
يشاهذة انقُىاث انىطٍُت

⁴عذد انًشاهذٌٍ

       2 060 000                          29 595 000   

       5 421 000                          27 507 000   

يشاهذة انخهفضة بانُغبت نكم قُاة

20,8

3,9 0,8

7,7

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

23,3 20,6

⁶

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

8
طُٛخ نإلراػخ ٔ انزهفضح 13,2% َغجخ انًغشثٛخ 47,4%، َغجخ دٔصٚى 35,3% رجهغ انُغجخ انزشاكًٛخ نًشبْذح األٔنٗ   فٙ يجًٕع انٕٛو17,8% ٔ رجهغ َغجخ ثبلٙ لُٕاد انششكخ إن

 
7

طُٛخ نإلراػخ ٔ انزهفضح 1,2 ، حظخ انًغشثٛخ 28,5% ، حظخ دٔصٚى 10,8%رجهغ حظخ األٔنٗ يٍ انززجغ   فٙ يجًٕع انٕٛو3,1% ٔ رجهغ حظخ ثبلٙ لُٕاد انششكخ إن

. دلٛمخ ٕٚيٛب نهجٛذ انٕاحذ14عبػبد 6ٔ دلٛمخ أٔ ثؼجبسح أخشٖ ٚكٌٕ ػهٗ األلم رهفبص ٔاحذ يشغال نًذح 14  عبػبد 6ٔ رجهغ يذح انًشبْذح انٕٛيٛخ نهزهفضح ثبنُغجخ نهجٛذ انٕاحذ2022ثبنُغجخ نشٓش أكزٕثش ¹ 

  4
عُٕاد فًب فٕق5 يشبْذ ثبنغخ أػًبسْى 5 421 000 يشبْذ ٔ فٙ كم ثبَٛخ يٍ ٔلذ انزسٔح ٚظم إنٗ 2 060 000يؼذل يشبْذ٘ انمُٕاد انًغشثٛخ فٙ كم ثبَٛخ يٍ انٕٛو ٚظم إنٗ 

   .  دلٛمخ32عبػبد 3ٔ ٚشبْذ انشخض انجبنغ ػًشِ خًظ عُٕاد فًب فٕق، انزهفضح ٕٚيٛب نًذح 2022ثبنُغجخ نشٓش أكزٕثش ²

باقً قُىاث انششكت انىطٍُت نإلراعت و انخهفضة 
6

21,2 األونى

انًغشبٍت

⁷%  حصت انًشاهذة

10,8

1,2

3,1

28,5

35,3

13,2

17,8

47,4

باقً قُىاث انششكت انىطٍُت نإلراعت و انخهفضة 
6

األونى

انًغشبٍت

دوصٌى

. عُٕاد فًب فٕق5 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 

%حصت انًشاهذة  ³انخغطٍت

43,6 (27 صباحا إنى انغاعت 3انغاعت )يجًىع انٍىو ٌقاط يٍ 

47,1 (30د22 ـ ط 50د20ط)وقج انزسوة 

دوصٌى

 .  يهٌٕٛ يشبْذ شبْذٔا ػهٗ األلم نحظخ ٔاحذح إحذٖ انمُٕاد انًغشثٛخ29 أكثش يٍ 2022ػهٗ طٕل شٓش أكزٕثش ³

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

4,5

 3انغاعت )     يجًىع انٍىو ٌقاط يٍ       

(27صباحا  إنى انغاعت 

وقج انزسوة 

(30د22 ـ ط 50د20ط)

% انُغبت انخشاكًٍت نهًشاهذة ⁵قُاة
8

البالغ الصحافي الشهري

األرقام المفاتيح للتلفزة

2022 أكخىبش 30 إنى 03يٍ 

2022أكخىبش 

يشاهذة انخهفضة 

يذح انًشبْذح انٕٛيٛخ نهزهفضح ثبنُغجخ نألشخبص ثبنغبػبد ٔ انذلبئك

. عُٕاد فًب فٕق5 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 

²يذة انًشاهذة نألشخاص 

  دقٍقت14عاعاث و6   2022أكخىبش 

¹يذة انًشاهذة نهبٍىث

 دقٍقت32عاعاث و3  

1/3 األصم انًشجع ياسوكًخشي، جًٍع انحقىق يحفىظت نهًشكض انًهًُ نقٍاط يشاهذة انخهفضة، انُغخ يًُىع ياعذا يا أرٌ نه كخابٍا، 



