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 قاعدة البيانات

 ظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص القانونية المن
 

 وطنية للتصرف في اإلشهار العمومي واالشتراكاتيتعلق بإحداث الوكالة ال 03/2019ع قانون عدد مشرو

والمالي يطلق عليها اسم  اإلداريخصية المعنوية واالستقالل صبغة إدارية تتمتع بالشال تكتسي مؤسسة عمومية تحدث  – األولالفصل 
 .ي بـ "الوكالة"يها في ما يلرئاسة الحكومة ويشار إل إلشراف" تخضع شتراكاتالعمومي واال رف في االشهارتص"الوكالة الوطنية لل

 .ويةيكون مقر الوكالة بتونس العاصمة ويمكن لها أن تحدث فروعا جه

 .ذا القانونأحكام هتجاري في ما ال يتعارض مع تخضع الوكالة في عالقتها مع الغير للتشريع ال

عمومية المشار الهياكل المتعلقة بحوكمة االشهار العمومي واقتناء الصحف والدوريات من قبل ال المهامإلى الوكالة القيام بيعهد  – 2الفصل 
قطاع الصحافة  ان من جهة، وتشجيعمن هذا القانون وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة تضمن حسن التصرف في المال الع 3إليها بالفصل 

 .الوطنية المكتوبة وااللكترونية من جهة أخرى

 لى الوكالة للغرض خاصة المهام التالية: تووت

  العمومي:االشهار  في مجال .أ

 .مومي الذي يمر وجوبا عبر الوكالةشهار العاإلأصناف  يدتحد −

فية الوطنية الورقية وااللكترونية التي تستجيب لمعايير إسناد اإلشهار العمومي والتي يتم ت الصحلمؤسساضبط وتحيين قائمة ا −
 من هذا القانون. 4بالفصل  ليهاذا القانون، وذلك بعد أخذ راي اللجنة المشار إمن ه 5الفصل  ا طبقا ألحكامضبطه

وتبويبها حسب ذا القانون من ه 3ية المشار إليها بالفصل وملصادرة عن الهياكل العمواإلعالنات اشهار اإلجمع طلبات تلقي و −
 .ن المواصفاتللغة والمحمل وغيرها مأولوية وتاريخ النشر وا

ى المؤسسات الصحفية علذا القانون من ه 3فصل شار إليها بالكل العمومية المتوزيع طلبات اإلشهار واإلعالنات الصادرة عن الهيا −
 هذا القانون.من  5ومنصفة تضبط طبقا ألحكام الفصل  موضوعيةة وااللكترونية وفقا لمعايير الورقي

لية لبات المقررة والمعايير واآلجال المحددة لكل عمااللكترونية طبقا للطقتية وومي في الصحف الشهار العموة نشر اإلمراقبة عملي −
 .رإشها

مواعيد ورقية وااللكترونية المعنية بعنوان خدمات نشر اإلشهار العمومي في الؤسسات الصحفية التحقة لفائدة المل المسسديد المبات −
 .المحددة لها

من هذا القانون بطريقة االشتراكات السنوية مع  3ار إليها بالفصل شاكل العمومية الميفي مجال اقتناء الصحف والدوريات من قبل اله .ب
 .ذا القانونمن ه 5عية ومنصفة تضبط طبقا ألحكام الفصل معايير موضوؤسسات المنتجة وفقا لالم

 .مؤسسةلفها بها سلطة االشراف أو مجلس ال، تتولى الوكالة انجاز المهام ذات العالقة التي تكوبصفة عامة

تحسيسي أو التوعوي في والبالغات ذات الطابع ال اإلعالنات، جميع تتولى الوكالة حوكمتهاالشهار العمومي الذي يشمل  – 3الفصل 
كل العمومية المشار إليها ما كان نوعها والتي تقوم بها الهيابغة المصلحة العامة وأعمال االشهار مهمختلف المجاالت والتي تكتسي ص

الخاصة بالمناقصات  اإلعالناتالورقية وااللكترونية بما في ذلك والتي تم عبر الصحف والدوريات المكتوبة  ذا الفصللثانية من هبالفقرة ا
رسية واإلعالنات الخاصة بالمسائل عالنات الجامعية والمدات والمناظرات واإلوطلبات العروض واإلعالنات المتعلقة باالنتداب

 ة التجارية.النات االشهار ذات الصبغنيد وإعجوإعالنات الت ت أو البيع بالمزاد العلنيتيالتب إعالناتو المالية

زارات اب الشعب ورئاسة الحكومة والوجمهورية ومجلس نووتتمثل الهياكل العمومية التي تخضع ألحكام هذا القانون في رئاسة ال
 والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.

