
البالغ الصحافي األسبوعي

األرقام المفاتيح للتلفزة

%الٌغبت الخشاكوٍت للوشاهذة 

35,4

13,7

18,8

47,4

21,2

4,2

8,3

23,3

باقً قٌىاث الششكت الىطٌٍت 

³لإلراعت و الخلفضة

دوصٌن

األولى

األولى

الوغشبٍت

باقً قٌىاث الششكت الىطٌٍت 

³لإلراعت و الخلفضة

دوصٌن

%حصت الوشاهذة 

10,2

1,1

3,6

27,5

20,7

0,7

4,8

20,2

وقج الزسوة 

(30د22 ـ ط 50د20ط)

.نٓزِ انمُبح" شبسح انمٛبط" رٙ فٙ غٛشيزٕفشح فٙ ْزا انجالؽ ثغجت غٛبة 1َغت يشبْذح يٛذ٘ 

2022 أكخىبش 25 إلى 19األعبىع هي 

هشاهذة الخلفضة 

يذح انًشبْذح انٕٛيٛخ نهزهفضح ثبنُغجخ نألشخبص ثبنغبػبد ٔ انذلبئك

 عُٕاد 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 

.فًب فٕق

¹هذة الوشاهذة لألشخاص

هجوىع الٍىم ٌقاط هي 

( 27 صباحا  إلى الغاعت 3الغاعت  )

   2022 أكخىبش 25 إلى 19األعبىع هي  دقٍقت38 عاعاث و 3

هشاهذة القٌىاث الىطٌٍت

يشبْذح انزهفضح ثبنُغجخ نكم لُبح

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

²القٌاة

الوغشبٍت

. دقيقة 38 و ساعات 3 لمدة يوميا التلفزة فوق، فما سنوات خمس عمره البالغ الشخص يشاهد ,  2022 أكتوبر 25 إلى 19 من األسبوع¹ 
.األٔنٗ،األٔنٗ دٔنٛخ، انمُبح انثبَٛخ، انمُبح انثبَٛخ ػبنًٛخ، انشٚبضٛخ، انًغشثٛخ، األيبصٚغٛخ، انغبدعخ : انمُٕاد انٕطُٛخ يٕضٕع لٛبط انًشبْذح ْٙ :² 

.األٔنٗ دٔنٛخ، انشٚبضٛخ، األيبصٚغٛخ، انغبدعخ : يٍ" يجًٕع ثبلٙ لُٕاد انششكخ انٕطُٛخ نإلراػخ ٔ انزهفضح" ٚزكٌٕ  : ³ 
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-جذٌذ-جىدٌا               000 742 3

-جذٌذ-جشٌج و جاسٌج               000 486 3

بٌاث العغاط              000 341 3

حالت الطقظ              000 878 2

-جذٌذ-جواعخٌا صٌٌت               000 617 2

-حشكً-الىعذ               000 157 5

-حشكً-األهاًت               000 693 4

عخاس الٌج              000 458 4

ٌىهٍاث دسٌن اسحٍغج              000 856 3

ولٍوت هع حلٍوت              000 530 3

البشاهج الخوظ األولى بالٌغبت للقٌاة األولى

حىقٍج بذء البذ حاسٌخ البذ %حصت الوشاهذة  عذد الوشاهذٌي البشاهج

دٔصٚى ٔ األٔنٗ: انمُبربٌ انٕطُٛزبٌ يٕضٕع انذساعخ ًْب

2022 اكخىبش 24اإلرٌٍي  د38 د 36ط  21 31,3

2022 اكخىبش 19األسبعاء  د12 د 6ط  22 32,4

البشاهج الوخوٍضة للقٌىاث اعخباسا للوشاهذة

:هلحىظت ههوت 

.إرا كبٌ ثشَبيج يب ٚجث ثظفخ يُزظًخ ٔ يزٕانٛخ فال رؤخز ثؼٍٛ االػزجبس إال انًشح انزٙ نمٙ فٛٓب أػهٗ ػذد نهًشبْذٍٚ

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

ٚزى رشرٛت انجشايج حغت ػذد يشبْذٚٓب

2022 اكخىبش 21الجوعت  د24 د 54ط  18 46,8

2022 اكخىبش 19األسبعاء  52,2

2022 اكخىبش 19األسبعاء  د22 د 50ط  13 58,6

 د45 د 4ط  19

2022 اكخىبش 21الجوعت  د50 د 42ط  18 44,6

 د10 د 25ط  202221 اكخىبش 25الزالراء 38,9

2022 اكخىبش 22الغبج  24,4

البشاهج الخوظ األولى بالٌغبت للقٌاة الزاًٍت

حىقٍج بذء البذ حاسٌخ البذ %حصت الوشاهذة  عذد الوشاهذٌي البشاهج

 د11 د 43ط  21

2022 اكخىبش 19األسبعاء  د3 د 56ط  21 23,9

2022 اكخىبش 20الخوٍظ  د16 د 11ط  22 31,3
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َْٕغجخ أٔػذد انًشبْذٍٚ انهذٍٚ شبْذٔػهٗ األلم يشح ٔاحذح انمُبح يٕضٕع لٛبط انًشبْذح خالل يذح يؼُٛخ (َغجخ يئٕٚخ)انُغجخ انزشاكًٛخ نهًشبْذح 

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

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

(انخ ...صيُٛخ عبثمخ لبثهخ نهًمبسَخ، َفظ انغكبٌ

:قىاعذ بذ الوعطٍاث

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

ٚجت اٌ ٚشافك كم اػزًبد نًؼطٛبد انًشبْذح نًبسٔكًزش٘  (1

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

"يب أرٌ نّ كزبثٛب
ٔكزنك جًٛغ انًؼهٕيبد انضشٔسٚخ نهفٓى انجٛذ نهًؼطٛبد يٍ يذح جًؼٓب ٔيذح االعزًبسح ٔ انطجٛؼخ انًذلمخ نهًؤششاد ٔ انًؼبٚٛش ٔ انزٕلٛذ  •  

.انخ...ٔانغبكُخ

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

. ثٛذ1045 شخض ثبنغخ اػًبسْى خًظ عُٕاد فًب فٕق ٚؼٛشٌٕ فٙ 4276رحزٕ٘ ػُٛخ يبسٔكًزش٘ ػهٗ  , 2021  ُٚبٚش 19ثزبسٚخ 

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

:هؤششاث الوشاهذة

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

.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 

:خاصٍاث جهاص هاسوكوخشي

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

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