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 تقديم عام  -1

 14يوم  2021ومشروع قانون املالية لسنة  2020أحالت الحكومة مشروع قانون املالية التكميلي لسنة  

على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب الذي أحاله بدوره على لجنة التخطيط واملالية قبل عرضه على أكتوبر 

الية طالبت الحكومة بسحب مشروع وجدير بالذكر أن لجنة املما للتداول فيهما ثم املصادقة عليهالعامة  الجلسة

و إعادة النظر فيه ثم أحالته مرة أخرى على أنظار  2020أكتوبر  28يوم  2020قانون املالية التعديلي لسنة 

استجابت الحكومة لهذا الطلب مقّدمة حيث .  2021املجلس قبل الشروع في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 

 .2020نوفمبر  13وع يوم بذلك النسخة الجديدة من املشر 

في نسخته األولى،  2020وقد تأسس رفض لجنة التخطيط واملالية ملشروع قانون املالية التعديلي لسنة 

بحجم النفقات والديون وهو ما يستوجب توضيحا من الحكومة وتدقيقا في املعطيات  املتعلقعلى الغموض 

رفض تمويل ميزانية الدولة التكميلية الخاصة بسنة  املقّدمة حسب رأيها خصوصا وأن البنك املركزي كان قد

2020. 

يصادق مجلس نواب الشعب »من القانون االساس ي للميزانية في فقرته الثانية على انه  47وينّص الفصل  

يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل  21على مشروع قانون املالية التعديلي املعروض عليه في أجل أقصاه 

، كما ينص نفس الفصل على أن تتم املصادقة عليه قبل املصادقة على قانون املالية للعام «كومةرئيس الح

 .القادم

يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين املالية »من الدستور على انه  66فيما ينّص الفصل 

م مشروع قانون املالية للمجلس وُيقد  «. وغلق امليزانية طبق الشروط املنصوص عليها بالقانون األساس ي للميزانية

انون املالية قديسمبر من كل عام. وقد أثار مشروع  10أكتوبر ويصادق عليه في أجل ال يتجاوز  15في أجل أقصاه 

زي وبين الفاعلين السياسيين والخبراء واملختصين، وكذلك ركبين الحكومة والبنك امل التكميلي اختالفات وتباينات

املستقلة لالتصال السمعي والبصري  االعلي وهو ما جعل الهيئة 2021ملشروع قانون املالية لسنة الشأن بالنسبة 

تعمل على رصد هذين املشروعين في عدد من وسائل اإلعالم السمعية والبصرية ملعرفة مدى التزامها بمؤشرات 

وانين املالية تؤثر تأثيرا مباشرا التنوع والتعدد وتقديم معلومات ذات جودة على لجمهور املواطنين خصوصا وأن ق

 .على حياتهم اليومية

 :المنهجية المعتمدة -2

 فترة الملصد -أ

 ديسمبر  10نوفمبر إلى غاية   01أيام متواصلة بداية من يوم  10و اشملت فترة الرصد في هذا التقرير شهر 

 مع هذا املوضوع.  وكيفّيابغاية فهم كيفية تعاطي مختلف وسائل االعالم السمعية والبصرية كمّيا  2020

 فترة الملصد اليسمي -ب
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إرتكزت فترة الرصد اليومي في القنوات التلفزية على رصد برنامج حواري يومي والنشرة اإلخبارية خالل 

 أوقات الذروة، 

 اململصسدة في القنسات التلفزية:  االنشملات االخبارية البرامج الحسارية ةائمة افي مايلي

 البرلامج الحساري/النشملة االخبارية اململصسدة القناة التلفزية

 النشملة الملئي ية لألخبار   -بمللامج تسنس هذا امل اء القناة السطنية االالى

 لامج تسنس اليسمبمل  ةناة الحسار التسنس ي

  RDV   9بمللامج ةناة التاسعة

الخاصة بكل من برنامج " تونس تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أنه تم رصد املوجز أو الفقرة اإلخبارية 

 " ضمن كامل البرنامج. RDV9اليوم" و "

برنامج حواري يومي وعلى املواجيز والنشرات رصد على اإلذاعية كما ارتكزت فترة الرصد اليومي في القنوات 

 .على راس كل ساعة بداية من الساعة السابعة صباحا على الساعة السابعة مساءاإلخبارية التي تم بثها 

 اإلخبارية اململصسدة في القنسات االذاعية: املساجيز /البرامج الحسارية االنشملات ةائمة افي مايلي

 البرلامج الحساري/النشملة االخبارية اململصسدة االذاعيةالقناة 

 اإلذاعة السطنية
 -البالد اليسمبمللامج 

 م اء 19صباحا إلى ال اعة  07املساجيز اإلخبارية من ال اعة / النشملات

 إذاعة مسزييك اف ام
 -بمللامج ميدي شس

 م اء 19صباحا إلى ال اعة  07املساجيز اإلخبارية من ال اعة /النشملات 

 إذاعة جسهملة اف ام
 -بمللامج بسليتيكا

 م اء 19صباحا إلى ال اعة  07املساجيز اإلخبارية من ال اعة /النشملات 

 

 عينة القنسات التلفزية ااالذاعية اململصسدة -ج

 03قنوات تلفزية و 03ا التقرير، موزعة بين ذقنوات تلفزية وإذاعية عمومية وخاصة في ه 6تم رصد 

 قنوات إذاعية، وفي ما يلي قائمة القنوات املرصودة: 

 القناة االذاعية القناة التلفزية

 اإلذاعة الوطنية القناة الوطنية االولى

 إذاعة موزييك اف ام قناة الحوار التونسي

 إذاعة جوهرة اف ام قناة التاسعة

 

حتساب مدة أخذ الكلمة ملختلف اوذلك من خالل الكمي هذا التقرير استنادا إلى املنهج إنجاز كما تم 

القارين في مدة مداخالت الصحفيين واملعلقين  واحتسابالفاعلين السياسيين والخبراء ومنظمات املجتمع املدني 

من كال  املتدخلينكل  واقفرصد مب ةإلى املعطيات الكيفية واملتعلقوكذلك اعية. ذمختلف البرامج التلفزية واإل 
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الصحافة  أللياتالقنوات املذكورة  استعمال مدى عن رصدـ عالوة ملواضيع املطروحةاملشروعين واملحاور أو ا

 . التفسيرية
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وقانون المالية  2021تعاطي اإلعالمي مع مشروع قانون المالية لسنة النتائج العامة لل -3

  2020التكميلي لسنة 

  قنوات التلفزيةفي ال مع مشروعي قانون المالية النتائج العامة للتعاطي اإلعالمي -أ

  وع قانون المالية ي اإلجمالي المخصص لتغطية مشر
ز الزمنز وقانون المالية التكميلي  2021الحي 

ي  2020
ز
 القنوات التلفزيةف

ي 
ز الزمنز الحي 
 اإلجمالي 

وع القانون  مشر
 2021لسنة 

قانون المالية 
 2020التكميلي لسنة 

 إسم القناة التلفزية

 القناة الوطنية األول 01:14:44 42:13:22 43:28:06

 قناة الحوار 26:01:20 01:42:26 27:43:46

 قناة التاسعة 03:45:59 21:55:06 25:41:05

ي اإلجمالي  31:02:03 65:50:54 96:52:57
ز الزمنز  الحي 

 

 

 

 

0:00:00

4:48:00

9:36:00

14:24:00

19:12:00

24:00:00

28:48:00

33:36:00

38:24:00

43:12:00

القناة الوطنية األولى قناة الحوار قناة التاسعة

42:13:22

01:42:26

21:55:06

01:14:44

26:01:20

03:45:59

2021مشروع قانون المالية لسنة  2020قانون المالية التكميلي لسنة 
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ثانية لتغطية مشروع قانون  57دقيقة و52ساعة و 69خّصصت القنوات التلفزية مجتمعة )ثالث قنوات( 