 لدى الوكالة لجنة خاصة يعهد إليها القيام بالمهام التالية: ث تحد – 4الفصل 

وإبداء الرأي حول قائمة المؤسسات الصحفية  ضبط معايير توزيع االشهار العمومي على مؤسسات الصحافة المكتوبة وااللكترونية −
 كورة.التي تستجيب للمعايير المذ

 الهياكل العمومية.قبل ايير اقتناء الصحف والدوريات من ضبط مع −

 صحفيين.ئها ممثلين عن أهل المهنة وعن الهياكل التمثيلية للتضبط تركيبة اللجنة بأمر حكومي وتضم وجوبا من بين أعضا

سسات الصحفية العمومي على المؤ اإلشهار، عند ضبط معايير توزيع من هذا القانون 4اللجنة المشار إليها بالفصل تتولى  – 5الفصل 
  التالية:األخذ بعين االعتبار المسائل ، وااللكترونية ومعايير اقتناء الصحف والدوريات
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 النصوص القانونية المحيّنةة النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من إمكاني
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 ، ظمة لممارية النشاط وألخالقيات المهنةقية أو االلكترونية للقواعد القانونية المنمؤسسات الصحافة الورمدى احترام  −

 ، وق الوطني للضمان االجتماعيرقية أو االلكترونية ووضعيتها تجاه الصندلمؤسسة الصحافة الوبائية الج الوضعية −

 مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية،  −

 ملية إشهار بالنظر إلى موضوعها والجهات الموجهة لها، خصوصية كل ع −

 دورية صدور الصحيفة الورقية أو االلكترونية،  −

 أو االلكترونية، ة الصحافة الورقية المادية المتاحة لمؤسس اإلمكانيات −

 يين الوطني والجهوي والمحلي.توزيع الصحيفة على المستو −

  المنافسةمي ومعايير اقتناء الصحف المكتوبة بمقتضى أمر حكومي بعد اخذ راي مجلس ى معايير توزيع االشهار العموتتم المصادقة عل

 .ي ذلك مجلس مؤسسةتسميته بمقتضى أمر حكومي يساعده فالوكالة مدير عام تتم يسير  – 6الفصل 

 والمالي للوكالة. اإلداري مالتنظييتم بمقتضى أمر حكومي ضبط 

العام ألعوان  األساسيوالمتعلق بضبط النظام  1985أوت  5خ في المؤر 1985لسنة  78أعوان الوكالة للقانون عدد يخضع  – 7الفصل
بصفة مباشرة  رأسمالهاو الجماعات المحلية ألك الدولة كات التي تموالتجارية والشرناعية بغة الصالدواوين والمؤسسات العمومية ذات الص

 وكليا.

 الخاص بأعوانها. األساسيويتم بمقتضى أمر حكومي ضبط النظام 

 موارد الوكالة من: تتكون  – 8الفصل 

 .الموارد المتأتية من عملية توزيع االشهار العمومي −

 اتيب الجاري بها العمل.رج طبقا للقوانين والترخل والخاالهبات والعطايا التي تمنح لها من الدا −

 ء.قتضاموارد من ميزانية الدولة عند اال −

 .جميع الموارد األخرى −

 ( من االعتمادات المخصصة50%من هذا القانون تحويل خمسين بالمائة ) 3إليها بالفصل  المشارة الهياكل العموميتتولى  – 9الفصل 
 ابات بين الوكالة والهياكل المذكورة.ي لفائدة الوكالة قبل نهاية شهر مارس من كل سنة ويتم في نهاية كل سنة توقيف الحسالعموم لإلشهار

لي لكل عملية من المقابل الما % 5تتولى الوكالة اقتطاع نسبة من  العموميةمن مجلة المحاسبة  45مراعاة أحكام الفصل مع  – 10الفصل 
تماعية لفائدة ، تخصص لدعم الخدمات االجة الصحافة المكتوبة المعنيةيص كتابي مسبق من مؤسسناء على ترخ، بإشهار عموي قبل الدفع

 .الصحفيين التونسيين

ة المكتوبة وااللكترونية لضبط صيغ تطبيق من الوكالة والهيكل الممثل للصحفيين والهيكل الممثل للمؤسسات الصحفيم اتفاقية بين كل تبر
 أحكام هذا الفصل.

من هذا القانون القيام باإلشهار العمومي واقتناء الصحف وفقا لإلجراءات  3المشار إليها بالفصل  العموميةالهياكل تواصل  – 12الفصل 
 5مر الحكومي المشار إليه بالفقرة األخيرة من الفصل ول األحين دخ جاري بها العمل وذلك إلىنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الالم

 حيز التنفيذ 

 
 

 


