
هشاهذج القٌىاخ الىطٌٍح

⁴عذد الوشاهذٌي

       2 129 000                          30 077 000   

       5 133 000                          28 310 000   

هشاهذج الرلفضج تالٌسثح لكل قٌاج

البالغ الصحافي الشهري

األرقام المفاتيح للتلفزة

2022 أكرىتش 02 غشد إلى 29هي 

2022شرٌثش 

هشاهذج الرلفضج 

يذح انًشبْذح انٕٛيٛخ نهزهفضح ثبنُغجخ نألشخبص ثبنغبػبد ٔ انذلبئك

 5 أ٘ انثبنثخ طجبحب يٍ انٕٛو انًٕانٙ ـ األشخبص انجبنغخ أػًبسْى 27انٕٛو انٕعظ ْٕ يٍ اإلثٍُٛ إنٗ األحذ ـ يجًٕع انٕٛو ٚمبط يٍ انغبػخ انثبنثخ طجبحب إنٗ انغبػخ 

.عُٕاد فًب فٕق

²هذج الوشاهذج لألشخاص 

  دقٍقح09ساعاخ و6   2022شرٌثش 

¹هذج الوشاهذج للثٍىخ

 دقٍقح27ساعاخ و3  

 عُٕاد فًب 5 أ٘ انثبنثخ طجبحب يٍ انٕٛو انًٕانٙ ـ األشخبص انجبنغخ أػًبسْى 27انٕٛو انٕعظ ْٕ يٍ اإلثٍُٛ إنٗ األحذ ـ يجًٕع انٕٛو ٚمبط يٍ انغبػخ انثبنثخ طجبحب إنٗ انغبػخ 

.فٕق

%حصح الوشاهذج  ³الرغطٍح

46,1 (27 صثاحا إلى الساعح 3الساعح )هدوىع الٍىم ٌقاط هي 

48,6 (30د22 ـ ط 50د20ط)وقد الزسوج 

دوصٌن

 .  يهٌٕٛ يشبْذ شبْذٔا ػهٗ األلم نحظخ ٔاحذح إحذٖ انمُٕاد انًغشثٛخ30 أكثش يٍ 2022ػهٗ طٕل شٓششزُجش ³

5
.األٔنٗ،األٔنٗ دٔنٛخ، انمُبح انثبَٛخ، انمُبح انثبَٛخ ػبنًٛخ، انشٚبضٛخ، انًغشثٛخ، االيبصٚغٛخ، انغبدعخ: انمُٕاد انٕطُٛخ يٕضٕع لٛبط انًشبْذح ْٙ

6

     هدوىع الٍىم ٌقاط هي       

(27 صثاحا  إلى الساعح 3الساعح )

وقد الزسوج 

(30د22 ـ ط 50د20ط)

% الٌسثح الرشاكوٍح للوشاهذج ⁵قٌاج
8

33,1

12,8

17,6

46,2

تاقً قٌىاخ الششكح الىطٌٍح لإلراعح و 

الرلفضج 
6

األولى

الوغشتٍح

دوصٌن

الوغشتٍح

⁷%  حصح الوشاهذج

10,5

1,4

3,4

30,8

17,6

4,0 1,1

8,2

.فمظ ػُذ ٳراػخ ثشايج يخزهفخ ػهٗ انغبرم يُٓب ػجش االثٛش"  يجًٕع ثبلٙ لُٕاد انششكخ انٕطُٛخ نإلراػخ ٔ انزهفضح" رذخم انمُبح األٔنٗ دٔنٛخ  فٙ : يالحظخ

23,0 22,9

⁶

.األٔنٗ دٔنٛخ، انشٚبضٛخ، األيبصٚغٛخ، انغبدعخ: يٍ" يجًٕع ثبلٙ لُٕاد انششكخ انٕطُٛخ نإلراػخ ٔ انزهفضح"  ٚزكٌٕ 