، وهي مّدة زمنية مرتفعة مقارنة باملدة الزمنية 2021ومشروع قانون املالية لسنة  2020املالية التكميلي لسنة 

 ثانية. 35دقيقة و 16ساعات و 9 آنذاكالتي بلغت  2019 لسنة مشروع قانون املاليةاملخصصة لتغطية 

تفاوتت املدة الزمنية املخصصة للتغطية بين القناة الوطنية األولى وبين قناة الحوار التونس ي وقناة 

ين قناة الحوار ثوان، في حين تقاربت ب 6دقيقة و 28ساعة و 43في القناة الوطنية هذه املدة  التاسعة، إذ بلغت

 ثوان(. 05دقيقة و 41ساعة و 25ثانية( وقناة التاسعة ) 46دقيقة و 43ساعة و 27) التونس ي

كر أّن التغطية شملت
ّ
مشروعي القانونين مع تسجيل تفاوت في املدة الزمنية لكليهما حيث  والجدير بالذ

في حين  ثوان، 3دقيقة و 02ة وساع 31خصصت القنوات التلفزية مجتمعة ملشروع قانون املالية التكميلي 

 ثانية. 54دقيقة و 20ساعة و 65 حوالي 2021خصصت ملشروع قانون املالية لسنة 

 59دقيقة و 54و ساعات3تبرز الجداول املصاحبة أن القناة الوطنية األولى وقناة التاسعة ) 

ساعة  26)  بقناة الحوار التونس يمقارنة   2020نون املالية التكميلي لسنة خّصصتا حجم تغطية أقّل لقا ثانية(

على مشروع قانون  ثانية (.وبالتالي ركزت كل من قناة التاسعة وقناة الحوار التونس ي تغطيتهما 20دقيقة و 1و

 في حين اهتمت قناة الحوار التونس ي بقانون املالية التكميلي. 2021املالية لسنة 

 ي القن
ز
ز حسب الصنف ف  وات التلفزيةالمدة الزمنية المخصصة للمتدخلي 

ز  القناة الوطنية األول قناة التاسعة قناة الحوار التونسي   أصناف المتدخلي 

 صحفيون ومعلقون 40:49:14 21:32:46 4:05:03

3:36:30 2:25:14 1:24:46 
وشخصيات سياسية غي   أحزاب سياسية

 منتمية

اء 0:42:36 0:58:45 19:22:32  خير

 المركزيالبنك  0:06:19 0:00:00 0:00:00

 "منظمة "كوناكت 0:04:53 0:00:00 0:00:00

 أعضاء الحكومة 0:13:03 0:43:01 0:01:07

 االتحاد العام التونسي للشغل 0:01:14 0:01:19 0:00:00

0:00:50 0:00:00 0:00:17 
االتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

 والصناعات التقليدية

 متوسطية لحقوق االنسان الشبكة األورو  0:00:00 0:00:00 0:07:55

 اللجنة األولمبية 0:00:00 0:00:00 0:07:07

اء 0:00:00 0:00:00 0:06:56  جمعية الخير

ي لرؤساء المؤسسات 0:00:00 0:00:00 0:04:40  المعهد العربر

ي لحقوق االنسان 0:00:00 0:00:00 0:02:53  المعهد العربر

 لحقوق االنسانالرابطة التونسية  0:00:00 0:00:00 0:01:53

 جمعية سوليدار 0:00:00 0:00:00 0:01:33

ز  0:00:00 0:00:00 0:00:42 اء المحاسبي   هيئة الخير

ي  0:00:00 0:00:00 0:00:31
 مجلس األعمال التونسي االفريق 

 االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري 0:00:00 0:00:00 0:00:19
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 الوطنية لعدول اإلشهادالجمعية  0:00:00 0:00:00 0:00:18

 الهيئة العليا للمالية المحلية 0:00:00 0:00:00 0:00:16

0:00:12 0:00:00 0:00:00 
تحاد التونسي للمؤسسات الصغرى اال 

 لمتوسطةاو 

0:01:05 0:00:00 0:00:00 
المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية

 متدخلون اخرون 0:03:24 0:00:00 0:03:42

ي  43:28:04 25:41:05 27:43:46
ز الزمنز  مجموع الحي 

 

كما تبرز النتائج العامة هيمنة مداخالت الصحفيين واملعلقين في التغطية ملشروعي القانونين التي بلغت     

املعنّيين  ساعات فقط ملختلف الفاعلين 3ثانية مقابل  14دقيقة و 49ساعة و 40مدتها في القناة الوطنية األولى 

 .ثوان( 5دقيقة و 55ساعة و 21سعة )هذين القانونين والتداول فيهما، وكذلك الشأن بالنسبة لقناة التا بنقاش

منحت الحّيز الزمني األكبر ملداخالت مختلف الفاعلين من أحزاب سياسية وخبراء قد أما قناة الحوار التونس ي ف

 32دقيقة و 22ساعة و 19وأعضاء حكومة مع تسجيل تفاوت كبير بين الخبراء الذين منحوا مدة أخذ كلمة بلغت 

ثانية  30يقة ودق 36ساعات و 3كلمة بلغت الثانية في مقابل األحزاب السياسية التي تم منح أعضائها مدة أخذ 

أّما ممثلو املجتمع املدني وبالخصوص   دقائق . 07وكذلك أعضاء الحكومة الذين بلغت مدة مداخالتهم ساعة و

التونس ي للصناعة والتجارة  العام التونس ي للشغل واالتحاد كاالتحاداملمثلة لفئات اجتماعية مختلفة 

القنوات التلفزية التي تم رصدها حيث لم تتجاوز املدة  والصناعات التقليدية فنالحظ غيابا شبه تام لهما في كل

 دقائق. 3املخصصة لهما 

، واختالف 2020ورغم النقاش الذي دار حول موقف البنك املركزي من تمويل امليزانية التكميلية لسنة 

 ملمثله تقييم الفاعلين السياسيين بمختلف أصنافهم حول ذاك املوقف،
ّ
البنك  )أي محافظ نالحظ غيابا تاما

دقائق  6املركزي( في قناتي الحوار التونس ي وقناة التاسعة وتخصيص مدة ضئيلة له في القناة الوطنية األولى بلغت 

 ثانية. 19و

، فإّن تغطيتها ملشروعي القانونين 2019وباملقارنة مع تغطية القنوات التلفزية ملشروع قانون املالية لسنة 

أصناف الفاعلين وممثلي مختلف الفئات  على مستوى ع والتعدد التنوّ  مؤشري لهذه السنة اتسمت بضعف 

 االجتماعية.

