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 ملخص
تشبه إىل  ،2016شروع قانون مالية بشأن م 1إن التغطية اإلخبارية اليت أجنزهتا اخلدمات السمعية البصرية الوطنية

حد كبري تلك املقدمة حول مشروع السنة املاضية؛ إذ هناك تقارٌب من حيث احلجم الزمين الذي استغرقته تغطية 
املشروعني. هذا التقارب يوازيه متاثل يف طابع املواكبة اإلخبارية )سواء على مستوى النشرات اإلخبارية أو اجملالت 

ة(، حبكم أن التغطية تكون مكثفة يف النشرات مبناسبة عرض املشروع للتداول يف اجللسات العامة والربامج احلواري
جمللسي الربملان. من جهة أخرى، فإن معظم اجملالت والربامج احلوارية مل ختصص للمشروع حلقات كاملة، واكتفت 

املشروع يف هذه الربامج هو اقتصارها على بتناوله إما بشكل اثنوي وأحياان عرضي، ابإلضافة إىل أن ما يطبع إاثرة 
 إجراء حوارات ثنائية بني مقدمي الربامج وضيوفهم.

ممثلي وبرملانيني و  )وزراء اسينيوقد عرفت تغطية هذه السنة، كما هو حال سابقاهتا، إعطاء الكلمة للفاعلني السي
 يوفضن طرف ملكلمة لتناول ايقارب نصف احلجم الزمين األحزاب السياسية( أكثر من غريهم، وذلك فيما 

ن و تذة اجلامعياألساا فزية. أميف القنوات التل وخاصة ،خاصة يف اخلدمات العمومية احلوارية النشرات والربامج
قناة " ،"لنتيكأط"اعة ، إذ"مكازا إف إ"فقد أعطيت هلم الكلمة أكثر من طرف اخلدمات اخلاصة )إذاعة  اخلرباءو 

فيها  ليت حتدثمن تلك ا مدة أطولني النقابيني الفاعل تناول الكلمة من طرفاستغرق (، كما "يت.يف 1 ميدي
 .ةاندر  تتناول اجلمعيات وعموم املواطنني الكلمة إال يف حاالت أرابب العمل. بينما مل

ع وقد مت الرتكيز يف التغطيات اليت مت بثها على مضامني املشروع املتعلقة ابلتدابري واإلجراءات اجلديدة مقارنة م
املشاريع السابقة، واليت هلا انعكاس على القدرة الشرائية للمواطن ابإلضافة إىل املقتضيات ذات األبعاد التنموية، 

أتثري يف االختيارات الواردة يف املشروع. كما كان  لهكان   الذيوبشكل أقل مت االهتمام ابلسياق الوطين والدويل 
 شروط املسطرية اليت تنظم كيفيات مناقشة املشروع يف الربملان حضوراحمليط ابملشروع والللنقاش السياسي الوطين 
 يف التغطيات اليت مت بثها.

(، خاصة يف الربامج %42وخبصوص اآلراء املعرب عنها جتاه املشروع، فيالحظ أن االجتاه املنتقد كان أكثر حضورا )
 (.%25) قف احملايدة( مبقتضيات املشروع مث املوا%33احلوارية، يليه االجتاه املنو ِّه )

                                                           
  أنظر اخلدمات املعنية يف الصفحتني 6 و 1.7  
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وض مبقاربة عة للنهملوضو ما مت تسجيله خبصوص عدم االهتمام ابملقتضيات ا ،أيضا سايرت تغطية هذه السنةو 
لوارد يف اات على املضمون ق  عل ِّ ت وم  اب  جو  ست  ، وضعف حضور النساء كم  2016النوع داخل مشروع قانون مالية 

 .(%9تتجاوز نسبة حضورهن ) ملث ياملشروع حب

ف اخلدمات ة من طر املالي تناول الشأن احمللي واجلهوي يف عالقته بقانونخبصوص غياب نفس ال كن تسجيلي  و 
 اليت بثت تغطيات حول املشروع.
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 تقدمي
أن  لى وجه اخلصوصبصرية عية الل مشاريع قوانني املالية مادة إعالمية يكن لوسائل اإلعالم عامة والسمعشك  ت  

سايرة النقاشات ون املالية ومكبة قانة موا ريبها إىل اجلمهور وإاثرة انتباهه إليها، وحتسيسه أبمهيتؤدي دورا هاما يف تق
 اراته.ه واختية رأياليت تدور حوله ملا لذلك من أمهية يف تكوين القناعات السياسية للمواطن وبلور 

قتصادية اسية وااد سيأبعإن عرض مشروع قانون املالية على أنظار املؤسسة التشريعية حدث وطين هام له 
الت  خمتلف اجملاحلكومة يفاختذهتا االيت  االختيارات الكربىمناسبة لرفع الستار عن ابعتباره ، واجتماعية وثقافية

رات مجتها إىل قراقبل تر  د سواءتها للوطن واملواطن على حجبدواها وأمهي األمةوالقطاعات، وعليها إقناع ممثلي 
ن طرف ث وتداعياته ممة للحدمالئ دية واجلماعية. وتستلزم هذه املناسبة مواكبة إعالميةهتم احلياة الفر  إجرائية

 راءاتراء ومواقف وقآريه من ما يثإبحاطة اجلمهور علما مبقتضيات املشروع و  وسائل اإلعالم السمعية البصرية بدءا
ات فهم ملواطن من أدو تمكني ااء بانته، و وردود أفعال الفاعلني واملستهدفني واملعنيني املباشرين وغري املباشرين

 وحتليل وتقييم املشروع ومقتضياته.

جلمهور ة إىل املالياوللوقوف على مدى اخنراط متعهدي االتصال السمعي البصري يف تقريب مشروع قانون 
لف بثتها خمت ية اليتخبار مسحا شامال للربامج اإل لالتصال السمعي البصري أجرت املديرية العامة املغريب،

الذي  إلخباريةا لتغطيةحجم ا رصدت من خاللهاخلدمات السمعية البصرية خالل فرتة مناقشة املشروع ابلربملان، 
احلدث  ذاه واكبةملخصيصا  اليت أعدهتاواد ل هذا املشروع، ونوعية امللنقاش الدائر حو ل اخلدمات ذههخصصته 

وانت مكتعدد  يستحضر وميعميف خلق نقاش تساهم  متنوعةإعالمية  خدمةتقدمي املرتبطة بيف إطار مسؤوليتها 
 .تنوع تيارات الفكر والرأي ويراعي ،اجملتمع املغريب

 للتقريراهلدف العام 

 لبصريلسمعي اتصال اخدمات االحجم العرض السمعي البصري الذي بثته خمتلف أمهية  علىهذا التقرير  يقف
ذه هعند تعامل و  ؛لربملانامبجلسي  عليه شته واملصادقةمناقخالل فرتة  2016 مشروع قانون املالية لسنةحول 

 عف يفقوة والضلوتبيان نقط ا الية،مع اخلصوصية السياسية والقانونية والتقنية اليت متيز مشروع قانون املاخلدمات 
 االختيارات اليت انتهجها املتعهدون.
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 للتقريراألهداف اخلاصة 

 يسعى التقرير إىل اإلحاطة مبا يلي:

 لية سنةقانون ما ملشروع خدمات االتصال السمعي البصريالعرض اإلعالمي الذي خصصته  قوف علىالو   -1
 ، وذلك ابلتمييز بني ثالث حاالت: 2016

  .املشروع ابعتباره حدث يستدعي اإلخبار 
 لفهم. يل وااملشروع كموضوع يهم عامة املواطنني ويستلزم تدخال إعالميا من أجل التحل 
   تجاذبه تيارات الفكر والرأي.ت كموضوعاملشروع 

 البصري السمعي تصالخدمات االفحص هذا العرض من حيث املواكبة اإلخبارية اآلنية اليت خص صتها له   -2
 طين.ع قانون املالية حدث له بعد و اعتبارا لكون املناقشات الربملانية بشأن مشرو 

ل وتفسري م وحتلياصر فهئل لتوفري عنالصحفية اليت اعتمدهتا هذه الوساواألجناس الوقوف على األشكال   -3
ن أدوات مت واملواطنني ملواطناكني االقضااي املرتبطة مبشروع قانون املالية على اعتبار أن ذلك يدخل يف إطار مت

 .وآليات ممارسة حقوقهم السياسية وواجباهتم الوطنية

وع )النوع بة التنقار ها ملالوقوف على درجة تفاعل كل وسيلة إعالمية مع املشروع/احلدث، ومدى إدماج  -4
 التعددية اللغوية( يف التغطيات املقدمة.والتنوع اجملايل و االجتماعي، 

 اخلدمات املعنية:

اليت بثت مادة  اخلدمات دلتحدي( 1رقم  )انظر الالئحة يف امللحقمتت معاينة كل اخلدمات السمعية البصرية 
ن ملتلفزية خلدمات اإلذاعية واختالف املوجود بني خمتلف ا، ونظرا لال2016 قانون مالية سنةإعالمية حول مشروع 

لزمين ااحلجم  ن حيثحيث ملكيتها )عمومية/خاصة(، ومن حيث طبيعتها التحريرية )عامة/موضوعاتية(، وم
ة رير بناء على ثالثمت اختيار اخلدمات موضوع هذا التق الذي خصصته كل خدمة لتغطية املشروع، فقد

  :مستوايت من املعاجلة

 ات حصاء كل التغطيإفقد مت  ذلك، لاملستوى األول يهدف إىل معرفة احلجم الزمين اإلمجايل العام للتغطية
 من طرف خمتلف اخلدمات اإلذاعية والتلفزية؛ حول املشروعجنزت اليت أ  
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 ات اإلخبارية ى النشر ى مستو علإىل معرفة اخلصائص الكمية اليت ميزت التغطية، املستوى الثاين  ويهدف
تقدمي  مت هبا ت اليتوتوزيع املداخالت حبسب الصفامن جهة وعلى مستوى اجملالت والربامج احلوارية 

 متفقد  ولذلك. 2016 سنة يةت الكلمة يف إطار املواكبة اإلعالمية ملشروع قانون مالتناولالشخصيات اليت 
لنشرات لتغطيات يف اامن  دقيقة فأكثر 15حققت ، خدمة 14املعنية هبذا املستوى يف اخلدمات حصر 

 ؛كبث أول  جملالت والربامج احلواريةا يفدقيقة فأكثر  30اإلخبارية و

 لقناة األوىل"تيار "ا اخ، وهلذا متويتوخى املستوى الثالث توسيع جمال الفحص ليشمل مضمون التغطية 
تلفزية خاصة ذات برجمة  رها خدمةيت.يف" ابعتبا 1 ي، و"قناة ميدتنيعموميتني تلفزيتني كقنا  و"القناة الثانية"

املوضوعاتية  ة ذات الربجمةة اخلاصذاعيعامة وإخبارية، واإلذاعتني العموميتني "الوطنية" و"األمازيغية" واخلدمة اإل
  املتعلقة ابالقتصاد: إذاعة "أطالنتيك".

 أنواع الربامج:

 .ةاحلواريو ربامج والاجملالت و النشرات اإلخباريةالربامج اإلخبارية بنوعيها: هذا التقرير هم ي

 الفرتة املدروسة: -

جملسي النواب  املشرتكة بني ملانيةة الرب الفرتة الزمنية للتقرير هي املدة الفاصلة بني التاريخ الذي انعقدت فيه اجللس
ع من طرف احلكومة، ت لتقدمي املشرو ص  ص  ( واليت خ  18:36:19ابتداء من الساعة  20/10/2015واملستشارين )

شروع مبملتعلقة لتغطيات ااولذلك فقد مت إحصاء مجيع املصادقة النهائية على املشروع.  بعد 2015 دجنرب 31و
 .ليت مت بثها خالل املدة املذكورةوا 2016قانون مالية سنة 

 :من حيث مجع املعطيات 

ية امج اإلخبار لرب شرات وا النيفمت االشتغال على جمموع التغطيات اليت قدمتها خمتلف اخلدمات السمعية البصرية 
ة دات زمنيإىل وح التغطيات . وتتوزع هذهتقريرخالل الفرتة املعنية ابل، 2016 قانون مالية سنةخبصوص مشروع 

(Séquences).  لصحفيون )ا تدخلممة كل كل وحدة عبارة عن مقطع يعادل املدة الزمنية اليت تناول فيها الكل
 ارية أو الربامج احلوارية.واملستجوبون( يف املوضوع سواء يف النشرات اإلخب

 اء املستجوبنيعلق أبمسية تتوتتضمن هذه املعطيات، ابإلضافة إىل حتديد بداية وهناية كل مقطع، معلومات وصف
 دة(.وصفاهتم وانتماءاهتم، ونوعهم االجتماعي )إانث، ذكور(، وطبيعة البث )أول، إعا
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، من دمات املعنية(قرة اخلفنظر )ا الثالث من املعاجلة وقد متت معاينة املقاطع اخلاصة ابخلدمات موضوع املستوى
ات املعنية ل اخلدممن قب اليت تناولتها التغطيات ابملوضوعاتأجل البحث عن معطيات إضافية تتعلق أساسا 

 :ة هتمعناصر حتليليب لكميةا طياتوهلذا الغرض مت دعم املع صرحيات الواردة فيها.واملواقف املعرب  عنها يف الت

  تقدمي توصيف مقتضب ملضمون املقطع. عات املقاطع:موضو 
 :وبورطاج، الطو، ر بنه: حتديد الشكل الذي ورد فيه املقطع من حيث كو  األشكال واألجناس الصحفية

 ...تفي، شاشة تفاعلية، تقرير مفصلاتصال ها
 :يادا.و حتقادا أو انتصنيف آراء املتدخلني بشأن املشروع أتييدا أ املواقف املَعربرِ عنها 

 :امج احلوارية ت والرب اجملالوختتلف هذه األمهية ما بني النشرات من جهة و  األمهية املخصصة للموضوع
ية شروع قانون مالتعلق مبامل رباخلاليت احتلها رتبة األمهية حبسب ال اعتبارمن جهة أخرى، ففي النشرات مت 

 .اغطته لنشرات اليتلاألخبار هذه  فيها تصدرتعدد املرات اليت  أحصييف كل نشرة، حبيث  2016سنة 
أو  اليةانون املقللربامج اكاملة من حلقات  ختصيص  حبسبمهية ألنظرا لاجملالت والربامج احلوارية، ويف 

 جزء منها فقط.

  :من حيث حتليل املعطيات 

ذي د العرض الة عنف من جهت( تقلقد مت حتويل املعطيات اليت مت جتميعها إىل بياانت استداللية )جداول، مبياان
، عن هة أخرىجف من خصصته خمتلف اخلدمات السمعية البصرية العمومية واخلاصة لتغطية املشروع. وتكش

ى تنوُّع ت الكلمة، ومد تناولت اليتت هبا هذه التغطية من حيث أسلوب املعاجلة املهنية، والفئامس  اخلصائص اليت و  
 .للغةالواحد، وتوظيف بشأن املوضوع اوتعدد اآلراء املعرب عنها واختالف وجهات النظر 
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 2016مشروع قانون مالية سنة القسم األول: العرض اإلخباري حول 

وع ي خّصصته جممايل الذ اإلمجاحلجم الزميناألول احملور القسم األول من هذا التقرير من حمورين. ي قدم يتكون 
رية، بصنفيها: النشرات اإلخبا يةامج اإلخبار يف الرب  2016شروع قانون مالية سنة اخلدمات السمعية البصرية مل

أكتوبر( إىل غاية  20ه )تقدي من اتريخاحلوارية سواء تعل ق األمر ببث أول أو إبعادة بث، واجملالت والربامج 
 . دجنرب( 31املصادقة النهائية عليه )

لنتائج وحىت تكون لع. للمشرو  خلربيةااخلريطة العامة للمتدخلني يف التغطية  ط الضوء علىسل  في  أم ا احملور الثاين 
 لفرتة املعنيةاخالل  تصَ  خصر على اخلدمات السمعية البصرية اليتفقط مت االشتغال فقد املستخلصة داللة، 

اعة لتغطية سأكثر من نصف  واريةها احل، يف نشراهتا اإلخبارية، أكثر من ربع ساعة، ويف جمالهتا وبراجمابلتقرير
 املوضوع.