8
 فٙ يجًٕع انٕٛو17,6% ٔ رجهغ َغجخ ثبلٙ لُٕاد انششكخ انٕطُٛخ نإلراػخ ٔ انزهفضح 12,8% َغجخ انًغشثٛخ 46,2%، َغجخ دٔصٚى 33,1% رجهغ انُغجخ انزشاكًٛخ نًشبْذح األٔنٗ 

 
7

 فٙ يجًٕع انٕٛو3,4% ٔ رجهغ حظخ ثبلٙ لُٕاد انششكخ انٕطُٛخ نإلراػخ ٔ انزهفضح 1,4 ، حظخ انًغشثٛخ 30,8% ، حظخ دٔصٚى 10,5%رجهغ حظخ األٔنٗ يٍ انززجغ 

 دلٛمخ ٕٚيٛب 09عبػبد 6ٔ دلٛمخ أٔ ثؼجبسح أخشٖ ٚكٌٕ ػهٗ األلم رهفبص ٔاحذ يشغال نًذح 09 عبػبد 6ٔرجهغ يذح انًشبْذح انٕٛيٛخ نهزهفضح ثبنُغجخ نهجٛذ انٕاحذ , 2022ثبنُغجخ نشٓش شزُجش ¹ 

.نهجٛذ انٕاحذ

  4
  يشبْذ ثبنغخ أػًبسْى5 133 000  شبْذ ٔ فٙ كم ثبَٛخ يٍ ٔلذ انزسٔح ٚظم إنٗ 2 129 000يؼذل يشبْذ٘ انمُٕاد انًغشثٛخ فٙ كم ثبَٛخ يٍ انٕٛو ٚظم إنٗ 

عُٕاد فًب فٕق5

   .  دلٛمخ27عبػبد 3ٔ ٚشبْذ انشخض انجبنغ ػًشِ خًظ عُٕاد فًب فٕق، انزهفضح ٕٚيٛب نًذح 2022ثبنُغجخ نشٓش شزُجش ²

تاقً قٌىاخ الششكح الىطٌٍح لإلراعح و 

الرلفضج 
6

18,6 األولى

1/3 األصل الوشخع هاسوكورشي، خوٍع الحقىق هحفىظح للوشكض الوهًٌ لقٍاط هشاهذج الرلفضج، الٌسخ هوٌىع هاعذا ها أرى له كراتٍا، 



28/09/2022 ز51 د 41ط  21 27,2 3 072 000 سلسلح هغشتٍح -خذٌذ-خشٌد وخاسٌد 

07/09/2022 ز9 د 19ط  22 31,6 2 990 000 سلسلح هغشتٍح تٍا وال تٍك

02/10/2022 ز24 د 54ط  21 27,2 2 959 000 قضاٌا خٌح الٌصة:هدلح إخرواعٍح  -خذٌذ- هذاولح

27/09/2022 ز26 د 52ط  19 23,4 2 949 000  الثاساغىايvsالوغشب 
 

هثاساج ودٌح

15/09/2022 ز28 د 20ط  22 28,2 2 947 000 هسلسل هغشتً تٌاخ العساط

21/09/2022 ز22 د 34ط  22 34,2 2 874 000 فٍلن ذلفضي هغشتً هًٌ هٌك

25/09/2022 ز39 د 59ط  20 24,4 2 866 000 هشٌن العىفٍش:ذقذٌن  االخثاس تاللغح العشتٍح