 

 

 

 

 



10 
 

  وع قانون المالية لسنة وقانون  2021المواضيع المطروحة أثناء تغطية القنوات التلفزية لمشر

 2020المالية التكميلي لسنة 

 الم نوحشالمواضيم  القناة الوطنية األول قناة التاسعة قناة الحوار التونسي 

 التداين الداخلي  01:05:15 02:04:50 21:32:50

 مواضيع أخرى 00:44:11 00:42:26 03:35:17

01:04:49 20:54:25 16:26:04 
المنوال  ،التالية :االستثمار المسائل االقتصادية 

 التنموي، التضخم

ي  00:11:16 00:57:27 00:39:31  التداين الخارجر

 الصناديق االجتماعية ...( المسائل االجتماعية )التشغيل، 00:33:52 00:19:20 00:17:47

انية المخصصة لمختلف الوزارات والهيئات 00:16:11 00:15:25 00:16:48 ز  المي 

 الجباية 00:11:17 00:25:52 00:16:44

 تمويل االعالم العمومي  00:00:00 00:01:20 00:00:00

ز  43:28:06 25:41:05 27:43:46 ي مجموع الحي 
 الزمنز

 

 
قناة تبّين النتائج العامة الخاصة بالقنوات التلفزية هيمنة مطلقة ملوضوع التداين الداخلي على تغطية  

ثانية(، وكذلك الشأن بالنسبة  50دقيقةو 32ساعة و 21الحوار التونس ي مقارنة ببقية املواضيع املطروحة )

ر واملنوال التنموي على تغطيتها مقارنة بتناول بقية للقناة الوطنية األولى حيث هيمن محور التضخم/ االستثما

 ثانية(. 25دقيقة و 54و ساعة20املواضيع واملحاور .وتنطبق نفس هذه املالحظة على تغطية قناة التاسعة )

00:00:00

02:24:00

04:48:00

07:12:00

09:36:00

12:00:00

14:24:00

16:48:00

19:12:00

21:36:00

التداين الداخلي مواضيع أخرى ة المسائل االقتصادي
التالية 

االستثمار،المنوال:
التنموي، التضخم

التداين الخارجي ة المسائل االجتماعي
يق التشغيل، الصناد)

...(االجتماعية 

ة الميزانية المخصص
لمختلف الوزارات 

والهيئات

الجباية تمويل االعالم 
العمومي

21:32:50

03:35:17

01:04:49
00:39:31

00:17:47

00:16:48

00:16:44

00:00:00

02:04:50 00:42:26

20:54:25

00:57:27 00:19:20

00:15:25

00:25:52 00:01:20

01:05:15 00:44:11

16:26:04

00:11:16

00:33:52 00:16:11

00:11:17

00:00:00

قناة الحوار التونسي قناة التاسعة القناة الوطنية األولى
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سم 
ّ
وبالتالي فلئن نالحظ تنوعا في مستوى املواضيع املطروحة في تغطية القنوات التلفزية فإن تناولها لم يت

 ي ما بينها.ف بالتوازن 

ق بمداخالت األحزاب السياسية والشخصيات السياسية غير املنتمية نالحظ أن الحوار  
ّ
أخيرا في ما يتعل

منها ممثلة بمجلس نواب الشعب  9 ،حزبا 11ثانية توزعت بين  30يقة ودق 36ساعات و 3خصصت  التونس ي

على هذه املدة املخصصة هيمن حيث بمجلس نواب الشعب ورئيس حكومة سابق.  يونائب غير منتم

ثانية .أما القناة الوطنية األولى  58مداخالت أعضاء الحزب الدستوري الحّر التي بلغت ساعتان و لألحزاب

 26 ـأحزاب ممثلة كلها بمجلس نواب الشعب نال منها حزب حركة النهضة الحصة األكبر ب 10فشملت تغطيتها 

دقيقة  14 ـثانية ثم يليه حزب قلب تونس ب 41دقيقة و 24ي ب ثانية ،يليه حزب التيار الديمقراط 48دقيقة و

ي 57و
ّ

القناتين السابق ذكرهما  ثانية وتوزعت بقية املدة بين بقية األحزاب املتبقية. وتشترك قناة التاسعة في تمش 

غير أحزاب لها تمثيلية برملانية إضافة لشخصية سياسية  9ثانية( وشملت تغطيتها  14دقيقة و 25ساعات و 2)

ثانية  46دقيقة و 44 ـاألولى من حيث املدة املعطاة له ب منتمية مع تسجيل تصّدر حزب حركة الشعب للمرتبة

ثانية فيما  37دقيقة و 17 ـثانية ثم حزب الوطنيين الديمقراطيين املوّحد ب 58دقيقة و 35 ـيليه حزب قلب تونس ب

 توزعت بقية املدة بين بقية األحزاب .
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 النتائج العامة للتعاطي اإلعالمي مع مشروعي قانون المالية في القنوات التلفزية  -ب

  وع قانون المالية ي اإلجمالي المخصص لتغطية مشر
ز الزمنز ي  2020وقانون المالية التكميلي  2021الحي 

ز
ف

 القنوات االذاعية

ي اإلجمالي 
ز الزمنز  الحي 

وع القانون لسنة  مشر
2021 

قانون المالية 
 2020التكميلي لسنة 

 القناة االذاعيةإسم 

 اإلذاعة الوطنية 2:55:13 2:17:39 5:12:52

 إذاعة جوهرة اف ام 1:54:40 3:21:46 5:16:26

 إذاعة موزاييك 3:18:40 2:35:23 5:54:03

ي اإلجمالي  8:08:33 8:14:48 16:23:21
ز الزمنز  الحي 

 

 

 

 

ثانية لتغطية مشروع  21دقيقة و 23ساعة و 16إذاعية ( قنوات  3خًصصت القنوات اإلذاعية مجتمعة ) 

. وبذلك فقد ارتفعت هذه املدة بشكل 2021ومشروع قانون املالية لسنة  2020قانون املالية التكميلي لسنة 

 قنوات إذاعية (. 4ساعة .)  13التي بلغت ما يقارب  2019طفيف مقارنة بمدة تغطية قانون املالية 

حيث تفاوتت مدة التغطية بين القنوات اإلذاعية التي تم رصدها فإّن تغطية اإلذاعة  2019وعلى عكس 

أف أم وإذاعة جوهرة أف أم هذا العام اتسمت بالتماثل تقريبا في حجم املدة املخصصة  الوطنية وإذاعة موازاييك

0:00:00

0:28:48

0:57:36

1:26:24

1:55:12

2:24:00

2:52:48

3:21:36

3:50:24

اإلذاعة الوطنية إذاعة جوهرة اف ام إذاعة موزاييك

2:17:39

3:21:46

2:35:23

2:55:13

1:54:40

3:18:40

2021مشروع قانون المالية لسنة  2020قانون المالية التكميلي لسنة 
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طفيف ببعض الدقائق لصالح ساعات مع تسجيل تفاوت  5إذ خصصت كل إذاعة لتغطية مشروع القانونين،

اتسمت  في كل إذاعة حيت إذاعة موزاييك أف أم. وتنطبق نفس املالحظة على توزيع الوقت بين املشروعين

 التغطية لكليهما بالتوازن.

 ي القنوات االذاعية
ز
ز حسب الصنف ف  المدة الزمنية المخصصة للمتدخلي 

إذاعة جوهرة 
 اف ام

إذاعة 
 موزاييك

اإلذاعة 
 الوطنية

ز أصن  اف المتدخلي 

 صحفيون ومعلقون 02:35:08 03:10:30 02:23:46

 وشخصيات سياسية غي  منتمية أحزاب سياسية 01:37:26 01:49:17 01:26:57

اء 00:34:27 00:13:07 00:24:11  الخير

 متدخلون اخرون 00:00:00 00:00:00 00:01:26

 أعضاء الحكومة 00:19:43 00:16:49 00:36:54

 االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 00:00:00 00:00:00 00:02:45

 منظمة األطباء الشبان 00:01:48 00:00:00 00:00:00

 البنك المركزي 00:02:48 00:04:39 00:04:26

 المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان 00:00:41 00:00:00 00:00:00

 الغرفة الوطنية للصيادلة 00:00:23 00:00:00 00:00:00

 منظمة بوصلة 00:00:13 00:06:41 00:00:00

 منظمة اوكسفام 00:00:06 00:00:00 00:00:00

00:02:30 00:03:45 00:00:00 
)منظمة  كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية

