
 (الجزء الثاني) اقتصاد المؤّسسات السمعّية البصرّية: الرابعالدرس 

يتم تحديد تمويل اإلذاعة والتلفزيون حسب القانون األساسي في شراء  i:عائدات التلفزيون ج ـ 

وبالتالي بّث . أو التلفاز والهوائي وهذه المداخيل تستفيد منه مؤسسات البرمجة مباشرة المذياع

هذه البرامج مرتبط بالقدرات التقنية والتجارية للصناعة االلكترونية التي ليست لها أي عالقة 

حيث يكون مصّنعي ( الجرائد)إن هذه الوضعية تختلف عن الصحافة . بصانعي البرامج

مرتبط ببعضهما البعض وال يمكن ( البرامج أو الخبر)والمحتوى  (از أو الجريدةالجه)الحاوي 

إضافة إلى ذلك وعلى عكس الجرائد ترتفع أسعارها فان الصناعة . شراء الواحد دون اآلخر

االلكترونية استطاعت خفض أسعارها واستردت أرباح إنتاجها من المستهلك، كما أن أسعار 

 . األجهزة قد انخفضت

ال نستطيع أن نتكلم عن مداخيل البيع بالمعنى الضيق للمصطلح : تمويل الجمهورـ  1 ج ـ

إال أن شراء جريدة هو ملكية فردية لنوع مستنسخ وتتمثل المساهمة التي يقوم بها المستخدم 

ضريبية ورسوم، : يوجد نوعين أساسيين من التمويل(. ضربي)في حق االستعمال جزافي 

 .  شترا  أو الدفع عند االستهال سواء كانت عن طريق اال

تتمثل في مبلغ يدفع إجباريا وغالبا ما يكون سنويا، إذ يقوم بدفعه  :La Redevanceالرسوم -

( حكومية)مالك جهاز المذياع أو التلفزيون ويكون هذا المبلغ موجه إلى منظمات عمومية 

 . للسمعي البصري 



يتعلق أيضا في هذه الحالة بمساهمة المستهلك لكن بصفة إرادية إما باالشترا   :االشترا -

من أجل التعاقد مع قناة أو مصلحة من اختياره وإما بالدفع عند االستهال  من أجل التقاط 

 . إرسال من اختياره

وسيلة أخيرة في جعل المستهلك يشار  في التمويل وهي في جعله  : Le Mécénatالرعاية-

هذه الطريقة قليال ما تكون فعالة بما . و في جمعية للدعم العملي إلذاعة أو تلفزيون كعض

إال أنها تخضع إلرادة ( تشفير)يتعلق بالتسيير ألنها ليست مرتبطة بعراقيل تقنية للبث 

تعتمد على هذا األسلوب العديد من اإلذاعات المحلية . المنخرطين في دفعهم لتلك األموال

ليست كافية، ( عمومية أو خاصة) تتلقى اإلشهار كما أن إعاناتها المالية الخاصة والتي ال

كما هو الحال بالنسبة لبعض القنوات التلفزيونية، حيث تقوم بعض تيارات الفكر بدعم قنوات 

 .iiبمبالغ مالية( أو مقاطع ساعية مخصصة)

والتلفزيون مماثلة لتلك  إن المشاكل التي تطرحها الموارد اإلشهارية لإلذاعة: اإلشهارـ  2ج ـ 

اختيار المذيعين، وتغير الموارد، التأثير على المحتوى وعلى : التي تطرحها الصحافة

نالحظ أوال أن التغيرات . اتجاهات التركيز، وعليه يجدر التركيز على بعض الخصوصيات

الل ص خالموسمية لجمهور التلفزيون متعلقة باختالف فصول الّسنة، فمشاهدة التلفاز تنق

من جهة أخرى يوجد على عكس الصحافة . وترتفع عند حلول فصل الشتاء العطل المشمسة

اختالف بين العاملين )اختالفات توقيت كبيرة وهي مرتبطة باستعداد المستمعين  المكتوبة

فإن  لهذا. ، وجاهزية وسائل اإلعالم(غير العاملين وبين ساعات االستيقاظ وساعات النوم



كل هذه العوامل ستكون المقررة في . سماع المذياع ال يّتبع نفس النمط الذي يّتبعه التلفزيون 

اإلشهارية، إضافة إلى عامل أساسي وهو حجم الجمهور وجانبه االجتماعي  األسعارتحديد 

ونستطيع أيضا مقارنة تسعيرة النهار بتسعيرة الليل وسعر األسبوع . االقتصادي في أقل تقدير

عدم مرونة الوقت . بسعر نهاية األسبوع والصيف بالشتاء سواء كان في المذياع أو التلفاز