26/10/2022 د24 د 4ط  22 39,3 4 256 000 عهغهت يغشبٍت -جذٌذ-جشٌج وجاسٌج 

17/10/2022 د57 د 49ط  21 33,2 3 903 000 عهغهت يغشبٍت -جذٌذ- جىدٌا 

20/10/2022 د16 د 11ط  22 31,3 3 341 000 يغهغم يغشبً بُاث انعغاط

15/10/2022 د9 د 37ط  21 27,9 3 104 000 يُىعاث حشفٍهٍت -جذٌذ-جًاعخُا صٌُت 

12/10/2022 د52 د 29ط  20 23,0 2 764 000 يحًذ سضا انعبٍذي:حقذٌى  االخباس بانهغت انعشبٍت

08/10/2022 د36 د 25ط  22 31,2 2 646 000 فٍهى حهفضي يغشبً انغادي

23/10/2022 د34 د 42ط  21 23,6 2 608 000 سكىب انبحش:يجهت إجخًاعٍت  -جذٌذ- يذاونت

30/10/2022 د13 د 43ط  21 20,2 2 297 000 حضوٌش انعًهت فً انًغشب:يجهت إجخًاعٍت  جذٌذ-دقٍقت 45    

25/10/2022 د36 د 12ط  20 19,5 2 082 000 عهغهت يغشبٍت بُاث انغً انطاهش

11/10/2022 د39 د 9ط  20 18,5 2 048 000 عهغهت يغشبٍت كابخٍ حجٍبت

14/10/2022 د11 د 28ط  19 52,8 5 374 000 يغهغم حشكً حشكً- انىعذ

19/10/2022 د22 د 50ط  13 58,6 4 693 000 يغهغم حشكً حشكً- األياَت 

25/10/2022 د10 د 25ط  21 38,9 4 458 000 يُىعاث حشفٍهٍت عخاس الٌج

18/10/2022 د3 د 30ط  21 36,2 4 040 000 فٍهى حهفضي يغشبً يىل انبُذٌش

04/10/2022 د55 د 58ط  21 37,3 3 690 000 فٍهى يغشبً خشبىشت

11/10/2022 د19 د 55ط  21 35,8 3 464 000 فٍهى حهفضي يغشبً انصانحت

13/10/2022 د7 د 18ط  18 46,5 3 415 000 يغهغم حشكً حشكً- يغك انهٍم 

28/10/2022 د19 د 58ط  13 42,3 3 319 000 أَظ فىباس:حقذٌى  انًىجض انشٌاضً

27/10/2022 د54 د 32ط  21 27,1 3 315 000 يغهغم يغشبً بغٍج حٍاحك

06/10/2022 د6 د 38ط  22 36,2 3 265 000 يجهت إجخًاعٍت يخخفىٌ

. 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

انبشايج انعشش األونى بانُغبت نهقُاة انثاٍَت

عذد انًشاهذٌٍ (انُىع)حعشٌف اضافً انبشايج

انبشايج انعشش األونى بانُغبت نهقُاة األونى

حىقٍج بذء انبذ حاسٌخ انبذ %حصت انًشاهذة 

حىقٍج بذء انبذانبشايج حاسٌخ انبذ %حصت انًشاهذة  عذد انًشاهذٌٍ (انُىع)حعشٌف اضافً

2/3 األصم انًشجع ياسوكًخشي، جًٍع انحقىق يحفىظت نهًشكض انًهًُ نقٍاط يشاهذة انخهفضة، انُغخ يًُىع ياعذا يا أرٌ نه كخابٍا،  

https://www.youtube.com/watch?v=7qijITEEK0g


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

:قىاعذ بذ انًعطٍاث

.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

.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

:خاصٍاث جهاص ياسوكًخشي

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

. ثٛذ1035 شخض ثبنغخ اػًبسْى خًظ عُٕاد فًب فٕق ٚؼٛشٌٕ فٙ 4100  رحزٕ٘ ػُٛخ يبسٔكًزش٘ ػهٗ 2022 أكزٕثش 30ثزبسٚخ 

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

:يؤششاث انًشاهذة

3/3 األصم انًشجع ياسوكًخشي، جًٍع انحقىق يحفىظت نهًشكض انًهًُ نقٍاط يشاهذة انخهفضة، انُغخ يًُىع ياعذا يا أرٌ نه كخابٍا،