 2016سنة مالية شروع قانون العرض اإلخباري السمعي البصري املواكب ملول: احملور األ 

  للتغطية يف مجيع اخلدماتاحلجم الزمين  .1

خالل  2016نة سون مالية حول مشروع قان دة على األقلمبادة إعالمية واحخدمة مسعية بصرية  20 سامهت
ساعة مت بثها  15قة، توزعت بني دقي 35ساعة و 44بث وقد بلغ احلجم الزمين اإلمجايل هلذا الالفرتة املدروسة، 

 . ريةساعة ونصف ضمن اجملالت والربامج احلوا 29ضمن النشرات اإلخبارية، وحوايل 

نية، إذ يث املدة الزمية من ححلوار وقد اختلفت األمهية اليت أعطتها كل خدمة هلذا املوضوع يف نشراهتا وبراجمها ا
، ع احتساب اإلعاداتساعات م 8ققت أعلى مدة من التغطية مبا يقارب إذاعة "أطالنتيك" حيالحظ أن 

" اليت القناة األوىلانية و"ة الث"كازا إف إم" اليت جاءت يف املرتبوذلك بفارق ساعة واحدة تقريبا على إذاعة 
 .املرتبة الثالثة احتلت

، تقريرلعنية ابة املالفرت  خاللومن املالحظ أن تسع خدمات فقط هي اليت خص صت للموضوع أكثر من ساعة 
، "ةاإلذاعة الوطني"الية: مات الت، اخلد"القناة األوىل"و "إف إم كازا"وإذاعة  "أطالنتيك"إضافة إىل إذاعة  ،وهي

 ."أصوات"إذاعة و  "لوكس راديو"، "يت.يف 1قناة ميدي "، "القناة الثانية"، "اإلذاعة األمازيغية"
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 حسب اخلدمات السمعية البصرية 2016سنة  اإلمجايل لتغطية مشروع قانون مالية احلجم الزمين:  1اجلدول رقم 

 جمموع مدة التغطية نشرات األخبار اجملالت والربامج احلوارية اخلدمة املتعهد

 ةالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفز 

 6:59:13 2:11:02 4:48:11 القناة األوىل
 3:36:58 1:41:41 1:55:17 ةاإلذاعة الوطني

 2:49:37 1:23:36 1:26:01 اإلذاعة األمازيغية
 0:46:54 0:46:54 - إذاعة الرابط الدولية

 0:27:40 0:23:40 0:04:00 اتمازيغتقناة 
 0:26:54 0:26:54 - قناة املغربية

 1:09:11 0:33:02 0:36:09 القناة الثانية القناة الثانية -صورايد
 4:23:19 1:33:23 2:49:56 يت.يف 1قناة ميدي  يت.يف ش.م 1يديشركة م

 7:58:05 4:33:31 3:24:34 إذاعة أطالنتيك شركة إيكو ميداي

 شركة إم إف إم إذاعة وتلفزة
 7:04:06 0:34:45 6:29:21 إف إم إذاعة كازا

 0:00:46 - 0:00:46 إذاعة إم ف م سايس
 5:13:15 - 5:13:15 لوكس راديو شركة راديو فاي

 1:19:36 0:27:39 0:51:57 إذاعة أصوات الشركة املغربية لإلذاعة والبث
 0:44:15 - 0:44:15 راديو مارس 20شركة راديو 

 شركة راديو بلوس
 0:33:50 0:33:50 - راديو بلوس الدار البيضاء

 0:09:56 0:09:56 - راديو بلوس أكادير
 0:22:51 - 0:22:51 ميدراديو  الشركة السمعية البصرية الدولية

 0:19:06 0:14:07 0:04:59 إذاعة شذى إف إم شركة شدي راديو
 0:08:39 - 0:08:39 كاب راديو شركة كاب راديو

 0:00:51 - 0:00:51 إذاعة مدينة إف إم الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه
 44:35:02 15:34:00 29:01:02  اجملموع

 ومي واخلاص يف احلجم الزمين للتغطيةنسبة مسامهة القطاعني العم. 2

دمات التابعة اخلة أن لتغطيالعمومي واخلاص يف هذه ا اعنييالحظ على مستوى املقارنة بني نسبة مسامهة القط
 %63,50ليت مثلت نسبة ادقيقة،  18ساعة و 28خدمة بثت ما جمموعه  13للمتعهدين اخلواص واملتكونة من 

دقيقة  16ساعة و 16موعه خدمات( ما جم 7العمومي ) اعنما بثت خدمات القطبيمن احلجم اإلمجايل للتغطية، 
 .من احلجم االمجايل% 36.50واليت تعادل نسبة 
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 2016مشروع قانون مالية سنة نسبة مسامهة القطاعني العمومي واخلاص يف احلجم الزمين لتغطية :  1املبيان رقم 

 

 2016مشروع قانون مالية سنة ت العمومية اليت تناولت اخلدما. 3

أن القنوات التلفزية العمومية  6201 شروع قانون مالية سنةتغطية اخلدمات العمومية مليف ي ظهر توزيع احلجم الزمين 
 حولتغطيات ن المساعات  ناهز تسعا يم( بثت "املغربية"قناة ، "اتمازيغت"قناة ، "الثانية"القناة ، "األوىل"القناة )

إذاعة "، "مازيغيةاإلذاعة األ"، "اإلذاعة الوطنية"ة )يمبينما سامهت اإلذاعات العمو %، 55,60املشروع بنسبة تعادل 
 .%44,40بنسبة التغطيات حبيز زمين جتاوز السبع ساعات من  ("الرابط الدولية

 2016شروع قانون مالية سنة غطية اخلدمات العمومية ملتوزيع احلجم الزمين لت:  2املبيان رقم 
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 2016مشروع قانون مالية سنة اخلدمات اخلاصة اليت تناولت  .4

 اطيات يف نشراهتها التغتغرقتكن توزيع اخلدمات السمعية اخلاصة اليت تناولت املشروع حبسب املدة اليت اسي  
كازا " ، إذاعة"طالنتيكأ"ذاعة مات )إني، تتكون األوىل من أربع خداملدروسة إىل فئت احلوارية خالل الفرتة اوبراجمه
ات بني أربع ومثان ساع بث ماتأن  امنه ةكل واحد  ت( استطاع"يت.يف 1قناة ميدي "، "لوكس راديو"، "إف إم

 متعهدين ة فتتكون من تسعة، أما الفئة الثاني%87ة نسبة مسامهة وصلت إىل ئمن التغطيات، وقد حققت هذه الف
 (.%13قدموا أقل من ساعة ونصف الساعة من التغطيات حول املشروع )أي بنسبة 

 2016شروع قانون مالية سنة توزيع احلجم الزمين لتغطية اخلدمات اخلاصة مل:  3املبيان رقم 
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 2016و 2015و 2014ية لسنوات مقارنة بني التغطيات اإلخبارية اليت أجنزت حول مشاريع قوانني املال .5

فيد جتميع املعطيات اخلاصة ابلتغطيات اليت قدمتها خمتلف خدمات االتصال السمعي البصري حول مشاريع ي  
احلجم الزمين االمجايل املخصص ملناقشة هذه  تقارب من حيثوجود  2016و 2015و 2014قوانني املالية لسنوات 

يالحظ أن املراكز األربعة األوىل من و  2.ساعة 44يف حدود حيث استقر املشاريع يف خمتلف الربامج اإلخبارية 
م والقناة األوىل إذاعة أطلنتيك وإذاعة كازا إف إ وهيحيث حجم التغطيات املقدمة توزعت بني أربع خدمات 

 .واإلذاعة الوطنية

ل ية البصرية حو ت السمعاخلدمأهم نتائج رصد التغطيات اإلخبارية اليت أجنزهتا خمتلف ا أدانه ص اجلدوللخ  يٌ 
 .2016و 2015و 2014مشاريع قوانني املالية لسنوات 

 2016و 2015و 2014سنوات يع قوانني املالية لر امعطيات التغطيات املخصصة ملشنتائج و : مقارنة 2 رقم اجلدول

حماور 
 الرصد

 املعطيات املرصودة
شروعنتائج الرصد حبسب تغطية كل م  

2014  مشروع  2016  مشروع 2015  مشروع 

حجم 
العرض 
 اإلخباري

 44:35:02 44:00:46 45:48:12 احلجم الزمين اإلمجايل للتغطية

 اتحجم التغطية اليت مت بثها يف النشر 
 15:34:00 14:39:11 23:49:26 اإلخبارية

 تحجم التغطية اليت مت بثها يف اجملال
 29:01:02 29:21:35 21:58:46 والربامج احلوارية

حضور 
الفاعل 
 السياسي

 17:56:44 جمموع مداخالت الفاعلني السياسيني
(71,52%) 

16:21:01 
(55,34%) 

12:06:56  
(49,91%) 

 %23,78 %25,44 %17,00 احلكومة

 %43,08 %37,29 %36,92 األغلبية

 %27,04 %36,92 %44,93 املعارضة

 %06,10 %00,35 0%1,15 أحزاب غري ممثلة يف الربملان

حضور 
الفاعل 
 املهين

 5:57:20 جمموع مداخالت الفاعلني املهنيني
(23,74%) 

2:13:34 
(07,53%) 

03:17:04 
(13,53%) 

 %78,38 %85,77 %40,02 املنظمات النقابية

 %21,62 %14,23 %59,98 املنظمات املهنية

ابقي 
 الفاعلني

 01:11:21 اخلرباء واجلامعيون
(04,74%) 

10:55:34 
(36,98%) 

06:13:43 
(25,66%) 

 00 00 اجلمعيات
00:43:58 
(03,02%) 

 00 00 املواطنون
00:17:29 
(1,20%) 

                                                           
 .12و 11و 10ملزيد من التفاصيل أنظر املالحق رقم   2
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 00:02:42 - ابقي الشخصيات
(00,15%) 

01:37:27 
(06,69%) 

النوع 
 االجتماعي

 0%9 %15,21 %17 نسبة تناول الكلمة من طرف اإلانث

 %91 %84,79 %83 ذكورنسبة تناول الكلمة من طرف ال

اللغات 
 املستعملة

 %63 - - العربية

 %13 - - األمازيغية

 %24 - - الفرنسية

األبعاد 
 اجلغرافية

 %98,95 %100 %97,45 البعد الوطين

 - - - البعد اجلهوي

 0%1,05 - - البعد احمللي

 ا يلي:ية ملثالث املاضوت ظهر املقارنة بني معطيات التغطيات اإلخبارية على مدى السنوات ا

 تراجع مقابل  حلواريةاالت تزايد احلصة املخصصة لنقاش مشاريع قوانني املالية يف إطار الربامج واجمل
 ؛ذا املوضوع يف النشرات اإلخباريةالتغطيات املخصصة هل

 يد تزاابل هنيني مقني واملسياسيالتوجه التدرجيي حنو ت قلُّص احليز الزمين املخصص ملداخالت الفاعلني ال
الت لف الفاعخمتف تناول الكلمة من طر  نسبة. وخبصوص االهتمام حبضور اخلرباء واجلامعيني

 %9 تزد عن ملفإهنا  %17وإن استقرت يف حدود  2015و 2014وإن تقاربت بني مشروعي  النسائيات
 ؛2016يف مشروع 

 بغض  طين صرفو ي بعد كنص ذتناول املشروع  على شاريع قوانني املالية املخصصة مل التغطيات تركيز
 واحمللي. االهتمام ابلبعدين اجلهويالنظر عن 
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 واملتدخلني فيها 2016شروع قانون مالية سنة ُمعطيات ُمرّقمة حول التغطيات املخصصة ملاحملور الثاين: 

 ،2016سنة ة لينون مااقشروع يتضمن هذا احملور املعطيات الكمية اخلاصة ابلتغطية اإلخبارية اليت حظي هبا م
ل ا زمنيا ال يقسة، حجمملدرو اوسيتم االقتصار يف ذلك على اخلدمات اليت بلغت تغطيتها للمشروع، خالل الفرتة 

يف  ققا معاة. وهذان الشرطان حتدقيقة ابلنسبة للمجالت والربامج احلواري 30دقيقة ابلنسبة للنشرات، وعن  15عن 
 .كما يتضح ذلك من اجلدول أسفله،  أخرىبعض اخلدمات، وحتقق أحدمها فقط يف خدمات 

 دقيقة ابلنسبة للنشرات،  15حجما زمنيا ال يقل عن  اخلدمات اليت بلغت تغطيتها للمشروع:  3اجلدول رقم 
 دقيقة ابلنسبة للمجالت والربامج احلوارية 30وعن 

 القطاع اخلاص العمومي القطاع اخلدمات املعنية
 مات حققت احلد األدىن من التغطية يفخد

 النشرات والربامج
نية، لوطاة القناة األوىل، القناة الثانية، اإلذاع

 اإلذاعة األمازيغية
ذاعة  إيت.يف، إذاعة أطالنتيك،  1قناة ميدي 
 كازا إف إم

ط رابال ، القناة املغربية، إذاعةاتمازيغتقناة  طخدمات حققت احلد األدىن يف النشرات فق
 لدوليةا

 ، راديو بلوس البيضاءإذاعة أصوات

 طخدمات حققت احلد األدىن يف اجملالت فق
 

 لوكس راديو، راديو مارس

على  2016ية سنة ون مالمشروع قانسيتم التمييز بني العرض اإلخباري الذي واكب  التحديد، اوبناء على هذ
امج ستوى اجملالت والرب مالعرض املنجز على ، و )أنظر اجلدول أعاله( خدمة 12ـمستوى النشرات اإلخبارية لـ

ن عللحديث  هلا الكلمة مث سنعرض ملختلف الفئات اليت أ عطيت ،اجلدول أعاله( خدمات )أنظر 9ابلنسبة لـ
 شروع يف التغطية اإلعالمية.امل

 . التغطية يف النشرات اإلخبارية1

 :من حيث عدد النشرات اليت تضمنت أخبارا حول املشروع ووتريهتا 

ورد نشرة إخبارية  482موعه جممت إحصاء ما (، 2015دجنرب  31أكتوبر إىل  20من ) خالل الفرتة املعنية ابلتقرير
هو ما و خدمة(.  12)اإلذاعية  احملطات، بثتها القنوات التلفزية و 2016 سنةفيها خرب حول مشروع قانون مالية 

 .لواحداليوم ا نشرات ونصف يف يعادل ستأدرجت خربا متعلقا ابملشروع يف ما يفيد أن هذه اخلدمات 



16 
 

 2016مشروع قانون مالية سنة املتضمنة ألخبار حول  عدد النشرات:  4املبيان رقم 

 
ع املشروع وض تال ل الذيمت بثه خالل األسبوع األو ويالحظ أن أكرب عدد من النشرات اليت تطرقت للمشروع 

ليا نحى تناز عد ذلك وترية البث معشر، لتأخذ ب نشرة بثتها اخلدمات االثين 114بـ أمام الربملان،من طرف احلكومة 
إىل  تشريعية، ليصلسطرة الل املختللته ارتفاعات يف عدد النشرات كلما انتقل املشروع إىل مرحلة جديدة من مراح

 أدىن مستوى بنشرة واحدة فقط بثت خالل األسبوع العاشر واألخري.