 كوناكت(

 رئيس الجمهورية ومستشاروه 00:00:00 00:01:49 00:01:11

 المنظمة التونسية لرواد األعمال 00:00:00 00:01:18 00:01:27

 االتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى 00:00:00 00:01:08 00:00:00

ي للفالحة والصيد البحري 00:00:00 00:01:07 00:02:56
 االتحاد الوطنز

ز  00:00:00 00:00:58 00:01:23  النقابة الوطنية للفالحي 

 المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 00:00:09 00:00:00 00:00:00

 النقابة الوطنية لإلذاعات الخاصة 00:00:00 00:00:54 00:01:35

 نقابة المؤسسات الصيدلية 00:00:00 00:00:00 00:01:34

 محامون 00:00:00 00:00:00 00:01:11

 المجلس األعل للقضاء 00:00:00 00:00:00 00:01:09

 منظمة أنا يقظ 00:00:00 00:00:50 00:00:00

 محكمة المحاسبات 00:00:00 00:00:46 00:00:00

اتيجية 00:00:00 00:00:25 00:00:00  معهد الدراسات االسي 

 عدول اإلشهادالجمعية الوطنية ل 00:00:00 00:00:00 00:01:05

ي  5:12:52 5:54:03 5:16:26
ز الزمنز  مجموع الحي 

 

تظهر النتائج العامة أن القنوات اإلذاعية اتبعت نفس تمش ي القنوات التلفزية إذ خصصت أكثر وقت 

والفاعلين  ملداخالت الصحفيين واملعلقين مقارنة بمنح الكلمة ملداخالت الفاعلين السياسيين بأصنافهم
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والشخصيات السياسية غير  االقتصاديين واالجتماعيين فيما توزعت بقية املدة أساسا بين األحزاب السياسية

املنتمية والخبراء وأعضاء الحكومة مع تسجيل أفضلية في كل القنوات لصالح مداخالت األحزاب السياسية. كما 

نالحظ أن القنوات اإلذاعة كالقنوات التلفزية لم تعر اهتماما لالتحاد العام التونس ي للشغل واالتحاد التونس ي 

 في البرامج التي تم رصدها. قليدية وكذلك محافظ البنك املركزي والتجارة والصناعات الت للصناعة

  وع قانون المالية لسنة  االذاعيةالمواضيع المطروحة أثناء تغطية القنوات وقانون المالية  2021لمشر

 2020التكميلي لسنة 

ز  مجموع الحي 
ي 
 الزمنز

إذاعة جوهرة 
 اف ام

إذاعة 
 موزاييك

اإلذاعة 
 الوطنية

 المواضيع المطروحة

 التداين الداخلي  02:15:31 01:59:20 00:58:58 05:13:49

 مواضيع أخرى 01:25:16 01:10:37 01:12:54 03:48:47

02:37:34 01:10:26 01:09:05 00:18:03 

المسائل االقتصادية التالية 
:االستثمار، المنوال التنموي، 

 التضخم

02:06:21 01:05:36 00:35:36 00:25:09 
انية المخصصة ز لمختلف  المي 

 الوزارات والهيئات

 الجباية 00:16:38 00:28:12 00:16:27 01:01:17

ي  00:20:07 00:16:11 00:11:30 00:47:48  التداين الخارجر

00:46:10 00:19:00 00:15:02 00:12:08 
المسائل االجتماعية )التشغيل، 

 الصناديق االجتماعية ...(

 تمويل االعالم العمومي  00:00:00 00:00:00 00:01:35 00:01:35

ي  5:12:52 5:54:03 5:16:26 16:23:21
ز الزمنز  مجموع الحي 
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ز التغطية في كل من قناة موزاييك أف أم واإلذاعة الوطنية على محور التداين  
ّ
تظهر النتائج العامة ترك

أم االهتمام بنفس  إذاعة جوهرة أف ( وكذلك محور "مواضيع أخرى" وشاركتهما في كّل منهما الداخلي )ساعتان

أي املواضيع املهتمة بالصراعات بين األحزاب والعالقات في ما بينها والتوترات التي حصلت بين الفاعلين  ،املحور 

السياسيين وبقية الفاعلين أثناء مناقشة مشروعي القانونين. وعلى عكس إذاعة موزاييك اشتركت كل من 

م، في حين انفردت إذاعة الوطنية وجوهرة أف أم في االهتمام  اإلذاعة
ّ
بمحاور االستثمار واملنوال التنمية والتضخ

جوهرة أف أم باهتمام أكبر بموضوع امليزانية املخصصة ملختلف الوزارات والهيئات مقارنة باهتمام 

 35دقيقة في اإلذاعة الوطنية و 25)ساعة في إذاعة جوهرة أف أم مقابل  تين بذات املوضوعياألخر  اإلذاعتين

 ة في إذاعة موزاييك أف أم.دقيق

وتجدر اإلشارة إلى أن القنوات اإلذاعية الثالث منحت مدة زمنية متقاربة لتناول املسائل االجتماعية في 

 دقيقة في أقصاه. 19دقيقة في أدناه و 12بين  تمشروعي القانونين تراوح

ها في التركيز على في كل إذاعة  املخصصة لهم تباين ترتيب األحزاب السياسية من حيث املدة 
ّ
واشتركت كل

ب الشعب كما تظهر ذلك النتائج التفصيلية الخاصة بكل 
ّ
لة بمجلس نوا

ّ
تغطية مواقف األحزاب السياسية املمث

واإلذاعة الوطنية أن املرتبة األولى والثانية عادتا لحزب حركة  أمونالحظ في كّل من إذاعة جوهرة أف  إذاعة.

الشعب وحزب الوطنيين الديمقراطيين في حين عادت املرتبة الثالثة والرابعة في اإلذاعة الوطنية بمدة متقاربة 

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

01:40:48

01:55:12

02:09:36

02:24:00

التداين الداخلي مواضيع أخرى ية المسائل االقتصاد
التالية 

االستثمار،المنوال:
التنموي، التضخم

ة الميزانية المخصص
لمختلف الوزارات 

والهيئات

الجباية التداين الخارجي ة المسائل االجتماعي
ديق التشغيل، الصنا)

...(االجتماعية 

تمويل االعالم 
العمومي

00:58:58

01:12:54
01:10:26

01:05:36

00:16:27
00:19:00

00:01:35

01:59:20

01:10:37 01:09:05

00:35:36

00:28:12

02:15:31

01:25:16

00:18:03

00:25:09

00:16:38

00:20:07

إذاعة جوهرة اف ام إذاعة موزاييك اإلذاعة الوطنية
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 قلب تونس وحركة النهضة في إذاعة لكل من حزب التيار الديمقراطي وحزب االتحاد الشعبي الجمهوري ولحزب

جوهرة أف أم ب. أما إذاعة موزاييك أف أم فخصصت أكبر حيز زمني لحركة النهضة يليها حزب قلب تونس ثم 

 حزب حركة الشعب.
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وقانون  2021النتائج التفصيلية للتعاطي اإلعالمي مع مشروع قانون المالية لسنة  -4

 في القنوات التلفزية  2020المالية التكميلي 

 نتائج القناة الوطنية األولى 

ومشصصصروع قانون  2020المدة الزمنية اإلجمالية المخصصصصصصصصة لكل  من مشصصصروع قانون المالية التكميلي لسصصصنة  -أ

 2021المالية لسنة 

ي  
ز الزمنز  الحي 

وع القانون  42:13:22 2021لسنة  المالية مشر

 1:14:44 2020قانون المالية التكميلي لسنة 

ز  ي مجموع الحي 
الزمنز  43:28:06 

 

 

