
  الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية،

والمتعلق بإصدار كراس 2014 مارس  5 المؤرخ في 2014 لسنة 2وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد 
  ل قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية،الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغال

والمتعلق بإصدار كراس 2014 مارس 5  المؤرخ في 2014 لسنة 3وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد 
  الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية،

 والمتعلق بإصدار كراس 2014 مارس 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4ليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد وعلى قرار الهيئة الع
  جمعياتية بالجمهورية التونسية، الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغالل قناة تلفزية

 والمتعلق بالقواعد 2018 فيفري 15ي المؤرخ ف 2018 لسنة 1وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد 
  .السلوكية لإلشهار في وسائل االتصال السمعي والبصري

    : القرار اآلتي نصهإصدارقرر 

إضافة نقطة للفصل الثاني من الباب الثاني المتعلق بالمبادئ العامة من قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  األول ـ الفصل
 المتعلق بالقواعد السلوكية لإلشهار في وسائل االتصال السمعي والبصري 2018 فيفري 15المؤرخ في  2018ة  لسن1والبصري عدد 
  : على النحو التالي

  .يمنع توظيف القرآن الكريم واألحاديث النبوية في االتصال التجاري: ر مكر6 نقطة 2الفصل 

 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع االلكتروني 2019 جوان 10يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من  ـ 2الفصل 
 .الرسمي للهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري

  عن الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري

  الرئيس

  النوري اللجمي

  

  