 2016مشروع قانون مالية سنة تطور تغطية :  5بيان رقم امل
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  :من حيث املدة اليت استغرقتها التغطية يف النشرات 

دقيقة يف جمموع  23وساعة  15حوايل  2016شروع قانون مالية سنة بلغ الغالف الزمين لألخبار املتصلة مب
 دقيقة 12عدله ملقى ما تمهور اجلمما يفيد أن  اليت حققت احلد األدىن يف النشرات، اإلذاعية والتلفزية اخلدمات

ات جمموع اخلدمن م ةلصادر او احد يف اليوم الو  األخبار املتصلة مبشروع قانون املاليةمن اثنية تقريبا  40و
 . املذكورة

 "أطالنتيك"ت إذاعة وتصدر  ساعات يف جمموع هذا الغالف الزمين، 10وسامهت اخلدمات اإلذاعية أبكثر من 
موع جممن  %45ذه املدة هدقيقة من األخبار املتصلة ابملشروع، وتشكل  35ساعات و 4بـ ابقي اإلذاعات

 .يف النشرات احلجم الزمين اإلذاعي الذي استغرقته تغطية املشروع

 فيهاومدة املداخالت  2016ع قانون مالية سنة مشرو اليت غطت  اإلذاعية عدد النشرات:  4اجلدول رقم 

 عدد املداخالت يف النشرات عدد النشرات اخلدمات اإلذاعية
التغطية  مدةجمموع 
 النشرات يف

 مدة املداخالت جمموع 
 يف النشرات

 00:41:01 01:42:50 35 47 اإلذاعة الوطنية
 00:44:08 01:23:36 17 46 اإلذاعة األمازيغية

 00:20:32 00:48:44 10 31 الدولية إذاعة الرابط
 01:20:59 04:34:38 37 147 إذاعة أطالنتيك

 00:12:43 00:37:27 20 18 إف إم إذاعة كازا
 00:13:28 00:35:56 12 20 راديو بلوس الدار البيضاء

 00:14:34 00:27:39 9 22 إذاعة أصوات
 03:47:25 10:10:50 254 482 اجملموع

صدارة اللقناة األوىل" "ااحتلت نشرات و ، دقيقة 12و ساعات 5 يف القنوات التلفزيةات بلغت مدة بث التغطي
 1يدي "قناة مها تلي ،%43 ت إىلحمققة نسبة مسامهة يف التغطية التلفزية وصلدقيقة  13مبا جمموعه ساعتني و

ل نصف ساعة يف ك "زيغتماات"و "املغربية"مل تبلغ قنايت  بينما %11بـ مث القناة الثانية %30يت.يف" بنسبة 
 .نشراهتما خالل مدة مناقشة املشروع يف الربملان
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 فيها ومدة املداخالت 2016مشروع قانون مالية سنة اليت غطت  التلفزية عدد النشرات:  5اجلدول رقم 

 اخلدمات
 التلفزية 

 عدد
 النشرات 

  املداخالتعدد 
 يف النشرات

 التغطية جمموع مدة 
 يف النشرات

 جمموع مدة املداخالت 
 يف النشرات

 01:02:50 02:12:54 39 54 القناة األوىل
 00:14:39 00:34:21 21 36 القناة الثانية

 00:10:30 00:24:29 15 12 اتمازيغتقناة 
 00:17:18 00:26:54 17 12 قناة املغربية
 00:48:41 01:33:23 22 37 يت.يف 1قناة ميدي 
 02:33:58 05:12:01 114 151 موعاجمل

 . التغطية يف الربامج اإلخبارية2

خالل  2016ة ية سنشروع قانون مالبلغ عدد اخلدمات اليت خصصت أكثر من نصف ساعة ملضمون ذي صلة مب
دون  ،نت موضوع املسحخدمة اليت كا 20إذاعات( من أصل  6تسع خدمات )ثالث قنوات تلفزية و فرتة التقرير
ساعة  20قارب يحققت هذه اخلدمات ما مدة إعادة بث نفس املضمون يف مناسبات الحقة. إذ احتساب 

 .اإلعاداتدقيقة تقريبا مع احتساب  27ساعة و 27وأربعني دقيقة كبث أول، و

 امج احلواريةيف اجملالت والرب  2016مشروع قانون مالية سنة احلجم الزمين لتغطية :  6اجلدول رقم 

 جمموع مدة البث البث األول اإلعادات اخلدمات

ت 
دما

اخل
عية

إلذا
ا

 
  إف إم إذاعة كازا

6:29:21 6:29:21 
 5:13:15 2:37:55 2:35:20 لوكس راديو

 3:24:34 2:31:41 0:52:53 إذاعة أطالنتيك
  اإلذاعة الوطنية

1:55:17 1:55:17 
 1:26:01 1:26:01  اإلذاعة األمازيغية

 0:44:15 0:30:03 0:14:12 راديو مارس

ت 
دما

اخل
فزية

التل
 

 4:48:11 2:36:24 2:11:47 القناة األوىل
 2:49:56 1:56:31 0:53:25 يت.يف 1قناة ميدي 
  القناة الثانية

0:36:09 0:36:09 
 27:26:59 20:39:22 6:47:37 اجملموع
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ملنجزة من طرف املدة اأن حتقق أكثر من ضعف  خدمات( استطاعت 6ويالحظ أن خدمات القطاع اخلاص )
ساعة يف اجملالت  14ن ميف أكثر  2016شروع قانون مالية سنة خدمات( بتطرقها مل 4العمومي ) خدمات القطاع

 العمومي. ساعات ونصف املسجلة يف القطاع 6والربامج احلوارية مقابل 

 يف اجملالت والربامج احلوارية يف القنوات واإلذاعات 2016مشروع قانون مالية سنة ية نسب تغط:  6املبيان رقم 

 

 
وكس وعة إبذاعة "ل، متبثالثل وقد تصدرت برامج إذاعة "كازا إف إم" هذا النوع من التغطيات بنسبة قاربت

ثت بقريبا، بينما تتغطيات لفس اراديو" و"القناة األوىل"، مع العلم أن هاتني اخلدمتني األخريتني أعادات بث ن
 أقل مدة مقارنة مع ابقي اخلدمات. "القناة الثانية"
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 . الفاعلون املستجوبون يف النشرات والربامج3

 اخلريطة العامة للمتدخلني يف التغطية اخلربية للمشروع 

 2016لية سنة مشروع قانون ماالفئات املتدخلة يف تغطية :  7املبيان رقم 

 
 مشروعلى ار تسليط الضوء عمداخالت حبسب صفات املتدخلني اليت مت بثها يف إطلل وزيع احلجم الزمينظهر تي  

شروع هذا امل على مقتضيات للتعليق أن املتعهدين أعطوا األولوية للفاعل السياسي 2016قانون مالية سنة 
ل خالت، فيما انادة املصف مدل احلكومي واحلزيب من نلفاع، حبيث مكَّنوا اوالتعبري عن آرائه ومواقفه بشأنه

 ل حضورجر سَ يث ، حببقيع املتالرب ابقي املتدخلنياخلرباء واجلامعيون ر بع احلجم الزمين للمداخالت، واقتسم 
 ليهات دقيقة ونصف 17 خالهتمادمتجاوز جمموع مدة يإذ مل  ؛املواطنني يف هذه التغطيات أضعف مشاركة

 .ع اخلدماتو دقيقة يف جمم 45الكلمة إال فيما يناهز  ممل تعط هل ناجملتمع املدين الذيثلي مم مداخالت

 لربامج.ات واويوضح اجلدول أدانه مدة تناول الكلمة من طرف كل فئة من املتدخلني حبسب النشر 
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 2016شروع قانون مالية سنة غطيات اإلخبارية ملمدة تناول الكلمة من طرف الفاعلني يف الت:  7اجلدول رقم 

 مدة التدخالتجمموع  اجملالت والربامج احلواريةيف  النشراتيف  الفاعلون املستجوبون

 12:06:56 7:59:38 4:07:18 السياسيون
 6:13:43 5:27:42 0:46:01 اخلرباء واجلامعيون

 3:17:04 2:14:00 1:03:04 املهنيون
 1:37:27 1:15:18 0:22:09 ابقي الشخصيات

 0:43:58 0:42:59 0:00:59 اجملتمع املدين
 0:17:29 0:17:29 - املواطنون

:24 17:57:06 06:19:31 اجملموع 61 : 73  

 ،حضور الفئات املستجوبةفإن ترتيب خرى، أإىل خدمة  مناحلجم الزمين للتغطية  اختالف بغض النظر عن
مث   السياسيني متبوعة بفئة اخلرباء واألساتذة اجلامعينيتتصدره مداخالت الفاعلني داخل كل خدمة، 

 .3املهنيني

الت هذا ثلت مداخمحيث  ،ةاخلدمات التلفزية العمومي كان ابرزا يف  لفاعل السياسيابهتمام أن اال وي الحظ
يف  %48سبة نعلني افيما مثلت مداخالت هذا الصنف من الف ؛من جمموع املداخالت %83 الصنف نسبة

اخلدمات اإلذاعية  الهتم يفبلغت مداخ بينما ،"يت.يف 1يف قناة "ميدي  %38 ونسبةاإلذاعية العمومية   اخلدمات
 .يف هذه اخلدماتاملسجلة  املداخالت مدةمن جمموع  %41 نسبةاخلاصة 

 رتبةروع، احتلت املة للمشعالمياليت احتلت املرتبة األوىل يف التغطية اإل "،أطالنتيك"و يالحظ أن إذاعة 
 فيما %29بنسبة لك وذدمات قي اخلمقارنة مع اب تغطياهتايف  األخرية فيما يتعلق بنسبة حضور الفاعل السياسي

اديو" اليت تصدرت ر وراء "لوكس ، %36 متكنت من حتقيق الرتبة الثانية فيما خيص نسبة حضور اخلرباء اليت انهزت
يف  كازا إف إم" املرتبة الثالثةفيما احتلت إذاعة " %38ابقي اخلدمات فيما خيص حضور اخلرباء واجلامعيني بنسبة 

 . %31نسب حضور اخلرباء 

                                                           
 .2انظر امللحق رقم   3
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 توزيع مداخالت خمتلف الفاعلني حبسب اخلدمات 

 املتدخلون السياسيون .أ

 :حضور الفاعل السياسي يف التغطية اخلربية 

ارضة ة واملعيغلبمن خالل احتساب مدة بث مداخالت ممثلي احلكومة وممثلي األحزاب السياسية من األ
لربامج ة واجملالت واإلخباريرات اواألحزاب غري املمثلة يف الربملان، يالحظ أن مداخالت أحزاب األغلبية يف النش

 احلوارية جلميع اخلدمات كانت مرتفعة مقارنة مع ابقي الفاعلني السياسيني.

 :حضور الفاعل السياسي يف تغطية كل خدمة 

ستوى معلى  حظيالفية، اخلدمات التلفزية واإلذاعدخلني السياسيني يف املت حصصومن خالل املقارنة بني 
ارنة يت.يف" مق 1دي ة" و"ميالثانيخالت احلكومة كانت أقل حضورا يف القناتني "األوىل" و ادمأن  القنوات التلفزية

ق وىل" بشكل فاأللقناة الى "امع أحزاب املعارضة. أما األحزاب غري املمثلة يف الربملان فقد اقتصر حضورها ع
 مداخالت احلكومة.

 حضور الفاعلني السياسيني يف تغطية القنوات التلفزية:  8املبيان رقم 
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طرف  اول الكلمة منى مدة تنر علأثَّ  احلجم الزمين للتغطية اليت أجنزهتا القنوات التلفزيةأن  أيضا يالحظو 
كلمة ملكوانت عطتا الأللتان اأن القناتني "األوىل" و"املغربية" مها  يسجل كمااملستجوبني يف هذه التغطية.  

 الوقت الذي خرى، يفالث األاألربع، فيما غابت األحزاب غري املمثلة يف الربملان عن بث القنوات الثصص احل
 أعطت فيه "القناة األوىل" حضورا هلذه األخرية بشكل يفوق حضور ممثلي احلكومة.

ل الغياب التام لألحزاب جَّ س  في   ،07:21:14اليت بلغ حجمها يف النشرات والربامج  التغطية اإلذاعية وفيما خيص
 "اإلذاعة األمازيغية"يف ثوان، و  8ق ودقائ 5"اإلذاعة الوطنية" اليت خصصت هلا يف غري املمثلة يف الربملان ابستثناء 

ل فيه جر لذي سُ  الوقت ايف ،ذاعة "كازا إف إم"عن بث إ وغابت أحزاب املعارضةاثنية.  58اليت خصصت هلا 
فيما غاب صوت . اعةعلى أثري هذه اإلذ دقيقة 47أقوى حضور للحكومة مبدة بث بلغت ساعة واحدة و

ارس" اللتني راديو مو" و"، و"لوكس رادياحلكومة يف إذاعات "أصوات" اليت أعطت الكلمة للمعارضة فقط
 فقط.  استجوبتا أحزاب األغلبية واملعارضة

 حضور الفاعلني السياسيني يف تغطية اإلذاعات:  9املبيان رقم 

 
 املتدخلون املهنيون )النقاابت واملنظمات املهنية( .ب

 حضور الفاعل املهين يف التغطية اخلربية 

ثلثاها مت يف ، 03:17:04وعه عمالية ما جممالنقاابت الهنية و املمنظمات لبلغت مداخالت الشخصيات املنتمية ل
الحظ من خالل توزيع هذا الغالف الزمين أن اجملالت والربامج احلوارية والثلث اآلخر يف النشرات اإلخبارية. وي  
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، إذ استغرقت مداخالت يف النوعني معا من الربامج كثر تناوال للكلمة من املنظمات املهنيةأكانت النقاابت  
 دقيقة. 42حوايل  ف الساعة يف الوقت الذي انلت فيه املنظمات املهنيةصأكثر من ساعتني ونالنقاابت 

 2016سنة  ماليةحضور الفاعلني املهنيني يف التغطية اإلخبارية لقانون :  10املبيان رقم 

 
 توزيع مداخالت الفاعلني املهنيني حبسب اخلدمات 

ات قاابت واملنظمثلي النب ملمة "أطالنتيك" اللتني أعطتا الكلمة بشكل متقار ابستثناء "القناة األوىل" وإذاع
ناة لوطنية"، "القاإلذاعة ى )"اا أعطت الكلمة لفئة أكثر من األخر الحظ أن ابقي اخلدمات إمَّ املهنية، فإنه ي  

يت يف"  1ميدي و" غية"مازيالثانية" و"لوكس راديو"(، أو اقتصرت على فئة دون أخرى )"أصوات" و"اإلذاعة األ
صت حوايل خرية خص  األعة اإلذا(. ومن املالحظ أن هذه ار البيضاء"دو"راديو بلوس ال كازا إف إم"إذاعة  و"

 ساعة للهيآت النقابية.
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 حضور الفاعلني املهنيني حسب اخلدمات السمعية البصرية:  11املبيان رقم 

 
 تمع املدين واملواطننياملتدخلون ابسم اجمل .ج

 :حضور الفاعل املدين 

رانمج بالتني فقط، األوىل متت يف اثنية، ويتعلق األمر حب 58دقيقة و 43استغرق تناول الكلمة ابسم اجملتمع املدين 
ا ى نشراهتثتها إذاعة "أصوات" يف إحداثنية، واحلالة الثانية ب 59دقيقة و 42 بثته "اإلذاعة األمازيغية" ودام حواري

 اثنية. 59اإلخبارية استغرقت 

 :حضور املواطن 

دقيقة  17مل حيصلوا سوى على  2016 قانون مالية سنةاملتدخلون كمواطنني يف املواد اإلعالمية اليت اهتمت بشأن 
احدة و كثر من دقيقة أتستغرق  " وملاثنية، ومت ذلك يف مناسبتني أيضا، األوىل ضمن أحد برامج "القناة الثانية 29و
 ثواين. 5قة ودقي 16"كازا إف إم" استغرقت  اثنية، والثانية سجلت يف برانمج حواري إبذاعة 24و

 املتدخلون من اخلرباء واجلامعيني .ح

اخلرباء احتلوا املرتبة الثانية بعد الفاعلني السياسيني من حيث نسبة األساتذة اجلامعيني و سبقت اإلشارة إىل أن 
يف املائة من  25,66صوهلم على حب ، وذلك2016شروع قانون مالية سنة اكبة ملحضورهم يف التغطيات اإلخبارية املو 
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يف املائة( مت تسجيله ضمن  88وأغلب هذا احلجم الزمين )، 06:13:43جمموع مدة تناول الكلمة واليت بلغت 
 .الربامج احلوارية

  تغطية قانون املاليةحضور اخلرباء واجلامعيني يف:  12املبيان رقم 

 
على رأسها إذاعة "كازا إف (، و 05:15:06) وأغلب مداخالت اخلرباء واجلامعيني بثتها خدمات القطاع اخلاص

يت.يف"  1ميدي  تلتها "قناة دقيقة، 16دقيقة، مث إذاعة "أطالنتيك" بساعة واحدة و 54و إم" حبوايل ساعة واحدة
  دقيقة. 52 حدود يفإلذاعة الوطنية" هذا النوع من املداخالت دقائق. فيما بثت "ا 10بساعة واحدة و

 حبسب اخلدمات 2016سنة مالية اء واجلامعيني يف تغطية قانون توزيع حضور اخلرب :  13املبيان رقم 

 
 متدخلون بصفات أخرى .خ
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 الربامج احلوارية شخصياتلنشرات واجملالت و يف ا 2016مشروع قانون مالية سنة تضمنت الئحة املتدخلني حول 
 هام إدارية يفمبكلفني ، واملغري مصنفة ضمن الفئات السابق ذكرها، كالصحفيني املشتغلني يف الصحافة الورقية

