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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 شروط بضبط المتعلق 2015 مارس 19 في المؤرخ 2015 لسنة 2 عدد والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة قرار

 طارئة أو كبرى أحداث لتغطية لألخبار رقمي ساتلي تجميع أجهزة أو محطة الستغالل المؤقتة التراخيص إسناد وطرق

 

 والبصري، السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة مجلس إن

 

 الدستور، على االطالع بعد

 

 والتلفزي، اإلذاعي لإلرسال الوطني الديوان بإحداث المتعلق 1993 فيفري 1 في المؤرخ 1993 لسنة 8 عدد القانون وعلى

 

 46 عدد بالقانون والمتممة المنقحة 2001 جانفي 15 في المؤرخ 2001 لسنة 1 عدد القانون بمقتضى الصادرة االتصاالت مجلة وعلى

 منها، 63 الفصل وخاصة 2008 جانفي 8 في المؤرخ 2008 لسنة 1 عدد وبالقانون 2002 ماي 7 في المؤرخ 2002 لسنة

 

 ،2008 جوان 2 في المؤرخ 2008 لسنة 34 عدد القانون بمقتضى الصادرة الديوانة مجلة وعلى

 

 عليا هيئة وبإحداث والبصري السمعي االتصال بحرية المتعلق 2011 نوفمبر 2 في المؤرخ 2011 لسنة 116 عدد المرسوم وعلى

 .والبصري السمعي لالتصال مستقلة

 

 : يلي ما قرر التداول وبعد

 

 السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة من ترخيص إلى لألخبار رقمي ساتلي تجميع أجهزة أو محطة استغالل يخضع  – األول الفصل

 والبصري،

 

 رقمي ساتلي تجميع أجهزة أو محطة الستغالل اإلنتاج شركات أو األجنبية األنباء وكاالت أو األجنبية للقنوات المؤقت الترخيص يسند

 .والفنية اإلدارية اإلجراءات كامل استيفاء بعد وذلك لألخبار

 

 التي الطارئة أو الكبرى األحداث لتغطية حصريا فيها المرخص لألخبار رقمي ساتلي تجميع أجهزة أو محطة استغالل يتم  – 2 الفصل

 .التونسية بالبالد تجد

 

 يتم اإلنتاج لشركات وبالنسبة. كانت صورة بأية الغير قبل من استعمالها أو تأجيرها بعدم األجنبية األنباء ووكاالت التلفزية القنوات تلتزم

 .المؤقت الترخيص في الخدمة من المستفيدين تحديد مسبقا

 

 .للتمديد قابلة تقدير أقصى على أيام بسبعة المؤقت الترخيص مدة تحدد  – 3 الفصل

 

 .للترخيص األصلية المدة انتهاء تاريخ قبل األقل على ساعة 24 والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا للهيئة التمديد مطلب ويقدم

 

 االستغالل بداية قبل والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا للهيئة فني ملف بتقديم المؤقت الترخيص طالب يلتزم  – 4 الفصل

 .االستغالل وأماكن ومدة( والساتل الجهاز وصنف نوع) الفنية الخصائص الهوية،:  التالية الوثائق يتضمن

 

 من التثبت للترددات الوطنية والوكالة الديوانة مصالح مع بالتنسيق لالتصاالت والبحوث الدراسات مركز يتولى – 5 الفصل

 .لألخبار رقمي ساتلي تجميع أجهزة أو محطة معدات وخروج دخول إجراءات تأمين عند المحطة لمعدات الفنية الخصوصيات

 

 دينار سبعمائة مبلغ والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا للهيئة مسبقا يدفع أن المؤقت بالترخيص المنتفع يلتزم  – 6 الفصل

 .فيه مرخص استغالل يوم كل عن( د700)

 

 والراجعة العمل بها الجراي والتراتيب القوانين حسب الترددات استغالل على المستوجبة المعاليم بدفع له المرخص يتكفل  – 7 الفصل

 .المختصة للجهات
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 النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة إمكانية

www.legislation-securite.tn 

 

 والوكالة والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة بإعالم المؤقت، الترخيص مدة انتهاء بعد له، المرخص يلتزم  – 8 الفصل

 .التونسي التراب خارج المحطة نقل موعد قبل األقل على ساعة 24 للترددات الوطنية

 

 .لألخبار رقمي ساتلي تجميع أجهزة أو محطة الستغالل الترخيص آجال باحترام له المرخص يلتزم  – 9 الفصل

 

 بالفصل المحدد لالستغالل اليومي المبلغ بضعف تقدر مالية خطية عليه تسلط للترخيص، الزمنية المدة الترخيص صاحب تجاوز وإذا

 .أيام سبعة أقصاها ولمدة تأخير يوم كل عن وذلك القرار هذا من السادس

 

 الجهات قبل من المحطة مصادرة تقع السابقة بالفقرة المذكورة أيام السبعة مدة تجاوز أو الذكر سالفة المالية العقوبة خالص عدم حالة وفي

 .والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة من طلب على بناء المختصة

 

 .لألخبار الساتلي التجميع ةخدم بتوفير المتعلق الشروط كراس صدور حين إلى القرار هذا بأحكام العمل يتم  – 10 الفصل

 

 .حاال وينفذ التونسية للجمهورية الرسمي وبالرائد للهيئة اإللكتروني بالموقع القرار هذا ينشر

 

 .2015 مارس 19 في تونس

 

 