في مجال السمعي البصري يتعارض والخصوصية المادية التي تتميز بها الصحافة المكتوبة 

، في حين أن هذه األخيرة يمكن أن تمنح عدد صفحاتها حسب طلب المعلنين، أما (الجريدة)

البصرية فتتحدد بأربعة وعشرون ساعة في اليوم بافتراض أنها ستصل إلى  الوسيلة السمعية

وأيضا وسائل اإلعالم السمعية البصرية عادة ما تكون مكرهة من طرف القوانين ! أقصاها

لإلشهار ولهم الخيار في ( في اليوم أو الساعة)بأن ال تكرس إال عدد محّدد من الدقائق 

إضافة إلى . من أجل تقييم الثمن( بعض الثواني)صيرة تقسيم هذا الوقت حسب وحدات جد ق

إما بالقطع أثناء ، كن أن يجمع حسب تنظيم االختالفاتأن وقت الفراغ المسخر لإلشهار يم

 . الحصص، أو خالل وقت مخصص لإلشهار خارج الحصص

 لمداخيل التجاريةـ ا 3ج ـ 

ونات تشتري حصص من محطات أن بعض اإلذاعات أو التلفزي لقد قلنا سابقا :بيع البرامج-

إن السياسة . أخرى، فمن الواضح أن شراء بعض البرامج هو عبارة عن بيع لبرامج أخرى 

التجارية لإلذاعة والتلفزيون تواجه عدة عراقيل، كمشاكل الثقافة واللغة التي تفرض نفسها عند 

التي ستمنع  بث بعض البرامج غير العمومية، وكذلك بعض الطابوهات الجنسية أو الدينية



بث مثل هذه الحصص، نجد كذلك ضرورة الدوبالج أو الترجمة الكتابية لبعض البرامج مّما 

نحن نعلم أن بعض الدول هي األكثر تصديرا لهذه البرامج، أكثر من غيرها . يزيد في سعرها

كأفالم )من أجل كونها عالمية المحتوى ( مثل الواليات المتحدة األمريكية، بريطانيا)

وأخيرا العديد من الحصص قد تكون سواء تبادال، أو . (األمريكية" البوالر"أو " واسترن ال"

إنتاجا مشتركا أو حتى هدية والتالي تتهرب من التسويق، كما أنها نادرة تلك التلفزيونات التي 

 .تتحصل على عائدات مستقلة من مبيعاتها

استغالل حقوق متفرعة  هنا  مداخيل تجارية أخرى تحصل عليها من :حقوق متفرعة-

ويتعلق األمر بالتخلي الكّلي أو الجزئي الستغالل حقوق صناعة منتجات ممّيزة لحّصة 

خاصة . توزيع األقراص، شرائط الكاسيت والكتب...( ألعاب، ملصقات، أقمصة)معّينة مثال 

مسلسالت األطفال التي تسمح بالحصول على شعبية للشخصيات والحصول عليها في عدة 

وكذلك يمكن لحصة أن تعمم حقوقها المالية على شكل مبلغ يدفع إلى مصّممها أو . الأشك

إن استراتيجيات تقييم الحصص تتطور في . مؤلفها عند بيع أي منتج له عالقة بالحّصة

الوقت الحالي، لكن ال تمثل على العموم سوى زيادة مداخيل محدودة حتى وإن كان جزءا 

 .منها سيرتفع

، ״خدمات مقدمة  ״أخيرا تقوم بعض اإلذاعات والتلفزيونات بتطوير  :خدمات مقدمة-

قطاع . الدفاع الوطني)بمعنى، إنتاج وبث حصص عند الطلب من قبل جهات مختلفة 

 .، أو بتولي التنشيط التجاري للمحالت الكبرى والمعارض(التربية



اإلذاعات والتلفزيونات لم تستطع العديد من (: إعانات الّدولة)التمويل الحكومي ـ  4ج ـ 

، حيث مثال التلفزيون الفرنسيك( عمومية)مباشرة عملها إال بفضل رؤوس أموال حكومية 

هنا  العديد من الدول التي تشار  حاليا في مشاريع . يكون العمل مؤّمن من طرف الرسوم

 .األقمار الصناعية وكذلك في المجموعات المحلية، ُمعقدة وضع بعض الشبكات السلكية

وضع مرحلة البداية على سوق رؤوس األموال العمومية مدخلة ضمن هيئات في وضعية 

أو من أجل مساع محددة تهدف أساسا لإلبداع، ( التكفل بالعجز، تصاعد رأس المال)صعبة 

الذي يقّدم مساعدات عند ( بفرنسا)كصندوق اإلبداع السمعي البصري الملحق بوزارة الثقافة 

 .ودعم أعمال التنشيط كتابة أو تحضير وثائق

إن الدولة هي التي تقوم أيضا بمبادرة أنظمة المساعدة الموجهة : أنظمة المساعدةـ  5ج ـ 