اثنية، وقد لوحظ أن هذه  27دقيقة و 37ساعة و جمموعهمداخالهتم ما  تالوزارات واملؤسسات العمومية. وقد بلغ
ة( من دقيق 38الت )لت يف خدمات القطاع اخلاص، حبيث مت بث أعلى مدة من هذه املداخج  املداخالت س  

 دقيقة. 22بـ يت.يف" 1دي طرف إذاعة "أطالنتيك"، وإذاعة "كازا إف إم" مبا يقارب نصف ساعة، مث "قناة مي

 املالية حبسب اخلدمات حضور الشخصيات األخرى يف تغطية قانون:  14املبيان رقم 
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شروع قانون مالية سنة خصائص العرض اإلخباري املخصص مل : القسم الثاين
 يف بعض اخلدمات 2016

من  2016سنة ة ليماانون روع قيفية اليت متت هبا تغطية مشيتناول هذا القسم ثالثة أنواع من اخلصائص حول الك
ذاعة ة عامة، و"اإلات برجمذميتني ثانية" ابعتبارمها تلفزتني عمو ست خدمات، هي "القناة األوىل" و"القناة ال طرف

 1 فزية اخلاصة "قناة ميديالتل ناةوالق، ابعتبارمها إذاعتني عموميتني ذات برجمة عامةالوطنية" و"اإلذاعة األمازيغية" 

 ة.يعة االقتصاديطبات الجمة ذيت.يف" ذات الربجمة اإلخبارية، واإلذاعة اخلاصة "أطالنتيك" املتخصصة يف الرب 

دمي املادة ت املعنية لتقاخلدما ت هباجمموع االختيارات اليت قام يف هذا التقرير د ابخلصائص الكيفية للتغطيةقص  يو  
و الشكل املهين حتديد اجلنس أ ، انطالقا من2016 قانون مالية سنةمبشروع  املتصلةاإلعالمية احلاملة للمعلومة 

طية والسؤال، ن موضوعا للتغاة لتكو ملنتقاها مقارنة مع ابقي املعلومات واألخبار، واحملاور اليت حيتل للتغطية، والرتبة
 . لتقدمي اإلجاابتوالبحث عن املؤهلني

ت من طرف فَ ظّ األشكال واألجناس املهنية اليت وُ تناول يف اجلزء األول  سيتموبناء على هذه التحديدات 
اليت احتلها املشروع داخل النشرات والرتبة ، 2016ن مالية سنة مشروع قانو  وتناوللعرض  اخلدمات املذكورة

من خالل رصد حماور املشروع  للخصائص املوضوعاتية للتغطية اجلزء الثاين دوسُيفرَ . تطرقت إليهوالربامج اليت 
 احلديث يفوسيتم اليت حظيت ابملعاجلة اإلعالمية، وتوزيع املواقف املعرب  عنها من طرف املتدخلني يف التغطيات، 

اخلصائص املتعلقة بعناصر التعدد والتنوع على مستوى اجملال ومقاربة النوع واللغات  عناجلزء الثالث 
 .املستعملة

 اخلصائص الشكلية للتغطيةاحملور األول: 

إعداد  ليبأسانوع عاة تربز اخلصائص الشكلية ملختلف التغطيات اليت بثتها اخلدمات الست من خالل مرات  
، على مستوى النشرات األخبار وتصدرها لباقي 2016مشروع قانون مالية سنة ملادة اخلربية اليت تناولت وتركيب ا

 .على مستوى اجملالت والربامج احلوارية أو ختصيص حلقات كاملة للمشروع

 كنما ي  واجملالت والربامج احلوارية، ك اإلخبارية بني النشراتما وعادة ما ختتلف أشكال عرض املواد اإلعالمية 
فت أشكال التقدمي اليت و ظ   حصرسيتم أخرى ومن برانمج آلخر، ولذلك و نشرة ما بني أن خيتلف  لشكل العرض

 مث سيتم التطرق، هذه النشراتاألخبار املتعلقة بقانون املالية  داخل النشرات، وعدد املرات اليت تصدرت فيها
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أو  ارئيسي اموضوعابعتباره ن املالية، ومكانة املوضوع يف الربانمج نواع اجملالت والربامج احلوارية اليت تناولت قانو أل
 .اثنواي

 أشكال وأجناس العرض يف النشرات .1

الحظ أهنا مل خترج عن ، ي  2016نة شروع قانون مالية سمن خالل تتبع النشرات اإلخبارية اليت بثت أخبارا تتعلق مب
 أمناط من العرض وهي: مخسة

 دته مقارنة معم بطول التقدمي يتميز هذا الشكل من (:ات)روبورطاج بعدة تصرحياتأ. تقارير إخبارية مدعمة 
ا. ويالحظ توجهاهت فة يفاألشكال األخرى، وبث أكثر من وجهة نظر حول موضوع التغطية غالبا ما تكون خمتل

قة(، اعتمدت دقي 15بثها  مل تتجاوز جمموع مدة 146من أصل  روبورطاجات 4أنه ابستثناء إذاعة "أطالنتيك" )
، 2016ة الية سنمانون قمشروع اخلدمات اخلمس األخرى بشكل كبري هذا اجلنس اإلعالمي لتغطية التفاعل مع 

من  %85استغرق بثها ، و52ل تقريرا إخباراي من هذا النوع من أص 32وعلى رأسها "القناة األوىل" اليت أجنزت 
 احلجم الزمين للتغطية يف النشرات.

يث جلأت إىل يك"، حبأطالنت"وهي السمة البارزة يف نشرات إذاعة ية مدعمة بتصريح واحد: ب. تقارير إخبار 
ذلك إبجناز و راهتا، موع نشوزع وجهات النظر املختلفة على مستوى جمتقرير من هذا النوع، أي أهنا ت   71بث 

"اإلذاعة  ه كل منيت علتقارير متعددة ت عطى فيها الكلمة لكل فاعل على حدة. وهو نفس املنحى الذي سار 
 األمازيغية" و"اإلذاعة الوطنية" لكن بنسبة أقل.

للجوء إىل أخذ ل دون التفصيوهي اليت يتم فيها تقدمي األخبار واملعلومات بشيء من ا ج. تقارير إخبارية:
عدد من  مي أكرب تقدتصرحيات للفاعلني واملختصني. حبيث تعتمد على اجملهودات التحريرية للصحفيني يف

ر تقري 14وطنية" )ذاعة ال"اإل علومات وحتليلها وتبسيطها. ويالحظ أن هذا النوع من التقدمي استعمل من طرفامل
تقارير من  4يت.يف" ) 1"قناة ميدي و تغطية(، 146تقرير من أصل  46تغطية( وإذاعة "أطالنتيك" ) 47من أصل 

 تغطية(. 35أصل 

حجمها الزمين ضعيف، لكن فاثنية يف نشرة واحدة(، لذلك  30تتميز بقصر مدهتا )أقل من  د. أخبار خمتصرة:
( و"القناة 35من أصل  15يت.يف" ) 1حضورها عدداي قد يفوق عدد أمناط العرض األخرى كما يف "قناة ميدي 

 (.35من أصل  16الثانية" )
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ن ت دون أن يكو ض التصرحيامت تناوله أحياان يف بع 2016مشروع قانون مالية سنة كما لوحظ أن ه. تصرحيات: 
تصرحيا  12ا دى عدده يتعالاملشروع موضوع التقرير اإلخباري الذي ورد فيه هذا التصريح، وهي حاالت ضئيلة 

 ( نصفها بثته القناة الثانية.تغطية 361)من أصل 

 أشكال وأجناس العرض يف النشرات اإلخبارية حسب اخلدمات:  15املبيان رقم 

 

 اإلذاعة الوطنية

 

ألوىلا

 

 اإلذاعة األمازيغية

 

القناة الثانية 
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 إذاعة أطالنتيك

 

 قناة ميدي1 يت يف

 

ى كل نشرة إىل جانب على مستو  2016شروع قانون مالية سنة ومن خالل مالحظة ترتيب األخبار املتعلقة مب
تعلقة ن التغطيات املل أسج  ها، ي  رية اليت وردت فيمقارنة املدة اليت استغرقتها كل تغطية مع مدة النشرة اإلخبا

عادل يملالية، أي ما انشرة مت فيها بث تغطية إخبارية حول قانون  361نشرة من أصل  128شروع تصدرت ملاب
 ، واملتعلقةينملستشار واب واوهي النشرات اليت واكبت انعقاد اجللسات العامة جمللس النمن النشرات،  35%

جللسات لفرق واااخالت أول مرة من طرف وزير املالية، واجللسات املخصصة لالستماع ملدبتقدمي املشروع 
دة النشرات ممن جمموع  %10كما استغرقت هذه التغطيات ما يعادل املخصصة للتصويت على املشروع.

 اإلخبارية يف اخلدمات الست.

 يف النشرات اإلخباريةمدة ونسبة التغطيات :  8اجلدول رقم 

 اخلدمات
 مدة التغطية 
 يف النشرات

 مدة 
 النشرات

 نسبة 
 حضور التغطية

 عدد 
 النشرات

 عدد النشرات اليت تصدرها 
 خرب قانون املالية

 87 146 %9 48:22:13 04:33:31 أطالنتيك
 10 46 %10 14:11:39 01:23:36 اإلذاعة األمازيغية

 21 47 %14 11:57:54 01:41:41 اإلذاعة الوطنية
 5 52 %10 21:16:02 02:11:08 قناة األوىل

 2 35 %7 08:19:31 00:33:02 القناة الثانية
 3 35 %11 13:54:30 01:33:23 يت.يف 1 قناة ميدي

 128 361 %10 118:01:49 11:56:21 اجملموع
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 أنواع اجملالت والربامج احلوارية .2

مج الربامج: برا نواع منأالثة ارج النشرات اإلخبارية مت على مستوى ثالحظ أن تناول موضوع قانون املالية خي  
 .(22%)برامج النقاش السياسي ، (28%)اجملالت ، (50%)احلوار 

 نسب الربامج حبسب النوع:  16املبيان رقم 

 
ة لئوم بطرح األسالذي يق ربانمجبني مقدم ال: وهي الربامج اليت تعتمد على احلوار الثنائي االستجواببرامج أ. 

 إلخبارية كانتنشرات ارج السجل أن نصف مدة تناول موضوع قانون املالية خاوالضيف الذي يتوىل اإلجابة. وي  
يف حني  04:20:39وعه ، كما أن أغلب هذه احلوارات بثتها اإلذاعات الثالث مبا جمماستجواابتعلى شكل 

 .01:08:58لثالث ما جمموعه قدمت القنوات التلفزية ا

مي د انفردت بتقداحد. وقمج الو ها داخل الربانرِّ تعتمد على تعدد أشكال العرض وجتاو  ب. اجملالت اإلخبارية: 
ة ملتابعة ملانية املخصصت الرب اجملال العمومي، غري أن هذا االنفراد مت يف إطار القطاعهذا النوع من الربامج خدمات 

 انيتني.أشغال الغرفتني الربمل

ل وقد مت تناو  تعارضة.منظر  تتميز بطول مدة بثها وابحلضور اآلين لفاعلني يتبنون وجهاتج. برامج احلوار: 
قة مر حبل، يتعلق األني فقطيف إطار هذا النوع من الربامج من طرف برانجم 2016مشروع قانون املالية لسنة 

 يلى "قناة ميدع اليوم" "مواطن وحلقة واحدة من برانمجعلى "القناة األوىل"،  "قضااي وآراء"واحدة من برانمج 
 (.ةوارية يف اخلدمات الستمن جمموع مدة اجملالت والربامج احل %22ل مدة بثهما ما يعادل )ث  " ومت  يت.يف 1
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 حبسب مدة البث 0162مشروع قانون مالية سنة أنواع الربامج اليت متت فيها تغطية :  17املبيان رقم 

 
 

ص لخ  ي، وت  شكل جزئلته بحلقات كاملة للموضوع وأخرى تناو  ص  ص  وعلى العموم فإن هذه الربامج منها ما خ  
 يف جمالهتا وبراجمها احلوارية: 2016شروع قانون مالية سنة هذه اخلطاطة املكانة اليت أعطتها اخلدمات الست مل
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 اخلطاطة حول املكانة اليت أعطتها اخلدمات الست :  18املبيان رقم 
 يف جمالهتا وبراجمها احلوارية 2016ملشروع قانون مالية سنة 
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 اخلصائص املوضوعاتية للتغطيةاحملور الثاين: 

، "اإلذاعة .يف"يت 1ميدي  ، "قناةانية"بعد تتبع التغطيات اليت أجنزهتا اخلدمات الست )"القناة األوىل"، "القناة الث
ورصد كل املضامني اليت ، 2016 لسنة الوطنية"، "اإلذاعة األمازيغية"، إذاعة "أطالنتيك"( حول مشروع قانون املالية

 بشأن هذه ستجوبنيقف املمت توزيعها إىل حماور حبسب وحدة موضوعها. كما مت تصنيف موا ،مت التعبري عنها
 فا حمايدا.فهم موقو وقو ا جاء به املشروع أو اعرتاضهم عليه أاملضامني إىل ثالث فئات حبسب أتييدهم مل

كل خدمة   ونسبة مسامهة لتغطياتاتلف م هذا اجلزء إىل فقرتني، يتناول يف األوىل احملاور اليت تضمنتها خمسَّ ق  يـ  وس  
 التغطيات. يف هذه ع املثارةاملعرب  عنها جتاه خمتلف املواضياملواقف الثانية ويتناول يف من بث كل حمور، 

 أثريت يف التغطياتحماور املشروع اليت  .1

يف  طاجاتروبور ن عبارة للوقوف على املضامني اليت تطرقت هلا خمتلف التغطيات، مت تفكيكها إىل مقاطع ع
ملضمون العام ات مس   ربى و  كالتغطيات املنجزة. وبعد تصنيف هذه املقاطع حبسب حمتواها، مت فرز مخسة حماور  

 حبسب أمهية حضورها:مت عرضها ، 2016شروع قانون مالية سنة ة ملللتغطية اخلربي

 اليت أثريت يف التغطيات 2016سنة مالية توزيع نسب حضور حماور قانون :  19املبيان رقم 

 
 

اليت أتى هبا حول التدابري اجلديدة انصب اهتمام اخلدمات الست  (:%42التدابري اجلديدة املقرتحة ) أ.
واليت هلا عالقة مباشرة ابحلياة اليومية للمواطنني سواء كمستهلكني أو   2016مشروع قانون مالية سنة 
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املضامني اليت أثريت يف التغطيات  . وقد احتل هذا احملور صدارةكمأجورين أو مستهدفني بربامج تنموية خمتلفة
 الستة للمشروع. من جمموع مدة تغطية اخلدمات %42املنجزة مبا يعادل 

التغطيات اهتمام اخلدمات  : أظهرت معاينة خمتلف(%27) 2016شروع قانون مالية سنة اإلطار املرجعي مل ب.
اإلخبار ابلفرضيات اليت ب ين  ، من حيث2016املعنية ابإلطار املرجعي الذي صيغ وفقه مشروع قانون املالية لسنة 

ل املاكرو ارجية والعوامية واخللداخلادويل، ومراعاة الظرفية االقتصادية عليها واستحضار السياق السياسي الوطين وال
من جمموع مدة تغطية اخلدمات  %27اقتصادية واالجتماعية املؤثرة يف توجهاته. وقد احتل هذا احملور ما يعادل 

 الستة للمشروع.

جملسي  أمام 2016مالية سنة  نمشروع قانو : شكلت املراحل اليت مر منها (%18. مواكبة املسطرة التشريعية )ج
و كانت زها املشروع أيت جتاو ات الالنواب واملستشارين مادة إعالمية يف حد ذاهتا، حبيث مت اإلخبار مبختلف احملط
لقطاعية،  أو اللجان اجمللسنيلية ابتنتظره، بدءا بتقدمي املشروع ومرورا ابلنقاشات املثارة حوله داخل جلنيت املا

ويت ت العامة للتصاجللسا  إىلا الفرق الربملانية من أجل تدارس مقتضياته، وصوالهتاليت عقد واألايم الدراسية
 خلدمات الستة للمشروع.من جمموع مدة تغطية ا %18النهائي على املشروع. وقد احتل هذا احملور ما يعادل 

 ارد اليتيث اإلمجايل والعام عن املو : يتعلق األمر ابحلد(%7) 2016شروع قانون مالية سنة املعطيات الرقمية ملد. 
لتقرير ات الواردة يف ملعلومايضا اأستعتمد عليها امليزانية، وما سرتصده ملختلف القطاعات. كما يتضمن هذا احملور 

ادية وضعية املغرب االقتص والذي يتضمن 2016شروع قانون مالية سنة االقتصادي الذي أرفقته وزارة املالية مب
 للمشروع. من جمموع مدة تغطية اخلدمات الستة %7ومؤشراته. وقد احتل هذا احملور ما يعادل 

 يفملقرتحة اإلجراءات ا ويندرج ضمن هذا احملور التغطيات اليت تضمنت حديثا عن (:%6برانمج العمل )ه. 
ظام نتثمار وتنزيل لى االسعة عشجقانون املالية من أجل بلوغ األهداف املسطرة فيه، كتحسني وأتهيل البنيات امل

ة من جمموع مد %6 ا يعادلمور اجلهوية والقانون التنظيمي للمالية وحماربة التملص الضرييب. وقد احتل هذا احمل
 تغطية اخلدمات الستة للمشروع.