 الصنفالمدة الزمنية المخصصة للمتدخلين حسب  -ب
 

ز  ي  المتدخلي 
ز الزمنز  الحي 

 40:49:14 صحفيون ومعلقون

 1:24:46 وشخصيات سياسية غي  منتمية أحزاب سياسية

اء  0:42:36 خير

 0:13:03 أعضاء الحكومة

 0:01:14 االتحاد العام التونسي للشغل

 0:06:19 البنك المركزي

 0:04:53 "منظمة "كوناكت

 0:03:24 متدخلون اخرون

ز  اء المحاسبي   0:00:42 هيئة الخير

ي 
 0:00:31 مجلس األعمال التونسي االفريق 

 0:00:19 االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري

 0:00:18 الجمعية الوطنية لعدول اإلشهاد

التقليديةاالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات   0:00:17 

 0:00:16 الهيئة العليا للمالية المحلية

 0:00:12 االتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى و المتوسطة

ي 
ز الزمنز  43:28:06 مجموع الحي 

42:13:22

01:14:44

مشروع القانون المالية
2021لسنة 

ي قانون المالية التكميل
2020لسنة 
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 غير المنتمية المدة الزمنية المخصصة لألحزاب السياسية والشخصيات السياسية -ج

 

غي  المنتمية والشخصيات السياسية األحزاب السياسية ي  
ز الزمنز  الحي 

 0:26:48 حركة النهضة

 0:24:41 ديمقراطي التيار ال

 0:14:57 حزب قلب تونس

 0:06:42 حركة الشعب

ي الجمهوري بحز   0:05:08 االتحاد الشعنر

وع تونس  0:01:59 حركة مشر

 0:01:14 الدستوري الحرحزب 

 0:00:57 تحيا تونس

 0:00:45 شخصيات سياسية غي  منتمية

 0:00:53 حزب البديل التونسي 

ز الموحد ز الديمقراطيي   0:00:42 حزب الوطنيي 

ي 
ز الزمنز  01:24:46 مجموع الحي 

0:00:00

4:48:00

9:36:00

14:24:00

19:12:00

24:00:00

28:48:00

33:36:00

38:24:00

43:12:00

صحفيون ومعلقون أحزاب 
وشخصيات سياسية

سياسية غير منتمية

خبراء متدخلون اخرون أعضاء الحكومة االتحاد العام التونسي 
للشغل

االتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة 
ةوالصناعات التقليدي

الحيز الزمني 40:49:14 01:24:46 00:42:36 00:16:54 00:13:03 00:01:14 00:00:17

40:49:14

01:24:46 00:42:36 00:16:54 00:13:03 00:01:14 00:00:17
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 2021وقانون المالية لسنة  2020التكميلي لسنة  مواقف المتدخلين من مشروعي قانون المالية -د

 

من مشروعي قانون المالية التكميلي مواقف المتدخلين  الحيز الزمني 

 41:32:17 متوازن/موضوعي

 1:09:46 ضد

 0:46:03 مع

 43:28:06 مجموع الحيز الزمني

 

 

 

 

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48
00:26:48

00:24:41

00:14:57

00:06:42
00:05:08

00:01:59 00:01:14 00:00:57 00:00:45 00:00:53 00:00:42

41:32:17

01:09:46 00:46:03

متوازن

ضد

مع
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 2021وقانون المالية لسنة  2020التكميلي لسنة  المواضيع المطروحة في مشروعي قانون المالية -ه

ي  المواضيم الم نوحش
ز الزمنز  النسبة المائوية الحي 

، المنوال التنموي،  المسائل االقتصادية التالية :االستثمار 
 التضخم

40:26:04 93,02% 

 %2,50 1:05:15 التداين الداخلي 

 %1,69 0:44:11 مواضيع أخرى

 %1,30 0:33:52 الصناديق االجتماعية ...( المسائل االجتماعية )التشغيل،

انية المخصصة لمختلف الوزارات والهيئات ز  %0,62 0:16:11 المي 

 %0,43 0:11:17 الجباية

ي   %0,43 0:11:16 التداين الخارجر

ي 
ز الزمنز  %100 43:28:06 مجموع الحي 

 

 

 2021وقانون المالية لسنة  2020التكميلي لسنة  استعمال الصحافة التفسيرية في مشروعي قانون المالية -و

 
 الحيز الزمني آليات الصحافة التفسيرية

 42:15:59 ال

 1:12:07 نعم

 43:28:06 مجموع الحيز الزمني

 

 

93,02%

2,50%

1,69%

1,30%

0,62%

0,43%

0,43%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

خماالستثمار ، المنوال التنموي، التض:المسائل االقتصادية التالية 

التداين الداخلي

مواضيع أخرى

...(التشغيل، الصناديق االجتماعية )المسائل االجتماعية 

الميزانية المخصصة لمختلف الوزارات والهيئات

الجباية

التداين الخارجي

97,2

2,8

ال 

نعم
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 نتائج قناة التاسعة 

ومشصصصروع قانون  2020المدة الزمنية اإلجمالية المخصصصصصصصصة لكل  من مشصصصروع قانون المالية التكميلي لسصصصنة  -أ

 2021المالية لسنة 

ز   ي الحي 
 الزمنز

 03:45:59 2020قانون المالية التكميلي لسنة 

وع القانون لسنة   21:55:06 2021مشر

ي 
ز الزمنز  25:41:05 مجموع الحي 

 

 

 الصنفالمدة الزمنية المخصصة للمتدخلين حسب  -ب

ز  ي  المتدخلي 
ز الزمنز  الحي 

 21:32:46 صحفيون /معلقون

 2:25:14 غير منتميةأحزاب سياسية وشخصيات سياسية 

اء  0:58:45 خير

 0:43:01 الحكومة

 0:01:19 االتحاد العام التونسي للشغل

ي 
ز الزمنز  25:41:05 مجموع الحي 

 

03:45:59

21:55:06

2020قانون المالية التكميلي لسنة  2021مشروع القانون لسنة 
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 المدة الزمنية المخصصة لألحزاب السياسية والشخصيات السياسية غير المنتمية -ج

والشخصيات السياسية غير المنتمية األحزاب السياسية  الحيز الزمني 
 0:44:46 حركة الشعب

 0:35:58 قلب تونس 

ز الموحد ز الديمقراطيي   0:17:37 حزب الوطنيي 

 0:15:48 التيار الديمقراطي 

 0:11:54 تحيا تونس

 0:08:07 حركة النهضة

وع تونس  0:06:25 مشر

 0:03:08 شخصيات سياسية غي  منتمية

 0:00:50 حزب اإلرادة الشعبية

 0:00:41 الحزب الدستوري الحر

ي 
ز الزمنز  2:25:14 مجموع الحي 

 

معلقول/صحفيول 
ءحزاب سياسيش وعخصيات 

سياسيش مسيقلش
خبناط الحكومش

االيحاد العام اليونسي 
للعةل

Total 21:32:46 2:25:14 0:58:45 0:43:01 0:01:19

21:32:46

2:25:14
0:58:45 0:43:01 0:01:19

0:00:00

2:24:00

4:48:00

7:12:00

9:36:00

12:00:00

14:24:00

16:48:00

19:12:00

21:36:00

24:00:00
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  مواقف المتدخلين من مشروعي قانون المالية -د

ز  ي  مواقف المتدخلي 
ز الزمنز  الحي 

 21:15:58 موضوعي/متوازن

 3:00:06 ضد

 1:25:01 مع

ي 
ز الزمنز  25:41:05 مجموع الحي 

 

 

 

