
  

  

  

  

بصفة تعلق بالترفيع ي 2022 مارس 21 مؤرخ في 2022 لسنة 1 قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد
  .2022خالل شهر رمضان لسنة ة في المدة الزمنية المخصصة للومضات اإلشهارية استثنائي

  قلة لالتصال السمعي والبصري،إن مجلس الهيئة العليا المست

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

 المتعلق بإصدار كراس 2014 مارس 5 المؤرخ في 2014 لسنة 1دد وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري ع
 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة لحصول على إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية، الخاص باالشروط

  ،2020 جانفي 13 المؤرخ في 2020 لسنة 2 الهيئة عدد  قرارله وخاصة منها

 كراس بإصدار المتعلق 2014 مارس 5 المؤرخ في 2014 لسنة 2الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد وعلى قرار 
 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة  خاصة بالجمهورية التونسية،تلفزيةعلى إجازة إحداث واستغالل قناة الخاص بالحصول الشروط 

  ،2020 جانفي 13 المؤرخ في 2020 لسنة 3الهيئة عدد قرار له وخاصة منها 

 المتعلق بالقواعد 2018 فيفري 15 المؤرخ في 2018 لسنة 1وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد 
 جانفي 13 في  المؤرخ2020 لسنة 1كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار الهيئة عدد السلوكية لإلشهار في وسائل االتصال السمعي والبصري 

   منه،3وخاصة الفصل ، 2020

  ،2022 مارس 21وعلى مداوالت مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 

  واعتبارا لصعوبة الوضع االقتصادي الراهن بالبالد وانعكاساته السلبية على القدرات المالية للمنشآت اإلعالمية السمعية والبصرية،

  .ي والبصريوحرصا من الهيئة على دعم قطاع االتصال السمع

  :قرر ما يلي

  .يضبط هذا القرار أحكاما استثنائية تتعلق  بالمدة الزمنية المخصصة للومضات اإلشهارية ـ الفصل األول

ترفع بصفة استثنائية مدة بث اإلشهار خالل شهر رمضان في القنوات التلفزية واإلذاعية الخاصة من اثني عشر دقيقة في  ـ 2الفصل 
  .ربعة عشر دقيقة في الستين دقيقةأالستين دقيقة إلى 

  .2022يجري العمل باألحكام االستثنائية المنصوص عليها في الفصل السابق مدة شهر رمضان لسنة  ـ 3الفصل 

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع االلكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  ـ 4الفصل 
  .لبصريوا

  .2022 مارس 21صدر بتونس في 

  الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري   مجلس عن

  وبتفويض من رئيس الهيئة عضو المجلس 

  صالح السرسي
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  "2022  أفريل1تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "

  