 

 



37 
 

 قانون املالية حبسب القنوات حماور:  20املبيان رقم 

 
ة ، فإذاعىل أخرىإن خدمة متلف اإلخبارية خي حضور احملاور اخلمسة السالفة الذكر يف التغطية ملبيان أنا وي ظهر

دقيقة  50 وساعتني"أطالنتيك" املتصدرة لقائمة اخلدمات من حيث حجم التغطية، خصصت ما بني ساعة و 
 ل أن اخلدمتنيسج  ما ي  كعة.  ف سالكل حمور ابستثناء حمور "برانمج العمل" الذي مل يتجاوز مدة احلديث عنه نص

ع من  املشرو يف  اجلديدة املقرتحة"" ركزات على حمور "التدابرييت.يف1إذاعة "أطالنتيك" و"قناة ميدي اخلاصتني 
ها للشركة ابعة منة التخالل مضاعفة احلصة الزمنية اليت خصصت له، يف حني خصصت اخلدمات العمومية وخاص

يدة املقرتحة" التدابري اجلدالية و"ن املصا زمنية متقاربة حملوري "اإلطار املرجعي" لقانو الوطنية لإلذاعة والتلفزة حص
 فيه.

هتمام حظيت اب 2016سنة الية لون املوعموما يالحظ أن املضامني املتعلقة ابلتدابري اجلديدة املقرتحة يف مشروع قان
ا تليهلزمين للتغطية فيها، الثي احلجم سبة ثبن "يت.يف 1قناة ميدي"ومتابعة خمتلف اخلدمات الستة، وخاصة يف 

 ومي اليت تراوحت نسبة حضورالعم مث ابقي خدمات القطاع 40%بـ "نتيكأطالإذاعة "و  41%بـ "اإلذاعة األمازيغية"
 املرتبة "اإلذاعة الوطنية"سها واحتلت اخلدمات العمومية وعلى رأ .35%و 32% هذا احملور يف كل واحدة منها ما بني

 .%42و %28 بني بنسب تراوحت املضامني املرتبطة ابإلطار املرجعييف تناول  األوىل



38 
 

 بة حضور احملاور املوضوعاتية اخلمسة يف تغطية كل خدمةنس:  9اجلدول رقم 

 لبرانمج العم التدابري املقرتحة املعطيات الرقمية اإلطار املرجعي املسطرة التشريعية اخلدمات
 النسبة املدة النسبة املدة النسبة املدة النسبة املدة النسبة املدة

 %7 00:29:31 %40 02:48:12 %16 01:06:26 %16 01:07:07 %22 01:33:56 نتيكأطال

 اإلذاعة
 األمازيغية

00:32:48 19% 01:01:22 36% 00:02:17 1% 01:09:53 41% 00:03:17 2% 

 اإلذاعة
 الوطنية

00:47:52 22% 01:30:48 42%  0% 01:16:12 35% 00:02:06 1% 

 %7 00:20:08 %34 01:38:03 %7 00:20:27 %34 01:39:08 %17 00:49:46 األوىل

 %6 00:04:10 %32 00:22:16 %7 00:05:02 %28 00:19:21 %27 00:18:22 الثانية

 1ميدي
 يت.يف

00:10:52 5% 00:35:35 17% 00:08:36 4% 02:17:55 66% 00:16:56 8% 

 %6 01:16:08 %42 09:32:31 %7 01:42:48 %27 06:13:21 %18 04:13:36 اجملموع

 املواقف املعرب عنها جتاه املشروع من طرف املستجوبني  .2

لسمعية اخلدمات حدى اإأسفر توزيع التصرحيات واآلراء اليت أدىل هبا كل من أ عطيت له الكلمة من طرف 
ات التصرحيتصدرت  ا، حبيث عنه، عن وجود ثالثة اجتاهات يف املواقف املعربالبصرية الست املعنية هبذا التقرير

 يف حني، %42عادل تاليت  5:43:41ملقتضيات املشروع ابقي املواقف بنسبة من البث وصلت  املنتقدة

الوقت الذي  ، يفتملداخالاابملشروع ما يناهز ثلث الغالف الزمين جملموع  مداخالت املنوهنياستغرقت 
 .بربع هذا احلجم املواقف احملايدةحظيت 

 2016مشروع قانون مالية سنة املواقف املعرب عنها من طرف املستجوبني يف تغطية :  21املبيان رقم 
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ارتفاع سجل يت، إذ اجملالو ويالحظ أن الصورة العامة حلضور املواقف الثالث خيتلف بني النشرات اإلخبارية 
يف اجملالت والربامج  0162مشروع قانون مالية سنة صة الزمنية للتصرحيات اليت انتقدت مقتضيات احل

اواي حضورا متس ريةاإلخبا نشراتالعرفت وتساوي مدة بث املواقف املنوهة مع املواقف احملايدة، بينما  ،احلوارية
 واخنفاض التصرحيات احملايدة.لتصرحيات املنوهني واملنتقدين 

 املواقف املعرب عنها يف حبسب نوع التغطية:  22ان رقم املبي

 

نتيك" عة "أطال إذايفوقد ساهم يف رفع حصص االجتاه املنتقد للمشروع تصدر هذا التوجه لتغطيات ثالث 
اليت  موع احلصتنيجممن  كثرأنتقد ففي إذاعة "أطالنتيك" انل التوجه املو"القناة األوىل" و"القناة الثانية". 

مازيغية"  "اإلذاعة األتيب يفدر الرت أما التوجه املنوه فقد تص. تدخل فيها املوقفني املنوه واحملايد للمشروع
 ."اإلذاعة الوطنية"يت.يف" و 1فقط. يف حني كان الرأي احملايد هو املتصدر يف كل من "قناة ميدي
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 حبسب اخلدمات 2016مشروع قانون مالية سنة توزيع مواقف املتدخلني يف تغطيات :  23املبيان رقم 

 

 اجملايل واالجتماعي واللغوي التنوع ةمقارباحملور الثالث: 
 ددااي املعاجلة من خالل تعزو  يقتضي ابإلضافة إىل تنوع 2016مشروع قانون مالية سنة تفعيل التنوع يف تغطية 

، ةواضيع املثار تنوع املوبني و املستجالفاعلني مراعاة اختالف توجهات و  املستعملة يف التغطية ةاألجناس الصحفي
ي يف لنوع االجتماعحضورا لو لي(، استحضارا للمجال اجلغرايف يف أبعاده الثالثة الرئيسية )الوطين واجلهوي واحمل

غوي رب املكون اللليت يعتايعاب لفهم واالستا أداةصيغتيه املوضوعاتية والكمية، ومراعاة تنوع املستهدف من حيث 
 ركائزها.أحد 

 األبعاد اجملالية يف مضمون التغطية .1

يف بعده الوطين فقط،  2016مشروع قانون مالية سنة يالحظ أن التغطيات اليت قدمتها اخلدمات الست تناولت 
اليت  مازيغية"ة "اإلذاعة األمسامه يناتثنأما البعد اجلهوي فكاد بدوره ينعدم إذا اس. وجتاهلت متاما البعد احمللي

 ة.اثني 16 جهوي مدته دقيقة من البث، و"القناة الثانية" اليت بثت تصرحيا واحدا ذا بعد 15مل تتجاوز 

 

 2016مشروع قانون مالية سنة البعد اجملايل يف مضمون تغطية :  24املبيان رقم 
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 مقاربة النوع  .2

لنوع على مستوى امن حيث حضور مقاربة  2016سنة لتغطية اإلعالمية ملشروع قانون مالية فحص ا أسفر
من مقتضيات  جاء به يل مامضمون التغطيات اليت مت بثها وعلى مستوى إعطاء الكلمة للنساء للتعليق أو حتل

قشة مي حلدث منال اإلعالاو لتناعن غياب شبه اتم ملوضوع املرأة وقضااي املناصفة واملساواة يف وإجراءات، 
ة( اليت وردت على لسان أحد اثني 25، ابستثناء اإلاثرة القصرية )ثالث دقائق و2016مشروع قانون مالية سنة 

 .راملساء األصة للن)فاعل مجعوي( واليت حتدث فيها عن املساعدات املخص "اإلذاعة األمازيغية"ضيوف 

ن جمموع أيالحظ فروع، عن أرائهن ومواقفهن جتاه املش من حيث استضافة اإلانث من أجل التعبريأما 
دقيقة يف جمموع تغطيات  49ساعتني ومل يتجاوز ضيفات عليها( ك  وأ)سواء كمقدمات برامج مداخالهتن 
يف املائة من حجم  9 وهو ما يعادلساعة،  23اليت استغرقت حوايل  هذا التقرير عالستة موضو اخلدمات 

دقيقة  27لغت برامج موع مداخالت الصحفيات كمقدمات نشرات ومنشطات بأن جممع العلم  املداخالت.
 .اثنية 16و
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 2016مشروع قانون مالية سنة جنس املتدخلني يف تغطية :  25املبيان رقم 

 
ن وع قانو شر مل عالميةاستضافة للشخصيات اليت تدخلت يف إطار التغطية اإل 232من أصل  هأن لوحظكما 

عدد من جمموع  %17 استضافة فقط، أي ما يعادل 47كان للشخصيات النسائية منها ،  2016مالية سنة 
  .االستضافات اليت مت فيها إعطاء الكلمة للضيوف

والتعليق عليه مسة  2016ة سنية مالر يف حتليل معطيات مشروع قانون ويظهر املبيان أدانه أن احلضور القوى للذكو 
 كة بني اخلدمات الستة.مشرت 

 حسب اجلنس بني اخلدمات الستة 2016مشروع قانون مالية سنة توزيع مدة املداخالت يف تغطية :  26املبيان رقم 

 
بينما تراوحت هذه  %22ـب سجلت أعلى نسبة لتناول الكلمة من طرف النساء "قناة األوىل"الويسجل أن 

 ."اإلذاعة األمازيغية"يف  %10و "يت.يف 1قناة ميدي"يف  %4 النسبة بني
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 حسب اخلدمات لتناول الكلمة من طرف النساء نسباملدد الزمنية و :  10اجلدول رقم 

 اخلدمات
نسبة  الذكور املستجوبون اإلانث املستجوابت

 اإلانث
جمموع 

يف  املداخالت
 النشرات

جمموع مدة  يف اجملالت
 تناول الكلمة

جمموع مدة تناول  يف اجملالت يف النشرات
 الكلمة

 02:39:11 %22 02:04:26 11 60 00:34:45 5 9 األوىل
 01:09:11 %9 01:02:38 15 15 00:06:33 1 5 الثانية

 03:29:54 %4 03:21:02 13 8 00:08:52 1 4 يت.يف 1قناة ميدي
 03:28:41 %8 03:12:18 18 23 00:16:23 4 4 اإلذاعة الوطنية

 02:49:37 %10 02:32:35 11 14 00:17:02 1 4 اإلذاعة األمازيغية
 07:05:12 %9 06:27:58 20 24 00:37:14 4 5 نتيكإذاعة أطال

 20:41:46 %22 18:40:57 88 144 02:00:49 16 31 اجملموع

 اللغات املستعملة يف التغطيات .3

طرف اخلدمات  ثها منب مت هي األكثر حضورا يف جمموع التغطيات اليت وضح املبيان أن اللغة العربيةيُ 
ذه هللبث اإلمجايل ع مدة اقارب ربمبا ي تليها اللغة الفرنسيةثلثي جمموع مدة البث،  مت استعماهلا يف، إذ الست

 من نفس احلجم. %13بنسبة  مث اللغة األمازيغيةاخلدمات، 

 زةة والتلفطنية لإلذاعب كل خدمة على حدة أن خدمات الشركة الو هذه اللغات حبس استعمال  ظهر توزيعوي  
ة للغبراجمها اب ى تقدميعل ية""اإلذاعة الوطنركزت على اللغة اليت ت قدم هبل كل خدمة براجمها؛ هكذا اقتصرت 

إألى ل بية وصور للعر مع حض غيةاللغة األمازيفيما خيص "اإلذاعة األمازيغية" ونفس املنحى سارت عليه العربية 
. أما %3نسبة  قليلبكما اعتمدت "القناة األوىل" على العربية وحضور للفرنسية جتاوز ؛  %15نسبة 

والباقي  %15بـ ا الفرنسية، تليه%77اللغات الثالث مع تغليب العربية  فقد مزجت بني "القناة الثانية"خبصوص
 ( خصص للغة األمازيغية.8%)

ثر من سية حاضرة أبكت الفرنك كانمل تستعمال اللغة األمازيغية، ومقابل ذل أما اخلدمتني اخلاصتني فيالحظ أهنما
" يت.يف 1قناة ميدي يف حني وصلت نسبة استعمال هذه اللغة من طرف " (%56)نصف احلجم الزمين للتغطية 

33%. 
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 2016مالية سنة مشروع قانون اللغات املستعملة يف تغطية :  27املبيان رقم 
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 استنتاجات وخالصات
شروع م ة علىاملصادقو قشة ملنا بعد دراسة التغطية اإلخبارية اليت خصصتها خمتلف اخلدمات السمعية البصرية

مت الوقوف، أوال،  ،2015دجنرب  31 أكتوبر إىل 20جلسي الربملان خالل الفرتة املمتدة من مب 2016سنة مالية قانون 
يا لتغطيات، واثنل هذه اة خالطية يف جمموع اخلدمات، وخريطة الفاعلني الذين تناولوا الكلمعند حجم هذه التغ

 ني العموميتنيلتلفزيتاناتني شروع، ويتعلق األمر ابلقهذا املعلى الكيفية اليت تعاملت هبا بعض اخلدمات مع 
إذاعة و  يت.يف" 1ميدي  قناة "اصتني اخل، واخلدمتني"األمازيغية"اإلذاعة و "اإلذاعة الوطنية""األوىل" و"الثانية" و

 نتيك"."أطال

  2016سنة  ماليةات الربملان ملشروع قانون العرض اإلخباري املواكب ملناقشأوال: خالصات 

 2016سنة مشروع قانون مالية  أسفر إحصاء جمموع التغطيات اليت أجنزهتا خمتلف اخلدمات السمعية البصرية حول

خدمة من القطاع اخلاص  13خدمة، موزعة إىل  20دقيقة، سامهت فيه  35ساعة و 44عن حتقيق غالف زمين بلغ 
. وشكل هذا الغالف %36,50بنسبة مسامهة وصلت  العمومي من القطاع 7، و%63,50بنسبة مسامهة وصلت 

ابقي اخلدمات  "نتيكأطال"اثنية يف اليوم الواحد. وقد تصدرت إذاعة  39دقيقة و 36معدل بث يومي مدته 
( فيما 07:04:06)بـ "كازا إف إم"( متبوعة إبذاعة 07:58:05إلذاعية من حيث حجم التغطية مبا جمموعه )ا

(. يف 04:23:19)بـ يت.يف" 1ميدي قناة "( متبوعة ب06:59:13تصدرت "قناة األوىل" ابقي اخلدمات التلفزية ب)
عدى ثالث خدمات أخرى ساعة مل تتو  4نصف ساعة من التغطية،عتبة خدمات من جتاوز  8حني مل تتمكن 

  5واحدة.
ربامج ى اجملالت والمن التغطية اإلخبارية اليت متت على مستو  ( تشكل%65ويالحظ أن ثلثي هذا العرض )

زا كا"من إذاعيت  تفاع كلذا االر خبارية، وقد ساهم يف هالنشرات اإل مت على مستوىاحلوارية، فيما الثلث الباقي 
 النشرات، ساعة يف ل نصفع يف براجمها احلوارية بست ساعات ونصف تقريبا مقاباليت تناولت املشرو  "إف إم