25/09/2022 ز13 د 42ط  20 24,1 2 625 000 سلسلح هغشتٍح كاتري حدٍثح

26/09/2022 ز6 د 45ط  21 21,3 2 583 000 سلسلح هغشتٍح -خذٌذ- خىدٌا 

01/10/2022 ز48 د 52ط  21 24,7 2 545 000 هٌىعاخ ذشفٍهٍح -خذٌذ-خواعرٌا صٌٌح 

26/09/2022 ز28 د 26ط  19 48,0 4 847 000 هسلسل ذشكً ذشكً- الىعذ

23/09/2022 ز47 د 12ط  14 54,3 4 694 000 هسلسل ذشكً ذشكً- تشاءج

22/09/2022 ز30 د 40ط  18 54,1 4 315 000 هسلسل ذشكً ذشكً- لخىاذاخ

01/09/2022 ز42 د 53ط  22 45,0 4 149 000 هسلسل هغشتً لوكرىب

30/09/2022 ز46 د 6ط  14 46,7 4 116 000 هسلسل ذشكً ذشكً- األهاًح 

23/09/2022 ز58 د 35ط  18 51,0 3 869 000 هسلسل ذشكً ذشكً- هسك اللٍل 

20/09/2022 ز49 د 57ط  21 36,2 3 833 000 فٍلن ذلفضي هغشتً أحالم

30/08/2022 ز44 د 13ط  22 40,2 3 735 000 فٍلن ذلفضي هغشتً صواج سً الطٍة

13/09/2022 ز2 د 53ط  21 38,0 3 725 000 فٍلن ذلفضي هغشتً الذاس الوششوكح

01/09/2022 ز12 د 5ط  15 48,9 3 712 000 هسلسل ذشكً هي أخل إتًٌ

ذىقٍد تذء الثسالثشاهح ذاسٌخ الثس %حصح الوشاهذج  عذد الوشاهذٌي (الٌىع)ذعشٌف اضافً

الثشاهح العشش األولى تالٌسثح للقٌاج األولى

ذىقٍد تذء الثس ذاسٌخ الثس %حصح الوشاهذج 

الثشاهح العشش األولى تالٌسثح للقٌاج الثاًٍح

عذد الوشاهذٌي (الٌىع)ذعشٌف اضافً الثشاهح

. فًثال، ثبنُغجخ نًغهغم ٚجث كم ٕٚو نٍ رؤخز ثؼٍٛ االػزجبس إال انحهمخ انزٙ نمٛذ أكجش ػذد يٍ نًشبْذٍٚ

دٔصٚى ٔ األٔنٗ: انمُبربٌ انٕطُٛزبٌ يٕضٕع انذساعخ ًْب

انزٙ رغبٔ٘ يذرٓب ػشش دلبئك فًب فٕق ال رؤخذ ثؼٍٛ االػزجبس فٙ الئحخ انجشايج انًزًٛضح إال انجشايج

ٚزى رشرٛت انجشايج حغت ػذد يشبْذٚٓب

.إرا كبٌ ثشَبيج يب ٚجث ثظفخ يُزظًخ ٔ يزٕانٛخ فال رؤخز ثؼٍٛ االػزجبس إال انًشح انزٙ نمٙ فٛٓب أكجش ػذد يٍ نًشبْذٍٚ
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https://www.youtube.com/watch?v=7qijITEEK0g


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

:خاصٍاخ خهاص هاسوكورشي

رًثم ْذِ انؼُٛخ يجًٕع عكبٌ انًغشة انزٍٚ ٚزٕفشٌٔ ػهٗ جٓبص رهفبص، انحضشٌٕٚ يُٓى ٔ انمشٍٔٚ

. ثٛذ1030 شخض ثبنغخ اػًبسْى خًظ عُٕاد فًب فٕق ٚؼٛشٌٕ فٙ 4085  رحزٕ٘ ػُٛخ يبسٔكًزش٘ ػهٗ 2022 أكزٕثش 02ثزبسٚخ 

.رجٓض يبسٔكًزش٘ كم ثٛذ يٍ ثٕٛد انؼُٛخ ثجٓبص نمٛبط انًشبْذح ػهٗ االلم ٔ كزنك أداح رحكى ػٍ ثؼذ ثأصساس شخظٛخ