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

00:36:00

00:43:12

00:50:24

حنكش الععب الب يونس حزب 
الو نييل 
ل الديمقنا يي
الموحد

الييان 
الديمقنا ي

يحيا يونس حنكش 
النهضش

معنون 
يونس

عخصيات 
ن سياسيش غي
منيميش

ييان المحبش الحزب 
الدسيوني 
الحن

00:44:46

00:35:58

00:17:37
00:15:48

00:11:54

00:08:07
00:06:25

00:03:08
00:00:50 00:00:41

82,8

11,7

5,5

ميوازل ضد مم
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  مواقف المتدخلين من مشروعي قانون المالية -ه

ي  المواضيم الم نوحش
ز الزمنز  النسبة المائوية الحي 

 %81,40 20:54:25 المسائل االقتصادية التالية :االستثمار ، المنوال التنموي، التضخم

الداخلي التداين   2:04:50 8,10% 

ي   %3,73 0:57:27 التداين الخارجر

 %2,75 0:42:26 مواضيع أخرى

 %1,68 0:25:52 الجباية

 %1,25 0:19:20 المسائل االجتماعية )التشغيل،الصناديق االجتماعية ...(

انية المخصصة لمختلف الوزارات والهيئات ز  %1,00 0:15:25 المي 

 %0,09 0:01:20 تمويل االعالم العمومي 

ي 
ز الزمنز  %100 25:41:05 مجموع الحي 

 

 

  استعمال الصحافة التفسيرية في مشروعي قانون المالية -و

ية ي  آليات الصحافة التفسي 
ز الزمنز  الحي 

 23:40:12 ال

 02:00:53 نعم

ي 
ز الزمنز  25:41:05 مجموع الحي 

 

 

 

 

81,40%

8,10%

3,73%

2,75%

1,68%

1,25%

1,00%

0,09%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

االستثمار ، المنوال التنموي، التضخم:المسائل االقتصادية التالية 

التداين الداخلي 

التداين الخارجي

مواضيع أخرى

الجباية

...(التشغيل،الصناديق االجتماعية )المسائل االجتماعية 

الميزانية المخصصة لمختلف الوزارات والهيئات 

تمويل االعالم العمومي

ال
92%

نعم
8%
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 نتائج قناة الحوار التونسي 

ومشصصصروع قانون  2020اإلجمالية المخصصصصصصصصة لكل  من مشصصصروع قانون المالية التكميلي لسصصصنة المدة الزمنية  -أ

 2021المالية لسنة 

ي  
ز الزمنز  الحي 

 26:01:20 2020قانون المالية التكميلي لسنة 

وع القانون لسنة   1:42:26 2021مشر

ي 
ز الزمنز  27:43:46 مجموع الحي 

 

 

 الصنفالمدة الزمنية المخصصة للمتدخلين حسب  -ب

26:01:20

1:42:26

ة قانون المالية التكميلي لسن
2020

2021مشروع القانون لسنة 

ز  ي  المتدخلي 
ز الزمنز  الحي 

اء ومختصون  19:22:32 خير

 4:05:03 صحفيون/معلقون

 3:36:30 أحزاب سياسية وشخصيات سياسية غي  منتمية

 0:07:55 الشبكة األورو متوسطية لحقوق االنسان

 0:07:07 اللجنة األولمبية

اء  0:06:56 جمعية الخير

ي لرؤساء المؤسسات  0:04:40 المعهد العربر

ي لحقوق االنسان  0:02:53 المعهد العربر

 0:01:53 الرابطة التونسية لحقوق االنسان

 0:01:33 جمعية سوليدار

 0:01:07 الحكومة

 0:01:05 المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

 0:00:50 التقليديةاالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

 0:03:42 متدخلون أخرون

ي 
ز الزمنز  27:43:46 مجموع الحي 
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 غير المنتمية المدة الزمنية المخصصة لألحزاب السياسية والشخصيات السياسية -ج

ي  غي  المنتمية والشخصيات السياسية األحزاب السياسية
ز الزمنز  الحي 

 2:00:57 الحزب الدستوري الحر

 0:24:58 التيار الديمقراطي 

 0:20:59 حركة النهضة

 0:13:45 قلب تونس

ز الموحد ز الديمقراطيي   0:09:53 حزب الوطنيي 

 0:09:45 حركة الشعب

 0:04:31 شخصيات سياسية غي  منتمية

 0:04:28 حزب امل

 0:03:07 حركة تحيا تونس

 0:01:54 حركة وطن عادل

 0:00:55 حزب البديل

 0:00:51 رئيس حكومة سابق

 0:00:27 حركة تونس إل األمام

ي 
ز الزمنز  3:36:30 مجموع الحي 

 

00:00:00

02:24:00

04:48:00

07:12:00

09:36:00

12:00:00

14:24:00

16:48:00

19:12:00

21:36:00



27 
 

 
  مواقف المتدخلين من مشروعي قانون المالية -د

 الحيز الزمني مواقف المتدخلين

 22:04:51 موضوع/متوازن

 4:53:03 ضد

 0:45:52 مع

ي 
ز الزمنز  27:43:46 مجموع الحي 

 

 
 
 
 

2:00:57

0:24:58
0:20:59

0:13:45
0:09:53 0:09:45

0:04:31 0:04:28 0:03:07 0:01:54 0:00:55 0:00:51 0:00:27
0:00:00

0:14:24

0:28:48

0:43:12

0:57:36

1:12:00

1:26:24

1:40:48

1:55:12

2:09:36

79,6

17,6

2,8

متوازن

ضد

مع
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  الماليةقانون مشروعي المواضيع المطروحة في  -ه

ي  المواضيم الم نوحش
ز الزمنز  النسبة المائوية الحي 

 %77,71 21:32:50 التداين الداخلي 

 %12,94 3:35:17 مواضيع أخرى

المسائل االقتصادية التالية :االستثمار ، المنوال التنموي، 
 التضخم

1:04:49 3,90% 

ي   %2,38 0:39:31 التداين الخارجر

 %1,07 0:17:47 الصناديق االجتماعية ...( المسائل االجتماعية )التشغيل،

انية المخصصة لمختلف الوزارات والهيئات ز  %1,01 0:16:48 المي 

 %1,01 0:16:44 الجباية

ي 
ز الزمنز  %100 27:43:46 مجموع الحي 

 

 
  استعمال الصحافة التفسيرية في مشروعي قانون المالية -و

ية ي  آليات الصحافة التفسي 
ز الزمنز  الحي 

 22:54:05 ال

 04:49:41 نعم

ي 
ز الزمنز  27:43:46 مجموع الحي 

 

 

77,71%

12,94%

3,90%

2,38%

1,07%

1,01%

1,01%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

اليدايل الداخلي 

مواضيم ءخنى

االسي مان ، المنوال الينموي، اليضخم:المسائل االايصاديش الياليش 

اليدايل الخانجي

...(اليعةيل،الصناديق االجيماعيش )المسائل االجيماعيش 

الميزانيش المخصصش لمخيلف الوزانات والهيئات 

الجبايش

ال
83%

نعم
17%
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وقانون  2021النتائج التفصيلية للتعاطي اإلعالمي مع مشروع قانون المالية لسنة  -5

 في القنوات االذاعية 2020المالية التكميلي 

 نتائج اإلذاعة الوطنية 

ومشصصصروع قانون  2020المالية التكميلي لسصصصنة المدة الزمنية اإلجمالية المخصصصصصصصصة لكل  من مشصصصروع قانون  -أ