 ربع.اعات و احلوارية مبا جمموعه مخس س اليت تطرقت للموضوع فقط يف الربامج "لوكس راديو"و

                                                           
إذاعة و ، "يوكاب راد"، و"شذى إف إم"ذاعة إ، و "راديو ميد"، و"راديو بلوس أكادير" يتعلق األمر ابلقناتني "املغربية" و"اتمازيغت" وإذاعات:  4
 "، وإذاعة "إم إف سايس".مدينة إف إم"
 .وهي:  "إذاعة الرابط الدولية" و"راديو مارس" و"راديو بلوس الدار البيضاء"  5
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ن مرتفعا ومكثفا كا 2016سنة أدرجت أخبارا بشأن مشروع قانون مالية كما لوحظ أن عدد النشرات اليت   
لعرض املشروع أو تقدمي مقرتحات الفرق  تخصصجمللسي الربملان واليت  مع تواريخ عقد اجللسات العامة ابلتزامن

 . مما يفيد أن التغطية يغلب عليها طابع املواكبة اإلخبارية للمسطرة التشريعيةأو التصويت عليه، 

من  2016سنة لية ماون قانلتغطية اإلعالمية ملشروع الكلمة أثناء ا تالشخصيات اليت تناول وخبصوص صفات
ناول صف مدة تنأن  طرف اخلدمات السمعية البصرية اليت بثت أكثر من نصف ساعة من التغطيات، فيالحظ

 انيني وممثلي األحزاباملشكلني من وزراء وبرمل ( كانت من نصيب الفاعلني السياسيني%49,91الكلمة )
لغالف الزمين، وأعطيت من نفس ا %25,66 بنسبة عيني، فيما حتدث خرباء املالية واألساتذة اجلامالسياسية

شخصيات اليت حتدثت ابسم مث ال %13,53 قاابت العمالية واملنظمات املهنية بنسبةالكلمة للمتحدثني ابسم الن
ية إلعالمتغطيات اور يف الحضاجملتمع املدين واملواطنون أبضعف فيما حظي  %6,69املؤسسات العمومية بنسبة 

 %4,22 بنسبة مل تتجاوز 2016سنة مالية  ملشروع قانون

 تناول الكلمة( من مدة 83%اخلدمات التلفزية العمومية أقوى حضور للشخصيات السياسية )وسجلت 
ول الكلمة يف ، فيما حصلت هذه الشخصيات على نصف مدة تنا"يت.يف 1قناة ميدي "( يف %38مقابل )

 سجلت. بينما %41بة ة فأعطت الكلمة للسياسيني بنساخلدمات اإلذاعية العمومية، أما اإلذاعات اخلاص
 .%88بنسبة أقوى حضور للخرباء واجلامعيني  اخلدمات اإلذاعية اخلاصة

 ألغلبية احتلتاأحزاب  ظ أنالحوخبصوص توزيع مداخالت الفاعلني السياسيني حبسب التمثيلية يف الربملان، في  
ستوى كل ا على مأم .توع املداخالت يف جمموع اخلدماصدارة مداخالت الفاعلني السياسيني ابلنسبة جملم

قناة نية" و"و"الثا وىل"أن مداخالت أعضاء احلكومة كانت األقل حضورا يف القناتني "األخدمة، فيسجل 
ىل" "القناة األو  ان على الربمليفمقارنة مع أحزاب املعارضة، واقتصر حضور األحزاب غري املمثلة  يت.يف" 1 ميدي

ن ، وكذلك الشأإف إم" "كازا وغابت أحزاب املعارضة عن تغطية إذاعة، "األمازيغية"و "الوطنية"واإلذاعتني 
"راديو مارس" اديو" ووكس ر "أصوات"، اليت أعطت الكلمة للمعارضة فقط، و"ل ابلنسبة لصوت احلكومة يف إذاعة

 حزاب األغلبية واملعارضة فقط.منحتا الكلمة أل اللتان
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  2016سنة  مالية قانونوع ملشر  ق ابلكيفية اليت غطت هبا بعض اخلدمات مناقشات جملسي الربملاناثنيا: خالصات تتعل

ميدي "لقناة اخلاصة نية" وا"الثاومن خالل فحص الكيفية اليت غطت هبا اخلدمتني التلفزيتني العموميتني "األوىل" 
نتيك" "أطالإذاعة صاد  االقتيفخصصة اخلاصة املتيت.يف" واإلذاعتني الوطنيتني "الوطنية" و"األمازيغية" واإلذاعة  1

 مت الوقوف عند اخلصائص اآلتية:

ثت تغطيات حول املوضوع، النشرات اليت ب %35بنسبة  2016سنة  ماليةألخبار املتعلقة مبشروع قانون تصدرت ا
اء من أجل ، سو ينستشار و املوأغلب هذه النشرات هي اليت تزامنت مع انعقاد اجللسات العامة جمللسي النواب أ

سات املخصصة ق واجللت الفر من طرف وزير املالية، أو يف اجللسات املخصصة لالستماع ملداخالتقدمي املشروع 
ما أي  2016سنة ية مالن مشروع قانو وقد شكلت جمموع األخبار اليت مت بثها حول  للتصويت على املشروع.

 .مات الستةمن جمموع مدة النشرات اإلخبارية يف اخلد %10يعادل 
وع من بة ملسار املشر املواك ا مسةالتغطية اإلخبارية اليت مت بثها على مستوى النشرات اإلخبارية تطغى عليه .1

شروع مرفقة ها املليت قطعتقارير صحفية خترب ابملراحل اإىل املصادقة النهائية، وذلك ببث األول العرض 
رير عبارة عن ذه التقاب ه، وأغلت اجلارية حولهبتصرحيات الفاعلني السياسيني املسامهني يف املناقشا

جتاه ا خمتلفة ت نظرروبورطاجات تعطي الكلمة، يف كل روبورطاج، لشخصيتني على األقل تعربان عن وجها
 كل تقرير.  احدة يفو هة نظر اليت اعتمدت أساسا على إدراج وج "نتيكأطال"إذاعة مقتضيات املشروع، ابستثناء 

حلقة من اجملالت  62خارج النشرات اإلخبارية يف  2016قانون مالية سنة مت تناول موضوع مشروع  .2
حلقة عبارة  21حلقة، منها  26مل تتجاوز  غري أن احللقات اليت تناولت املشروع كموضوع رئيسي .والربامج احلوارية

ن احلجم م %50عن برامج استجواابت مت يف كل واحدة منها إجراء حوار مع شخصية واحدة وشكلت ما يعادل 
وحلقتني ، (%28)جمالت متخصصة يف متابعة أشغال الربملان وثالث  ،الزمين للتغطية يف اجملالت والربامج احلوارية

 6.(%22)برامج احلوار من 

صدارة املضامني اليت  2016مشروع قانون مالية سنة تبوأت املضامني املتعلقة ابلتدابري اجلديدة املقرتحة يف  .3
من جمموع مدة تغطية اخلدمات الستة للمشروع ويتعلق األمر ابلتدابري  %42ملنجزة مبا يعادل أثريت يف التغطيات ا

                                                           
 .يت.يف" 1يتعلق األمر حبلقة واحدة من برانمج "قضااي وآراء" يف قناة "األوىل"، وحلقة من برانمج "مواطن اليوم" على قناة ميدي  6
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و مستهدفني بربامج تنموية اليت هلا عالقة مباشرة ابحلياة اليومية للمواطنني سواء كمستهلكني أو كمأجورين أ
 خمتلفة.

ياسي ين عليها، والسياق السب  ضيات اليت املتمثل يف الفر  2016شروع قانون مالية سنة ملحظي اإلطار املرجعي  .4
رة يف توجهاته جتماعية املؤثية واالقتصادالوطين والدويل، والظرفية االقتصادية الداخلية واخلارجية والعوامل املاكرو ا

 من جمموع مدة تغطية اخلدمات الستة للمشروع. %27مبا يعادل 
من جمموع  %18عادل  روع ماية اليت مر منها املشتعرضت ملختلف احملطات التشريع استغرقت املضامني اليت .5

اخل ملثارة حوله دقاشات اوالن مدة تغطية اخلدمات الستة للمشروع، وهي جمموع األخبار املتصلة بتقدمي املشروع
ته، رس مقتضياية من أجل تدالربملانالفرق اجلنيت املالية ابجمللسني أو اللجان القطاعية، واألايم الدراسية اليت عقدهتا 

ليت القة ابملوارد ة املتعلرقميوكذا اجللسات العامة للتصويت النهائي على املشروع. أما احلديث عن املعطيات ا
( %6نفس النسبة تقريبا ) . وهي%7فلم يتجاوز نسبة نية، وما سرتصده ملختلف القطاعات ستعتمد عليها امليزا

ن أجل مية املقرتحة البنيو  اءاتاإلجر ل وما يندرج فيه من اليت استغرقها تناول املقتضيات املتعلقة بربانمج العم
هوية نزيل نظام اجلمار وتالستثبلوغ األهداف املسطرة يف املشروع، كتحسني وأتهيل البنيات املشجعة على ا

 .والقانون التنظيمي للمالية وحماربة التملص الضرييب
ور "التدابري اجلديدة على حم يت.يف" ركزات 1 أطالنتيك" و"قناة ميدي"إذاعة اخلدمتني اخلاصتني يالحظ أن  .6

صصت  حني خيف خرى؛أللمحاور الاحلصة الزمنية اليت خصصت  ومثل هذا احملور ضعفيف املشروع املقرتحة" 
"اإلطار  وريحملتقاربة ممنية ز اخلدمات العمومية وخاصة التابعة منها للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة حصصا 

  .2016مشروع قانون مالية سنة  اجلديدة املقرتحة" يف و"التدابري املرجعي"
من جمموع  %42دل بث تعاملقتضيات املشروع ابقي املواقف بنسبة من ال التصرحيات املنتقدةتصدرت  .7

ت مداخالت ستغرقا يف حني مدة تناول الكلمة من طرف خمتلف الفاعلني املستجوبني يف اخلدمات الست،
 بربع هذا ايدةواقف احملامليت ثلث الغالف الزمين جملموع املداخالت، يف حني حظ ابملشروع ما يناهز املنوهني

ات الست، للخدم ةحلواريايف اجملالت والربامج احلجم. وقد سجل ارتفاع حصة التصرحيات املنتقدة ابخلصوص 
 ات احملايدة.حيالتصر  اخنفاضحضورا متساواي لتصرحيات املنوهني واملنتقدين و  النشرات اإلخباريةبينما عرفت 

ىل" و"القناة اة األو "القنتصدر االجتاه املنتقد للمشروع تغطيات ثالث خدمات هي إذاعة "أطالنتيك" و .8
د ابقي الرأي احملاي ني تصدرح، يف الثانية"، وتصدر التوجه املنوه ترتيب ابقي التوجهات يف "اإلذاعة األمازيغية"

 وطنية".يت.يف" و"اإلذاعة ال 1 اآلراء يف "قناة ميدي
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 ت متاما البعدوجتاهل، لوطيناتسمت التغطيات اليت قدمتها اخلدمات الست ملشروع قانون املالية بطابعها ا .9
دقيقة من  15وز " اليت مل تتجامازيغيةاأل إذا استثنينا مسامهة "اإلذاعة احمللي. أما البعد اجلهوي فكاد بدوره ينعدم

 اثنية؛ 16احدا ذا بعد جهوي مدته البث، و"القناة الثانية" اليت بثت تصرحيا و 
 مشروعمناقشة  مي حلدثعالغياب شبه اتم ملوضوع املرأة وقضااي املناصفة واملساواة يف التناول اإل .10

و  أمقدمات برامج ويوازي هذا الغياب ضعف جمموع مداخالت النساء )سواء ك ،2016قانون مالية سنة 
تها جمموع التغطيات يف ساعة اليت استغرق 23قة من أصل دقي 49كضيفات عليها(، واليت مل تتجاوز ساعتني و

داخالت الصحفيات  ماملائة من حجم املداخالت. مع العلم أن جمموع  %9اخلدمات الستة، وهو ما يعادل 
 مت فيها استضافة اثنية. كما أن عدد احلاالت اليت 16دقيقة و 27كمقدمات نشرات ومنشطات برامج بلغ 

 232من ما جمموعه  استضافة فقط 47مل يتعدى  2016مشروع قانون مالية سنة على شخصيات نسائية للتعليق 

ىل" أعلى نسبة لتناول وقد سجلت "قناة األو %. 17استضافة مت فيها إعطاء الكلمة للضيوف، وهو ما يعادل 
  %.4فيما مل تصل تتجاوز يف ابقي اخلدمات  %22بـ الكلمة من طرف النساء

خلدمات الست، ن طرف امبثها  اليت مت اللغة األكثر حضورا يف جمموع التغطياتاللغة العربية هي كانت  .11
مث اللغة ، حلجمهذا امن  %24 بةبنستليها اللغة الفرنسية من احلجم اإلمجايل للتغطية،  %63مت استعماهلا يف إذ 

مات طرف خد زيغية منة واألماوقد مت استعمال اللغتني العربي. احلجم اإلمجايلهذا من  %13 األمازيغية بنسبة
ة تعملت "اإلذاعقط، واسفربية الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، حبيث استعملت "اإلذاعة الوطنية" اللغة الع

ت "القناة األوىل" على العربية ، كما اعتمد%15األمازيغية" اللغة األمازيغية أساسا مع حضور للعربية وصل لنسبة 
 العربية ت الثالث مع تغليباستعملت "القناة الثانية" اللغا، بينما %3 وحضور للفرنسية جتاوز قليال نسبة

اعة إذ اخلدمتني اخلاصتني . أما يف( خصص للغة األمازيغية%8والباقي ) %15بـ ، تليها الفرنسية%77 بنسبة
ن ر مة أبكثأقوى للفرنسي يت.يف" فقد مت استعمال العربية والفرنسية، مع حضور 1نتيك" و"قناة ميدي "أطال

مل هاتني فيما مل تستع ،"يت.يف 1يف "قناة ميدي  %33نتيك"، ومبا يعادل يف "أطال (%56)نصف احلجم الزمين 
 تني اللغة األمازيغية.اخلدم
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 املالحق

 املعنية ابلتقرير : الئحة اخلدمات 1امللحق رقم 

 اخلدمات اليت بثت تغطية حول مشروع املتعهد
 قانون املالية

خدمات حققت 
احلد األدىن من 

التغطية يف النشرات 
 والربامج

خدمات حققت 
احلد األدىن يف 
 النشرات فقط

خدمات حققت 
احلد األدىن يف 
 اجملالت فقط

 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 نعم نعم نعم القناة األوىل
 نعم نعم نعم اإلذاعة الوطنية

    اإلذاعة األمازيغية
  إذاعة الرابط الدولية

 نعم
 

  نعم  قناة اتمازيغت
  قناة املغربية

 نعم
 

 نعم نعم نعم القناة الثانية القناة الثانية -صورايد
 نعم نعم نعم يت.فييت.يف 1قناة ميدي  يت.يف ش.م 1شركة ميدي

 نعم نعم نعم إذاعة أطالنتيك شركة إيكو ميداي

 شركة إم إف إم إذاعة وتلفزة
 نعم نعم نعم إف إم اعة كازاإذ

    إذاعة إم ف م سايس
   لوكس راديو شركة راديو فاي

 نعم
  نعم  إذاعة أصوات الشركة املغربية لإلذاعة والبث

   راديو مارس 20شركة راديو 
 نعم

 شركة راديو بلوس
  نعم  راديو بلوس الدار البيضاء

    راديو بلوس أكادير
    راديو ميد ية الدوليةالشركة السمعية البصر 

    إذاعة شذى إف إم شركة شدي راديو
    كاب راديو شركة كاب راديو

    إذاعة مدينة إف إم الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه
 8 11 6 20 اجملموع
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 2016انون املالية لسنة : خريطة الفاعلني املتدخلني يف التغطيات املنجزة حول ق 2رقم  امللحق