:هؤششاخ الوشاهذج

.ثبنُغجخ نألشخبص انزٍٚ رحزٕ٘ ػهٛٓى انؼُٛخ (اٚب كبَذ انمُبح )يؼذل انٕلذ انز٘ ٚزى ايضبءِ فٙ يشبْذح انزهفضح  (ثبنذلبئك)يذح انًشبْذح نهشخض 

.خالل األسثغ أعبثٛغ انًبضٛخ (األٔنٗ ٔ دٔصٚى)ػذد األشخبص انزٍٚ شبْذٔا ػهٗ األلم يشح ٔاحذح احذٖ انمُبرٍٛ يٕضٕع لٛبط انًشبْذح : رغطٛخ ػهٗ يذٖ اسثؼخ اعبثٛغ

ال ٚجت ثث انًؼطٛبد اال فٙ ظشٔف رًكٍ انًزهمٙ انؼبد٘ را انًغزٕٖ انذساعٙ انًزٕعظ يٍ فًٓٓب ثظفخ ٔاضحخ (3

نٓزِ انغبٚخ ٚؼزًذ جٓبص يبسٔكًزش٘ ػهٗ ػُٛخ يٍ انجٕٛد.  انمٛبط انًشجغ ثبنُغجخ نًشبْذح انزهفضح فٙ انًغشة2008 يبسط 28رؤيٍ يبسكًزش٘ يُز 

ٔكزنك جًٛغ انًؼهٕيبد انضشٔسٚخ نهفٓى انجٛذ نهًؼطٛبد يٍ يذح جًؼٓب ٔيذح االعزًبسح ٔ انطجٛؼخ انًذلمخ نهًؤششاد ٔ انًؼبٚٛش ٔ  •  

.انخ...انزٕلٛذ ٔانغبكُخ

ال ٚجت اٌ ٚؤد٘ رمذٚى انًؼطٛبد انٗ ا٘ رغهٛظ نهز٘ ٚزهمبْب (2

.َْٕغجخ أٔػذد انًشبْذٍٚ انهذٍٚ شبْذٔػهٗ األلم يشح ٔاحذح انمُبح يٕضٕع لٛبط انًشبْذح خالل يذح يؼُٛخ (َغجخ يئٕٚخ)انُغجخ انزشاكًٛخ نهًشبْذح 

ٚجت اٌ ٚشافك كم اػزًبد نًؼطٛبد انًشبْذح نًبسٔكًزش٘ (1

:قىاعذ تس الوعطٍاخ

.انؼذد انٕعظ نألشخبص انزٍٚ ٚشبْذٌٔ انجشايج فٙ انثبَٛخ (أ انُغجخ انًؼذل ثبألػذاد  )ػذد انًشبْذٍٚ

.انمغظ انز٘ رًثهّ يذح يشبْذح لُبح يب يٍ يجًٕع يشبْذح انمُٕاد انزهفضٚخ(َغجخ يئٕٚخ  )حظخ انًشبْذح

:ٚزؼٍٛ ػهٗ كم ثث نهًؼطٛبد اٌ ٚحزشو انمٕاػذ انزبنٛخ، أكبٌ انجث يشئٛب أٔ يغًٕػب أٔ يكزٕثب

األطم انًشجغ يبسٔكًزش٘، كم انحمٕق يحفٕظخ نهًشكض انًُٓٙ نمٛبط يشبْذح انزهفضح، انُغخ ٔانجث يًُٕع يٍ ػذٖ يب : "انًهحٕظخ •  

"أرٌ نّ كزبثٛب

َفظ انًؤششاد، َفظ انًذح انضيُٛخ أٔ يذح صيُٛخ عبثمخ ) ال ًٚكٍ يمبسَخ ْزِ انًؼطٛبد اال يغ يؼطٛبد رخضغ نُفظ انًؼبٚٛش أٔ يُجثمخ يٍ َفظ انًظذس (4

(انخ...لبثهخ نهًمبسَخ، َفظ انغكبٌ
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