 2021المالية لسنة 

 مشروع فانون املالية املدة الزمنية

 2021لسنة املالية قانون مشروع  2:17:39

 2020التكميلي  املالية قانون  2:55:13

 املجمسل العام 5:12:52
 

 
 المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين حسب أصنافهم -ب 

 أصناف املتدخلين املدة الزمنية

 صحفيس  / معلقس   2:35:08

 أحزاب سياسية اشخصيات سياسية غير منتمية 1:37:26

 الخبراء 0:34:27

 الحكسمة 0:19:43

 البنك اململكزي  0:02:48

 منظمة األطباء الشبا  0:01:48

 املنظمة التسن ية للدفال عن حقسق االن ا  0:00:41

للصيادلةالغملفة السطنية  0:00:23  

 منظمة بسصلة 0:00:13

 املنتدى السطني للحقسق االةتصادية ا االجتماعبة 0:00:09

 منظمة ااك فام 0:00:06

 املجمسل العام 5:12:52

اانول الماليش 
اليكميلي لسنش 

2020
56%

معنون اانول 
الماليش لسنش 
2021

44%
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 غير المنتمية المدة الزمنية المخصصة لألحزاب السياسية والشخصيات السياسية -ج

 غير المنتمية والشخصيات السياسية األحزاب ال ياسية املدة الزمنية

 حملكة الشعب 0:30:28

 حزب السطد املسحد 0:21:21

 حزب التيار الديمقملاطي 0:19:40

 حزب اإلتحاد الشعبي الجمهسري 0:17:34

 ةلب تسنس 0:02:42

 عن حزب األمل 0:02:26

 شخصيات سياسية غير  منتمية 0:02:50

 حملكة النهضة 0:00:19

تسنس الى االمام حملكة 0:00:06  

 املجمسل العام 1:37:26
 

 

0:00:00

0:28:48

0:57:36

1:26:24

1:55:12

2:24:00

2:52:48

/صحفيول 
معلقول

ءحزاب 
سياسيش 
وعخصيات
ن سياسيش غي
منيميش

الخبناط الحكومش البنك 
المنكزي

منظمش 
األ باط 
العبال 

المنظمش 
اليونسيش 
للدفان عل 
حقوق 
االنسال

الةنفش 
الو نيش 
للصيادلش

منظمش 
بوصلش

المنيدى 
الو ني 
للحقوق 
ش االايصادي
و 

االجيماعبش

منظمش 
اوكسفام

2:35:08

1:37:26

0:34:27
0:19:43

0:02:48 0:01:48 0:00:41 0:00:23 0:00:13 0:00:09 0:00:06

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

00:36:00

حركة 
الشعب

حزب الوطد 
الموحد

حزب التيار
الديمقراطي

حزب 
اإلتحاد 
الشعبي 
الجمهوري

قلب تونس عن حزب 
األمل

شخصيات 
سياسية 
غير  
منتمية

حركة 
النهضة

حركة 
تونس الى 
االمام

00:30:28

00:21:21
00:19:40

00:17:34

00:02:42 00:02:26 00:02:50
00:00:19 00:00:06
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 مواقف المتدخلين من مشروعي قانون المالية -د

اةف املتدخلي  املدة الزمنية  مس

 متساز /مسضسعي 2:42:35

 ضد 2:14:11

 مع 0:16:06

 املجمسل العام 5:12:52
 

 

 المواضيع المطروحة في مشروعي قانون المالية  -ه

 املساضيع املطملاحة املدة الزمنية الن بة املائسية

 التداين الداخلي 2:15:31 43,31%

 مساضيع أخملى  1:25:16 27,25%

 امليزالية املخصصة ملختلف السزارات االهيئات 0:25:09 8,04%

 التداين الخارجي 0:20:07 6,43%

التضخمامل ائل االةتصادية التالية :االستثمار ، املنسال التنمسي،  0:18:03 5,77%  

 الجباية 0:16:38 5,32%

الصناديق االجتماعية ...( امل ائل االجتماعية )التشغيل، 0:12:08 3,88%  

 املجمسل العام 5:12:52 10%

 

ميوازل/موضوعي
52%

ضد 
43%

مم
5%
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 استعمال الصحافة التفسيرية في مشروعي قانون المالية -و

 آليات الصحافة التفسيرية املدة الزمنية

 ال 4:18:53

 نعم 0:53:59

 املجموع العام 5:12:52
 

 

 

 

 

 

 

 

43,31%

27,25%

8,04%

6,43%

5,77%

5,32%

3,88%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

التداين الداخلي 

مواضيع أخرى

الميزانية المخصصة لمختلف الوزارات والهيئات 

التداين الخارجي

، التضخماالستثمار ، المنوال التنموي:المسائل االقتصادية التالية 

الجباية

...(التشغيل،الصناديق االجتماعية )المسائل االجتماعية 

ال
83%

نعم
17%
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 نتائج إذاعة موزييك اف ام 

ومشصصصروع قانون  2020المدة الزمنية اإلجمالية المخصصصصصصصصة لكل  من مشصصصروع قانون المالية التكميلي لسصصصنة  -أ

 2021المالية لسنة 

  الحيز الزمني

 2020قانون املالية التكميلي لسنة  3:18:40

 2021مشروع قانون املالية لسنة  2:35:23

 املجمسل العام 5:54:03
 

 
 المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين حسب أصنافهم -ب

 أصناف املتدخلين الحيز الزمني

 صحفيون/معلقون  3:10:30

 أحزاب سياسية وشخصيات سياسية غير منتمية 1:49:17

 الحكومةأعضاء  0:16:49

 خبراءال 0:13:07

 منظمة بوصلة 0:06:41

 املركزي البنك  0:04:39

 منظمة كوناكت 0:03:45

 رئيس الجمهورية ومستشاروه 0:01:49

 املنظمة التونسية لرواد األعمال 0:01:18

 االتحاد التونس ي للمؤسسات الصغرى  0:01:08

 االتحاد الوطني للفالحة والصيد البحري  0:01:07

 النقابة الوطنية للفالحين 0:00:58

 لإلذاعات الخاصةالنقابة الوطنية  0:00:54

 منظمة أنا يقظ 0:00:50

 محكمة املحاسبات 0:00:46

 معهد الدراسات االستراتيجية 0:00:25

 املجمسل العام 5:54:03

قانون المالية 
التكميلي لسنة

2020
56%

مشروع قانون 
المالية لسنة 

2021
44%
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 غير المنتمية المدة الزمنية المخصصة لألحزاب السياسية والشخصيات السياسية -ج

 غير المنتمية والشخصيات السياسية األحزاب ال ياسية الحيز الزمني

 حركة النهضة 0:28:57

 قلب تونس 0:26:34

 حركة الشعب 0:25:42

 تحيا تونس 0:05:48

 حزب الوطنيين الديمقراطيين املوحد 0:05:25

 حزب اإلرادة الشعبية 0:04:02

 شخصيات سياسية غير منتمية 0:03:58

 الحزب الدستوري الحر 0:03:14

 التيار الديمقراطي 0:03:12

 حزب العمال 0:01:32

 حركة مشروع تونس 0:00:53

 املجمسل العام 1:49:17

 

 
 مواقف المتدخلين من مشروعي قانون المالية -د

 مواقف املتدخلين الحيز الزمني

 موضوعي/متوازن  2:48:32

 ضد 2:32:02

 مع 0:33:29

 املجمسل العام 5:54:03
 

0:28:57
0:26:34 0:25:42

0:05:48 0:05:25
0:04:02 0:03:58 0:03:14 0:03:12

0:01:32 0:00:53

0:00:00

0:07:12

0:14:24

0:21:36

0:28:48

0:36:00

حركة 
النهضة

قلب تونس حركة الشعب تحيا تونس حزب 
الوطنيين 
ن الديمقراطيي
الموحد

حزب اإلرادة 
الشعبية

شخصيات 
ر سياسية غي
منتمية

الحزب 
الدستوري 

الحر

التيار 
الديمقراطي

حزب العمال حركة 
مشروع 
تونس
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 مطروحة في مشروعي قانون المالية المواضيع ال -ه