 اخلدمات
 شخصيات أخرى املواطنون اجملتمع املدين اخلرباء املهنيون السياسيون

جمموع 
 املداخالت

جمموع 
تقدميات 
 الصحفيني

احلجم 
الزمين 
 للتغطية

مدة تناول 
مدة تناول  % الكلمة

مدة تناول  % الكلمة
مدة تناول  % الكلمة

مدة تناول  % الكلمة
تناول مدة  % الكلمة

 % الكلمة

 %18 00:36:58 %82 02:48:16 ق.األوىل
        

03:25:14 01:24:04 4:49:18 

 0:24:29 00:13:59 00:10:30 %4 00:00:24       %7 00:00:41 %90 00:09:25 ق.اتمازيغت

 0:26:54 00:09:36 00:17:18         %4 00:00:38 %96 00:16:40 ق.املغربية

 %3 00:01:18 %13 00:05:38 %79 00:34:33 ق.الثانية
  

00:01:24 3% 00:00:41 2% 00:43:34 00:26:56 1:10:30 

 3:29:54 00:57:54 02:32:00 %15 00:22:22     %46 01:10:19 %1 00:01:33 %38 00:57:46 يت.يف 1ق.ميدي

 3:38:07 01:31:03 02:07:04       %42 00:52:54 %15 00:19:01 %43 00:55:09 إذ.الوطنية

 2:49:37 00:59:53 01:49:44     %39 00:42:59   %7 00:07:32 %54 00:59:13 إذ. األمازيغية

 %51 00:10:25 إذ.الر. الدولية
  

00:04:25 22% 
    

00:05:42 28% 00:20:32 00:28:12 0:48:44 

 %36 01:16:50 %18 00:37:55 %29 01:02:28 إذاعة أطلنتيك
    

00:38:26 18% 03:35:39 03:35:02 7:10:41 

 7:06:48 01:02:18 06:04:30 %8 00:29:32 %4 00:16:05   %31 01:53:51 %16 00:58:13 %40 02:26:49 إذ. كازا.إف.إم

 0:35:56 00:22:28 00:13:28         %6 00:00:51 %94 00:12:37 ر.بلوس البيضاء

 0:27:39 00:13:05 00:14:34     %7 00:00:59 %13 00:01:52 %27 00:04:00 %53 00:07:43 إذاعة أصوات

 2:37:55 00:15:57 02:21:58       %38 00:54:06 %15 00:20:56 %47 01:06:56 لوكس راديو

 %14 00:03:08 %85 00:18:56 راديو مارس
      

00:00:20 1% 00:22:24 00:07:39 0:30:03 

 36:06:35 11:48:06 24:18:29  01:37:27  00:17:29  00:43:58  06:13:43  03:17:04  12:06:56 اجملموع
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 2016سنة : توزيع الفاعلني السياسيني حبسب مدة تناول الكلمة وعدد الشخصيات املتدخلة يف خمتلف اخلدمات أثناء تغطيتها ملشروع قانون املالية ل 3رقم  امللحق

 اخلدمة
 األحزاب غري املمثلة يف الربملان أحزاب املعارضة أحزاب األغلبية حلكومةا النشرات/ابقي الربامج

 
 عدد الشخصيات مدة تناول الكلمة عدد الشخصيات مدة تناول الكلمة عدد الشخصيات مدة تناول الكلمة عدد الشخصيات مدة تناول الكلمة

 12 00:20:50 4 00:14:59 7 00:15:50 2 00:02:52 نشرة األوىل
 1 00:18:09 4 00:39:30 2 00:53:01 2 00:03:05 مجبران

   3 00:14:58 3 00:14:21 3 00:07:55 نشرة أطلنتيك
   2 00:11:13 1 00:04:50 2 00:03:55 برانمج

   4 00:08:15 3 00:11:06 2 00:17:15 نشرة اإلذاعة األمازيغية
   3 00:09:21 3 00:09:24 1 00:03:52 برانمج

   4 00:07:43     نشرة إذاعة أصوات

 5 00:05:08 4 00:06:40 3 00:07:02 3 00:09:55 نشرة اإلذاعة الوطنية
   3 00:13:08 2 00:10:53 1 00:01:14 برانمج

 2 00:03:04 3 00:05:08 4 00:04:36 2 00:03:52 نشرة قناة املغربية

 1 00:00:09 3 00:04:34 4 00:05:25 2 00:01:44 نشرة القناة الثانية
 1 00:08:48 3 00:11:57 1 00:00:37 برانمج

  
 2 00:02:49 3 00:07:14 2 00:02:34 نشرة راديو بلوس البيضاء

  
 2 00:00:58 3 00:02:18 3 00:03:36 2 00:01:44 نشرة اتمازيغتقناة 

   1 00:01:13 2 00:02:14 2 00:10:58 نشرة يت يف 1قناة ميدي
   2 00:19:54 1 00:20:59 1 00:02:28 برانمج

   1 00:00:55 1 00:00:59 1 00:06:41 نشرة إذاعة الرابط الدولية

 1 00:00:32 1 00:00:32 1 00:02:26 نشرة إذاعة كازا إف إم
  

 1 00:38:14 2 01:45:05 برانمج
    

   برانمج لوكس راديو
01:37:34 2 00:33:43 2 

  
   2 00:08:21 1 00:21:10   برانمج راديو مارس

  اجملموع
03:08:12 32 05:40:57 50 03:34:02 52 00:48:18 23 
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 2016يف خمتلف اخلدمات أثناء تغطيتها ملشروع قانون املالية لسنة  : توزيع ابقي الفاعلني )غري السياسيني( حبسب مدة تناول الكلمة وعدد الشخصيات املتدخلة 4رقم  امللحق

 اخلدمة
 مواطنون آخرون خرباء وجامعيون مجعيات نقاابت منظمات مهنية

مدة تناول 
 الكلمة

عدد 
 الشخصيات

مدة تناول 
 الكلمة

عدد 
 الشخصيات

مدة تناول 
 الكلمة

عدد 
 الشخصيات

مدة تناول 
 الكلمة

عدد 
 الشخصيات

مدة تناول 
 الكلمة

عدد 
 الشخصيات

مدة تناول 
 الكلمة

عدد 
 الشخصيات

 6 00:20:49 2 00:16:09 األوىل
        

 3 00:21:42 2 00:16:13 أطلنتيك
  

01:16:50 8 00:38:26 5 
  

   اإلذاعة األمازيغية
00:07:32  00:42:59 4 

      
   إذاعة أصوات

00:04:00 1 00:00:59 1 00:01:52 1 
    

 5 00:17:26 2 00:01:35 اإلذاعة الوطنية
  

00:52:54 5 
    

 1 00:00:38 قناة املغربية
          

 1 00:00:56 2 00:04:42 القناة الثانية
  

00:01:18 1 00:00:41 1 00:01:24 4 
   راديو بلوس البيضاء

00:00:51 1 
        

   قناة اتمازيغت
00:00:41 1 

    
00:00:24 1 

  
   يت يف 1قناة ميدي

00:01:33 3 
  

01:10:19 7 00:22:22 2 
  

 يةإذاعة الرابط الدول
      

00:04:25 2 00:05:42 2 
  

   إذاعة كازا إف إم
00:58:13 5 

  
01:53:51 4 00:29:32 3 00:16:05 3 

 1 00:20:45 1 00:00:11 لوكس راديو
  

00:54:06 3 
    

 1 00:03:08 راديو مارس
          

 7 00:17:29 14 01:37:27 31 06:13:43 5 00:43:58 27 02:34:28 11 00:42:36 اجملموع
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 2016: أنواع التقارير اإلخبارية اليت قدمت هبا التغطيات املنجزة يف النشرات حول قانون املالية لسنة  5رقم  امللحق

 اخلدمات
 اجملموع أخبار خمتصرة تصرحيات إخبارية بدون تصرحيات تقارير تقارير مدعمة بتصرحيات واحدة روبورطاجات

 املدة العدد املدة العدد املدة العدد املدة العدد املدة العدد املدة عددال
  1:35:08 46 2:31:25 71 0:14:12 4 إذاعة أطلنتيك

 
25 0:12:46 146 4:33:31 

 1:23:36 46 0:05:05 13 0:01:45 3 0:05:22 3 0:33:39 15 0:37:45 11 اإلذاعة األمازيغية

 1:41:41 47 0:02:13 6 0:00:46 1 0:28:16 14 0:30:20 15 0:40:06 11 اإلذاعة الوطنية

  0:02:55 3 0:11:56 6 1:51:03 32 القناة األوىل
 

11 0:05:14 52 2:11:08 

 0:33:02 35 0:07:18 16 0:01:30 6 0:02:09 3 0:03:35 2 0:18:30 8 القناة الثانية

 1:33:23 35 0:07:49 15 0:01:58 2 0:10:39 4 0:13:32 5 0:59:25 9 يت.فييت.يف 1قناة ميدي 

 11:56:21 361 0:40:25 86 0:05:59 12 2:24:29 73 4:04:27 114 4:41:01 75 اجملموع
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 2016: الئحة اجملالت والربامج احلوارية اليت تناولت مشروع قانون املالية لسنة  6امللحق رقم 

 إذاعة أطلنتيك

 جمموع مدة التغطية ييساحللقات اليت تناولت املوضوع بشكل رئ وعجمموع احللقات اليت تناولت املشر  شكل الربانمج جالئحة الربانم
 00:24:36 5 5 استجواب ضيف النشرة

 00:33:09 4 6 استجواب ضيف اليوم

 00:53:28 2 6 استجواب طابلو دو بور

Les décodeurs d’Atlantic 00:40:28 3 7 استجواب 

 اإلذاعة األمازيغية
 00:42:51 1 1 استجواب األسس

 00:15:16 2 2 استجواب تيغاوسوين أوزمز

 00:27:54 2 6 جملة برملانية جملة الربملان

 اإلذاعة الوطنية
 00:08:02 0 3 جملة إيكونوميا

 00:50:51 1 1 استجواب دنيا االقتصاد

 00:56:24 1 6 جملة برملانية من قلب الربملان

 قناة األوىل
 00:55:31 2 2 جملة برملانية شؤون برملانية

 00:11:49 0 2 استجواب ضيف األوىل

 01:29:04 1 1 حوار قضااي وآراء

 00:36:09 0 05 جملة برملانية الربملان والناس القناة الثانية

 يت.يف 1قناة ميدي

 00:53:25 1 4 استجواب دقيقة من أجل الفهم 60

 00:00:48 0 1 استجواب أجل اإلقناعدقيقة من  90

 00:02:55 0 1 استجواب برانمج خاص

 00:59:23 1 3 حوار مواطن اليوم
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 : نسبة حضور مضامني التغطيات اإلخبارية يف الربامج اإلخبارية حبسب كل خدمة 7امللحق رقم 

 النشرات/الربامج اخلدمات
 اجملموع العام برانمج العمل التدابري املقرتحة املعطيات الرقمية اإلطار املرجعي يةاملسطرة التشريع

 النسبة املدة النسبة املدة النسبة املدة النسبة املدة النسبة املدة النسبة املدة

 أطلنتيك
 %11 02:31:41 %59 00:17:24 %35 00:58:49 %34 00:22:38 %50 00:33:30 %21 00:19:20 اجملالت والربامج

 %20 04:33:31 %41 00:12:07 %65 01:49:23 %66 00:43:48 %50 00:33:37 %79 01:14:36 النشرات
 %31 07:05:12  00:29:31  02:48:12  01:06:26  01:07:07  01:33:56 اجملموع

 اإلذاعة
 األمازيغية 

 %44 00:27:05 %5 00:01:35 اجملالت والربامج
  

00:54:04 77% 00:03:17 100% 01:26:01 6% 
 %6 01:23:36   %23 00:15:49 %100 00:02:17 %56 00:34:17 %95 00:31:13 النشرات
 %12 02:49:37  00:03:17  01:09:53  00:02:17  01:01:22  00:32:48 اجملموع

 اإلذاعة
 الوطنية

 %56 00:50:48 %17 00:08:14 اجملالت والربامج
  

00:55:48 73% 00:00:27 21% 01:55:17 8% 
 %7 01:41:41 %79 00:01:39 %27 00:20:24   %44 00:40:00 %83 00:39:38 النشرات
 %16 03:36:58  00:02:06  01:16:12 %0  %42 01:30:48  00:47:52 اجملموع

 األوىل
 %11 02:36:24 %55 00:11:02 %55 00:53:34 %84 00:17:05 %70 01:09:15 %11 00:05:28 اجملالت والربامج

 %10 02:11:08 %45 00:09:06 %45 00:44:29 %16 00:03:22 %30 00:29:53 %89 00:44:18 النشرات
 %21 04:47:32  00:20:08  01:38:03  00:20:27  01:39:08  00:49:46 اجملموع

 الثانية
 %3 00:36:09 %84 00:03:31 %86 00:19:13 %61 00:03:05 %49 00:09:34 %4 00:00:46 اجملالت والربامج

 %2 00:33:02  00:00:39  00:03:03  00:01:57  00:09:47  00:17:36 النشرات
 %5 01:09:11  00:04:10  00:22:16  00:05:02  00:19:21  00:18:22 اجملموع

 1ميدي
 يت.يف

   اجملالت والربامج
00:11:49 33% 00:00:37 7% 01:27:09 63% 00:16:56 100% 01:56:31 8% 

 %7 01:33:23   %37 00:50:46 %93 00:07:59 %67 00:23:46 %100 00:10:52 نشراتال
 %15 03:29:54  00:16:56  02:17:55  00:08:36  00:35:35  00:10:52 اجملموع

 %100 22:58:24 %6 01:16:08 %42 09:32:31 %7 01:42:48 %27 06:13:21 %18 04:13:36 اجملموع
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 : مقارنة تدخالت اإلانث والذكور حبسب عددها ومدهتا يف النشرات واجملالت والربامج احلوارية 8امللحق رقم 

 اخلدمات
 عدد الذكور عدد اإلانث

 جمموع املداخالت نسبة الذكور نسبة اإلانث
 تناول الكلمة جمموع مدة يف اجملالت يف النشرات جمموع مدة تناول الكلمة يف اجملالت يف النشرات

 02:39:11 %78 %22 02:04:26 11 60 00:34:45 5 9 األوىل

 01:09:11 %91 %9 01:02:38 15 15 00:06:33 1 5 الثانية

 03:29:54 %96 %4 03:21:02 13 8 00:08:52 1 4 يت.يف 1قناة ميدي

 03:28:41 %92 %8 03:12:18 18 23 00:16:23 4 4 اإلذاعة الوطنية

 02:49:37 %90 %10 02:32:35 11 14 00:17:02 1 4 مازيغيةاإلذاعة األ

 07:05:12 %91 %9 06:27:58 20 24 00:37:14 4 5 إذاعة أطلنتيك

 31 16 02:00:49 144 88 18:40:57 - - 20:41:46 
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ة ون املالية لسنشروع قانلكرتونية ملالصحافة اإل : ترتيب املواضيع الواردة يف التغطيات املنجزة من طرف 9امللحق رقم 
 حبسب تكرارها 2016

تكرار  يةنساملواضيع حسب أمهيتها يف الصحف الناطقة ابلفر 
 الورود

تكرار  ربيةيف اجلرائد الناطقة ابلع املواضع حسب أمهيتها
 الورود

 17 الشغل 16 الصناعة

 11 ن/العجز/الدين العموميالتواز  14 الدفع الضرائيب عرب األنرتنيتو  اإلقرار
 11 التقاعد 12  (ألدىند االضريبة على الشركات ) تقدمية أو تناسبية + احل

 10 اجلهوية 12 صندوق املقاصة
لرسوم + ا بدةالرسوم اجلمركية )أحكام مسبقة + الرسوم على الز 

م على لرسو ا+  على القطاين + سيارات اجلالية املغربية ابخلارج
 برتولية(بعض املواد ال

11 
يم لتسلبناء السكن الشخصي، العقار، ا، السكن )االقتصادي

 الذايت للبناء(
10 

لى عضريبة السكك احلديدية ) تذاكر القطار واإلعفاء 
 االستثمارات (

 9 االستثمار 10

 9 االقتصاد املدمج،اهلشاشة،الفوارق 10 اإلحتيال الضرييب
 9 لنموا 9 الضريبة على السيارات عرب األنرتنيت

 9 نظرة عامة 9 التقادمو  التحقيق
 +ت صناعته )تفكيك + استرياد + تسهيالو  جمال الطريان

 شراء(
 9 صندوق املقاصة )عموما( 8

 9 الضريبة على الشركات 8 خل(إون املواقيت )إنطالقة النقاش + اعتماد مشروع القان
 9 اجلبليةو  املناطق القروية صندوق دعم 7 الضريبة على املدخول )إعادة النظر يف العتبة(

 8 تذاكر القطارو  السكك احلديدية 7 التسليم الذايت )يف جمال البناء(
 7 املواد النفطية 7 الضريبة على الرمال