 المواضيع المطروحة الحيز الزمني الن بة املائسية

 التداين الداخلي 1:59:20 33,71%

 مواضيع أخرى  1:10:37 19,95%

 املسائل االقتصادية التالية :االستثمار ، املنوال التنموي، التضخم 1:09:05 19,51%

 ملختلف الوزارات والهيئاتامليزانية املخصصة  0:35:36 10,06%

 الجباية 0:28:12 7,96%

 التداين الخارجي 0:16:11 4,57%

 الصناديق االجتماعية ...( املسائل االجتماعية )التشغيل، 0:15:02 4,25%

 املجمسل العام 5:54:03 100%

 

 

متوازن/موضوعي
48%

ضد 
43%

مع
9%

33,71%

19,95%

19,51%

10,06%

7,96%

4,57%

4,25%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

التداين الداخلي 

مواضيع أخرى

خماالستثمار ، المنوال التنموي، التض:المسائل االقتصادية التالية 

الميزانية المخصصة لمختلف الوزارات والهيئات 

الجباية

التداين الخارجي

...(التشغيل،الصناديق االجتماعية )المسائل االجتماعية 
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 استعمال الصحافة التفسيرية في مشروعي قانون المالية -و

 

 الصحافة التفسيريةآليات  الحيز الزمني

 ال 4:07:57

 نعم 1:43:59

 املجمسل العام 5:51:56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال
70%

نعم
30%
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 إذاعة جوهرة اف ام 

ومشصصصروع قانون  2020المدة الزمنية اإلجمالية المخصصصصصصصصة لكل  من مشصصصروع قانون المالية التكميلي لسصصصنة  -أ

 2021المالية لسنة 

 مشروع فانون املالية املدة الزمنية

 2021مشروع القانون لسنة  3:21:46

 2020القانون التكميلي  1:54:40

 املجمسل العام 5:16:26
 

 
 المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين حسب أصنافهم -ب

 أصناف املتدخلي  املدة الزمنية
 صحفيول /معلقول 2:23:46

 ءحزاب سياسيش وعخصيات سياسيش غين منيميش 1:26:57

 ءعضاط الحكومش 0:36:54

 الخبناط 0:24:11

 البنك المنكزي 0:04:26

 االيحاد اليونسي للفالحش والصيد البحني 0:02:56

 ايحاد الصناعش واليجانة والصناعات اليقليديش 0:02:45

 منظمش كوناكت 0:02:30

 النقابش الو نيش لإلذاعات الخاصش 0:01:35

 نقابش المؤسسات الصيدليش 0:01:34

الو نيش لنواد األعمالالمنظمش  0:01:27  

 النقابش اليونسيش للفالحيل 0:01:23

 محامول 0:01:11

 نئيس الجمهونيش ومسيعانوه 0:01:11

 المجلس األعلى للقضاط 0:01:09

عدول اإلعهادالجمعيش الو نيش ل 0:01:05  

 ميدخلول اخنول 0:01:26

 املجمسل العام 5:15:59

معنون القانول لسنش 
2021

64%

القانول اليكميلي
2020

36%
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 غير منتمية لألحزاب السياسية والشخصيات السياسيةالمدة الزمنية المخصصة  -ج

 غير منتمية والشخصيات السياسية األحزاب ال ياسية املدة الزمنية

 حركة الشعب 0:26:19

ز الموحد 0:15:17 ز الديمقراطيي   حزب الوطنيي 

 قلب تونس 0:11:51

 حركة النهضة 0:09:29

 نواب لم يتم ذكر أسمائهم وانتماءاتهم 0:07:21

 حزب الدستوري الحر 0:04:26

 حزب تحيا تونس 0:04:19

 حزب  التيار الديمقراطي  0:02:29

ز  0:01:56  حزب صوت الفالحي 

 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:01:19

 حزب افاق تونس 0:01:14

ي  0:00:31
 حزب اإلئتالف الوطنز

 حزب العمال 0:00:16

 حركة تونس إل األمام 0:00:06

الرحمةحزب  0:00:04  

 املجمسل العام 57 :1:26

 مواقف المتدخلين من مشروعي قانون المالية -د 

 مواقف املتدخلين املدة الزمنية

 متوازن/موضوعي 3:03:35

 ضد 1:23:59

 مع 0:47:49

 املجمسل العام 5:15:33

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

01:40:48

01:55:12

02:09:36

02:24:00

02:23:46

01:26:57

00:36:54

00:24:11

00:04:2600:02:5600:02:4500:02:3000:01:3500:01:3400:01:2700:01:2300:01:1100:01:1100:01:0900:01:0500:01:26
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 المواضيع المطروحة في مشروعي قانون المالية  -ه

 املواضيع املطروحة املدة الزمنية النسبة املائوية

 مواضيع أخرى  1:12:54 22,99%

 املسائل االقتصادية التالية :االستثمار ، املنوال التنموي، التضخم 1:10:26 22,27%

 امليزانية املخصصة ملختلف الوزارات والهيئات 1:05:36 20,74%

 التداين الداخلي 0:58:58 18,65%

 الصناديق االجتماعية ...( )التشغيل،املسائل االجتماعية  0:19:00 6,01%

 الجباية 0:16:27 5,20%

 التداين الخارجي 0:11:30 3,64%

 تمويل االعالم العمومي 0:01:35 0,50%

 املجمسل العام 5:16:26 100,00%

 

 

موضوعي
58%

ضد 
27%

مع
15%

22,99%

22,27%

20,74%

18,65%

6,01%

5,20%

3,64%

0,50%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

مواضيم ءخنى

ضخماالسي مان ، المنوال الينموي، الي:المسائل االايصاديش الياليش 

الميزانيش المخصصش لمخيلف الوزانات والهيئات 

اليدايل الداخلي 

...(اليعةيل، الصناديق االجيماعيش )المسائل االجيماعيش 

الجبايش

اليدايل الخانجي

يمويل االعالم العمومي
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 استعمال الصحافة التفسيرية في مشروعي قانون المالية  -و

 آليات الصحافة التف يرية املدة الزمنية

 ال 4:11:09

 نعم 1:05:17

 املجموع العام 5:16:26
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال
79%

نعم
21%
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 التسصيات -6

وقانون  2021 إنطالقا من النتائج العامة والتفصيلية للتعاطي اإلعالمي مع مشروعي قانون املالية لسنة

املستقلة لالتصال الهيئة العليا  في مختلف القنوات التلفزية واالذاعية، توص ي 2020املالية التكميلي لسنة 

 السمعي والبصري بضرورة:

 يخصيت مدة زمنيش لمناظنات بيل الجهش الحكوميش المقينحش لقانول الماليش 

 .واألحزاب السياسيش والخبناط والمخيصيل 

 مناعاة الينون في اسصصيضصصافش مم لي األحزاب السصصياسصصيش المم لش بمجلس نواب 

 الععب واألحزاب السياسيش غين المم لش.

 ف مل آليات الصصصصصحافش اليفسصصصصينيش بهدف يبسصصصصي  المع يات الواندة في اليك ي

 الماليش ويقديم معلومات ذات جودة. اانول

 مناعاة الينون في اليوجهات اإليديولوجيش ء ناط اسصصيضصصافش الخبناط في المجال 

 االايصادي.

 اسيضافش مم ليل عل المنظمات االجيماعيش ويعنيكهم في الحوان حول اانول 

 الماليش.

 وضصصصصصم اإلعالم العمومي لمخ   ية يش لقوانيل الماليش يناعي اليعدد والينون 

 المعلومش.  وجودة

 

 