 6 الصحة 7 نظرة عامة + كيفية القاش
 6 الفالحة 5 الدين الضرائيب للبالد

ية تغد ر +امتيازات اجتماعية )تذاكر املطاعم + بطائق السف
 املستخدمني(

 5 اإلصالح/التغيري 5

 5 املوارد الضرائبية 4 الضريبة على املواد الفامخة
 5 التعليم 4 ضريبة استهالك التبغ

 5 الذرةو  الشعريو  القمح 4 املوظفون )عددهم اعتماداهتم والنفقاهتم(

 5 دعم السكر 4 اإلستثمار العمومي
 5 القدرة الشرائية 4 خمطط العمل

 5 الضريبة على اخلمور 3 ألغذيةصناعة ا
 4 احملاسبة 3 السينما )إعفاءات(

 4 والقيمة املضافة( الصناعة )الدعم 3 العدولو  تضامن املوثقني
 4 دعم الزبدة 3 إبراز رقم التعريف الضراييب على مجيع الفواتر

 3 القطاع غري املهيكل 3 تسهيل املراقبة
 3 الرقابة الربملانية 3 (يمة لقيد واخنفاض االضريبة على القيمة املضافة ) التسد

 3 دعم غاز البوطان 3 أكل السمك
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 3 املوارد الغذائية األساسية 3 العامل القروي
 3 الضريبة على الدخل 3 الفراضيات األساسية

 3 الضريبة التضامنية 2 التعليمو  التكوين
 3 القطاع البنكي 2 التمويل التشاركي

 2 الرسوم على الرمل 2 ضرائب اجملموعات
 2 التدبري 2 السياحة

 2 الرسوم على املواد اإلستهالكية 2 عقار الدولة
 2 اجلالية 2 القدرة الشرائية

 2 التهريب 1 تربية الطيور والدواجن
 2 الرسوم على التبغ 1 الصيد البحري
 2 الرسوم على اخلدمات 1 قطاع التعدين

 2 الطائراتو  ياراتصناعة الس 1 قطاع النسيج واملالبس
 233 اجملموع 220 اجملموع
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 2016و 2015و 2014حجم تغطية مشاريع قوانني املالية لسنوات : 10امللحق رقم 
 2016 2015 2014 اخلدمة املتعهد

 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 6:59:13 5:43:37 5:45:54 القناة األوىل
 3:36:58 6:32:01 6:15:34 اإلذاعة الوطنية

 2:49:37 1:12:57 4:10:26 اإلذاعة األمازيغية
 0:46:54 1:01:50 1:35:08 إذاعة الرابط الدولية

 0:27:40 0:18:31 1:10:24 قناة اتمازيغت
 0:26:54 0:17:35 1:00:42 قناة املغربية

 1:09:11 2:35:50 2:57:34 القناة الثانية القناة الثانية -صورايد
 4:23:19 3:55:25 3:38:33 يت.يف 1قناة ميدي   ش.ميت.يف 1شركة ميدي

 7:58:05 5:34:16 6:46:42 إذاعة أطالنتيك شركة إيكو ميداي

 شركة إم إف إم إذاعة وتلفزة

 7:04:06 10:29:14 2:12:12 إف إم إذاعة كازا
 0:00:46   إذاعة إم ف م سايس

 0:08:09 0:02:41 سوسإذاعة إم ف م 
 

  0:00:48 طلسأإذاعة إم ف م 
 

 5:13:15 2:46:33 5:57:00 لوكس راديو شركة راديو فاي
 1:19:36 1:17:00 1:23:40 إذاعة أصوات الشركة املغربية لإلذاعة والبث

 0:44:15   راديو مارس 20شركة راديو 

 شركة راديو بلوس

 0:33:50 0:30:44 1:13:00 راديو بلوس الدار البيضاء
 0:09:56  0:20:41 راديو بلوس أكادير
  00:02:32 راديو بلوس مراكش

 
  00:02:06 راديو بلوس فاس

 
 0:22:51 0:08:59 0:17:26 راديو ميد الشركة السمعية البصرية الدولية

 0:19:06 0:59:03 0:47:56 إذاعة شذى إف إم شركة شدي راديو
 0:08:39 0:29:02 0:07:13 كاب راديو شركة كاب راديو

 0:00:51   إذاعة مدينة إف إم اصة لالتصال والرتفيهالشركة اخل
 44:35:02 44:00:46 45:48:12  اجملموع
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لى مستوى اجملالت والربامج ع 2016و 2015و 2014مقارنة حجم تغطية مشاريع قوانني املالية لسنوات : 11امللحق رقم 

 احلوارية
 2016مشروع  2015مشروع  2014مشروع  اخلدمة املتعهد

ركة الوطنية لإلذاعة الش
 والتلفزة

 4:48:11 4:07:35 3:57:32 القناة األوىل
 1:55:17 5:01:33 3:51:28 اإلذاعة الوطنية

 1:26:01 0:00:54 2:08:46 اإلذاعة األمازيغية
 - 0:04:53 0:13:00 إذاعة الرابط الدولية

 0:04:00 0:00:52 0:50:50 قناة اتمازيغت
 0:36:09 1:31:12 1:42:44 القناة الثانية يةالقناة الثان -صورايد

 2:49:56 2:36:59 1:11:28 يت.يف 1قناة ميدي  يت.يف ش.م 1شركة ميدي
 3:24:34 1:29:47 1:11:31 إذاعة أطالنتيك شركة إيكو ميداي

 شركة إم إف إم إذاعة وتلفزة
 6:29:21 9:46:33 1:20:05 إف إم إذاعة كازا

 0:00:46   إذاعة إم ف م سايس
 0:08:09  إذاعة إم ف م سوس 

 
 5:13:15 2:46:33 5:57:00 لوكس راديو شركة راديو فاي

الشركة املغربية لإلذاعة 
 والبث

 0:51:57 0:37:19 0:21:08 إذاعة أصوات

 0:44:15   راديو مارس 20شركة راديو 

 شركة راديو بلوس
 -  0:29:42 راديو بلوس الدار البيضاء

 -  0:10:50 اديرراديو بلوس أك
الشركة السمعية البصرية 

 0:22:51 0:08:59 0:09:17 راديو ميد الدولية

 0:04:59 0:31:15 0:06:52 إذاعة شذى إف إم شركة شدي راديو
 0:08:39 0:29:02 0:07:13 كاب راديو شركة كاب راديو

الشركة اخلاصة لالتصال 
 0:00:51   إذاعة مدينة إف إم والرتفيه

  اجملموع
21:58:46 29:21:35 29:01:02 
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على مستوى النشرات اإلخبارية 2016و 2015و 2014مقارنة حجم تغطية مشاريع قوانني املالية لسنوات : 12امللحق رقم   
 2016مشروع  2015مشروع  2014مشروع  اخلدمة املتعهد

 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 2:11:02 1:36:02 1:48:22 القناة األوىل
 1:41:41 1:30:28 2:24:06 اإلذاعة الوطنية

 1:23:36 1:12:03 2:01:40 اإلذاعة األمازيغية
 0:46:54 0:56:57 1:22:08 إذاعة الرابط الدولية

 0:23:40 0:17:39 0:19:34 قناة اتمازيغت
 0:26:54 0:17:35 1:00:42 قناة املغربية

 0:33:02 1:04:38 1:14:50 القناة الثانية القناة الثانية -صورايد
 1:33:23 1:18:26 2:27:05 يت.يف 1قناة ميدي  يت.يف ش.م 1شركة ميدي

 4:33:31 4:04:29 5:35:11 إذاعة أطالنتيك شركة إيكو ميداي

 شركة إم إف إم إذاعة وتلفزة

 0:34:45 0:42:41 0:52:07 إف إم إذاعة كازا
 -   إذاعة إم ف م سايس
  0:02:41 إذاعة إم ف م سوس

 
   0:00:48 إذاعة إم ف م أطلس

 -   لوكس راديو شركة راديو فاي
 0:27:39 0:39:41 1:02:32 إذاعة أصوات الشركة املغربية لإلذاعة والبث

 -   راديو مارس 20شركة راديو 

 شركة راديو بلوس

 0:33:50 0:30:44 0:43:18 راديو بلوس الدار البيضاء
 0:09:56  0:09:51 راديو بلوس أكادير
  00:02:3 راديو بلوس مراكش

 
   00:02:06 راديو بلوس فاس

 -  0:08:09 راديو ميد الشركة السمعية البصرية الدولية
 0:14:07 0:27:48 0:41:04 إذاعة شذى إف إم شركة شدي راديو
 -   كاب راديو شركة كاب راديو

 -   إمإذاعة مدينة إف  الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه
 15:34:00 14:39:11 23:49:26  اجملموع
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 فهرس اجلداول
 10 ............................................... البصرية السمعية اخلدمات حسب 2016 سنة مالية قانون مشروع لتغطية اإلمجايل الزمين احلجم:  1 رقم اجلدول

 15 احلوارية والربامج للمجالت ابلنسبة دقيقة 30 وعن للنشرات، ابلنسبة دقيقة 15 عن يقل ال زمنيا حجما للمشروع تغطيتها بلغت اليت اخلدمات:  2 رقم اجلدول

 17 ...................................................... فيها املداخالت ومدة 2016 سنة مالية قانون مشروع غطت اليت اإلذاعية لنشراتا عدد:  3 رقم اجلدول

 18 ....................................................... فيها املداخالت ومدة 2016 سنة مالية قانون مشروع غطت اليت التلفزية النشرات عدد:  4 رقم اجلدول

 18 .............................................................. احلوارية والربامج اجملالت يف 2016 سنة مالية قانون مشروع لتغطية الزمين احلجم:  5 رقم اجلدول

 21 .................................................. 2016 سنة مالية قانون ملشروع خباريةاإل التغطيات يف الفاعلني طرف من الكلمة تناول مدة:  6 رقم اجلدول

 31 .................................................................................................... اإلخبارية النشرات يف التغطيات ونسبة مدة:  7 رقم اجلدول

 38 ................................................................................... خدمة كل  تغطية يف اخلمسة وضوعاتيةامل احملاور حضور نسبة:  8 رقم اجلدول

 43 .......................................................................... اخلدمات حسب النساء طرف من الكلمة لتناول نسبو  الزمنية املدد:  9 رقم اجلدول
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 فهرس املبياانت
 11 ......................................... 2016: نسبة مسامهة القطاعني العمومي واخلاص يف احلجم الزمين لتغطية مشروع قانون مالية سنة  1املبيان رقم 
 11 ........................................................... 2016ملشروع قانون مالية سنة : توزيع احلجم الزمين لتغطية اخلدمات العمومية  2املبيان رقم 
 12 ............................................................ 2016: توزيع احلجم الزمين لتغطية اخلدمات اخلاصة ملشروع قانون مالية سنة  3املبيان رقم 
 16 .................................................................. 2016املتضمنة ألخبار حول مشروع قانون مالية سنة  : عدد النشرات 4املبيان رقم 
 16 ....................................................................................... 2016: تطور تغطية مشروع قانون مالية سنة  5املبيان رقم 

 19 .......................................... يف اجملالت والربامج احلوارية يف القنوات واإلذاعات 2016: نسب تغطية مشروع قانون مالية سنة  6م املبيان رق
 20 ........................................................................... 2016: الفئات املتدخلة يف تغطية مشروع قانون مالية سنة  7املبيان رقم 
 22 ................................................................................. : حضور الفاعلني السياسيني يف تغطية القنوات التلفزية 8املبيان رقم 
 23 ...................................................................................... : حضور الفاعلني السياسيني يف تغطية اإلذاعات 9املبيان رقم 
 24 ............................................................... 2016: حضور الفاعلني املهنيني يف التغطية اإلخبارية لقانون مالية سنة  10املبيان رقم 
 25 .......................................................................... : حضور الفاعلني املهنيني حسب اخلدمات السمعية البصرية 11املبيان رقم 
 26 .................................................................................... : حضور اخلرباء واجلامعيني يف تغطية قانون املالية 12املبيان رقم 
 26 .................................................... حبسب اخلدمات 2016نة : توزيع حضور اخلرباء واجلامعيني يف تغطية قانون مالية س 13املبيان رقم 
 27 ................................................................. : حضور الشخصيات األخرى يف تغطية قانون املالية حبسب اخلدمات 14املبيان رقم 
 30 ..................................................................... لعرض يف النشرات اإلخبارية حسب اخلدمات: أشكال وأجناس ا 15املبيان رقم 
 32 ...................................................................................................... : نسب الربامج حبسب النوع 16املبيان رقم 
 33 ................................................... حبسب مدة البث 2016ية مشروع قانون مالية سنة : أنواع الربامج اليت متت فيها تغط 17املبيان رقم 
 34 ............................ يف جمالهتا وبراجمها احلوارية 2016ملشروع قانون مالية سنة  اخلطاطة حول املكانة اليت أعطتها اخلدمات الست:  18املبيان رقم 
 35 ........................................................... اليت أثريت يف التغطيات 2016: توزيع نسب حضور حماور قانون مالية سنة  19املبيان رقم 
 37 ................................................................................................ قانون املالية حبسب القنوات : حماور 20املبيان رقم 
 38 .................................................... 2016: املواقف املعرب عنها من طرف املستجوبني يف تغطية مشروع قانون مالية سنة  21املبيان رقم 
 39 ......................................................................................... : املواقف املعرب عنها يف حبسب نوع التغطية 22املبيان رقم 
 40 .................................................. حبسب اخلدمات 2016: توزيع مواقف املتدخلني يف تغطيات مشروع قانون مالية سنة  23املبيان رقم 
 40 ...................................................................... 2016ون تغطية مشروع قانون مالية سنة : البعد اجملايل يف مضم 24املبيان رقم 
 42 ......................................................................... 2016: جنس املتدخلني يف تغطية مشروع قانون مالية سنة  25املبيان رقم 
 42 ...................................... حسب اجلنس بني اخلدمات الستة 2016مدة املداخالت يف تغطية مشروع قانون مالية سنة : توزيع  26املبيان رقم 
 44 ........................................................................ 2016: اللغات املستعملة يف تغطية مشروع قانون مالية سنة  27املبيان رقم 
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 50 .................................................................................................... : الئحة اخلدمات املعنية ابلتقرير 1امللحق رقم 
 51 ......................................................... 2016ة : خريطة الفاعلني املتدخلني يف التغطيات املنجزة حول قانون املالية لسن 2امللحق رقم 
2016سنة : توزيع الفاعلني السياسيني حبسب مدة تناول الكلمة وعدد الشخصيات املتدخلة يف خمتلف اخلدمات أثناء تغطيتها ملشروع قانون املالية ل 3امللحق رقم 

 ............................................................................................................................................. 52 
يف خمتلف اخلدمات أثناء تغطيتها ملشروع قانون املالية  : توزيع ابقي الفاعلني )غري السياسيني( حبسب مدة تناول الكلمة وعدد الشخصيات املتدخلة 4امللحق رقم 

 53 ................................................................................................................................. 2016لسنة 
 54 ....................................... 2016: أنواع التقارير اإلخبارية اليت قدمت هبا التغطيات املنجزة يف النشرات حول قانون املالية لسنة  5رقم  قامللح

 55 .......................................................... 2016: الئحة اجملالت والربامج احلوارية اليت تناولت مشروع قانون املالية لسنة  6امللحق رقم 
 56 ........................................................ : نسبة حضور مضامني التغطيات اإلخبارية يف الربامج اإلخبارية حبسب كل خدمة 7امللحق رقم 
 57 ............................................. لذكور حبسب عددها ومدهتا يف النشرات واجملالت والربامج احلوارية: مقارنة تدخالت اإلانث وا 8امللحق رقم 
 58 ................. حبسب تكرارها 2016: ترتيب املواضيع الواردة يف التغطيات املنجزة من طرف الصحافة اإللكرتونية ملشروع قانون املالية لسنة  9امللحق رقم 
 60 ............................................................... 2016و 2015و 2014: حجم تغطية مشاريع قوانني املالية لسنوات 10امللحق رقم 
 61 ....................... على مستوى اجملالت والربامج احلوارية 2016و 2015و 2014سنوات : مقارنة حجم تغطية مشاريع قوانني املالية ل11امللحق رقم 
 62 ............................ على مستوى النشرات اإلخبارية 2016و 2015و 2014: مقارنة حجم تغطية مشاريع قوانني املالية لسنوات 12امللحق رقم 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