هذه األنظمة تقوم غالبا . إما إلحياء المؤسسات الضعيفة وإما إنتاج حصص ذات نوع محدد

نموذج وال ،״ادخار مفروض״بتمرير مبالغ مالية من وسيلة إعالم إلى أخرى تنتمي إلى 

 :وأهم المساعدات تتمثل فيما يلي iiiالفرنسي يسمح بمثل هذا االتجاه،

وهذه األموال عبارة عن رسوم شبه جزافية تقتطع من الموارد  :أموال لدعم اإلذاعة المحلية-

. المنظمات المعنية من مداخيل% 1اإلشهارية لإلذاعة والتلفزيون والتي ال يمكن أن تتجاوز 

تقديم مساعدة مالية سنوية لإلذاعات منذ أن كانت مواردهم التجارية صادرة عن الرسائل 

اإلذاعات غير )من رقم األعمال اإلجمالي % 02المذاعة على المستقبالت ال تتجاوز 

 (.المشفرة ليس لها الحق



قدم لمنتجي الصور عنصر مهم القتصاد اإلنتاج ألنه ي :حساب الدعم لصناعة البرامج-

مساعدات مالية آلية أو اختيارية، كمنتجي األعمال الخيالية أو التنشيطية التي تهدف إلى 

بث أولي على قناة عامة أو خاصة تتلقى مساعدة آلية إلعادة االستثمار محسوب طبقا 

ن نسبة م)للقواعد المعقدة التي تأخذ بعين االعتبار معايير األسعار والمضمون والجنسية 

؛ ومساعدات اختيارية تمنح لألعمال الخيالية أو التنشيطية (األموال، الممثلين، فرق فرنسية

التي تنتجها المؤسسات الجديدة، وكذلك تقدم المساعدات إلى األشرطة الوثائقية والمجالت 

 . الثقافية  والصور الجديدة

لرسائل اإلشهارية لكل من ناتج الرسوم واالشتراكات وا %(5,5نسبة )التمويل باالقتطاع -

؛ وكذلك بواسطة ميزانية تمنح للسمعي ينماالتلفزيونات، والجزء اآلخر ممول من مساعدة الس

البصري، وهذا الرقم في تزايد مستمر خالل السنوات األخيرة بسبب تزايد مداخيل للسمعي 

 .البصري في فرنسا

، 1895سبتمبر 11طبيقه ومراسيم ت 1895جويلية  11ينص قانون  :المساعدة الضريبيّة-

بالسماح لالستفادة من االمتيازات الجبائية بالنسبة للمبالغ المستثمر عند إنتاج أعمال السينما 

 .التصويرية أو أعمال السمعي البصري بواسطة مؤسسات استثمار مختصة

. وعةمقابل التمويالت الممكنة، قام الراديو والتلفزيون باختيار حلول جد متن. ivتجديد الموارد

وكذلك   (RFI)حيث قامت فرنسا مثال بتوفير إذاعات عامة تمولها رسوم ودعايات مشتركة

اإلشهار ذو النوعية؛ وإذاعات خارجية خاصة ممول من قبل اإلشهار؛ وإذاعات محلية 



إشهارية خاصة؛ وإذاعات مشتركة خاصة مع أو دون إشهار؛ وقنوات تلفزيونية عمومية 

أو  اإلشهار؛ وتلفزيونات خاصة ممولة واشتراكات الزبائن واإلشهارممولة أساسا من الرسوم و 

اإلشهار فقط؛ شبكات الكابل ممولة باشتراكات الزبائن واإلشهار؛ كما تستطيع التقاط قنوات 

  .أجنبية يمولها اإلشهار أو أموال عامة

كل من القنوات العمومية والخاصة نفسها مجبرة على تكريس جزء من  تجد. الدعم القانوني

، (EOF)برمجتها لبث األعمال السمعية البصرية األوروبية والناطقة أصليا باللغة الفرنسية 

والواقع أن هذه االلتزامات . وهذا دائما من أجل تعزيز التنوع الثقافي على القنوات الفرنسية

على القنوات أن تخصص ما  ، فيجبQuotas de diffusionتترجم بإنشاء بث بالحصة 

من البث اليومي لبث األعمال السمعية البصرية األوروبية، وما ال يقل منها % 02نسبته 

باإلضافة إلى ما سبق، يجب على القنوات . من اإلبداع الفرنسي% 02عن %( 02أي من )

حققه في السنة إلنتاج األعمال التلفزيونية أن تخصص جزء من رقم األعمال الصافي الذي ت

كذلك وعن طريق تحديد حصص لإلنتاج . السمعية البصرية األوروبية والناطقة بالفرنسية

Quotas de production يفرض القانون على القنوات المشاركة في التمويل المسبق لبعض ،

له، وإما على شكل إما شراء البرنامج أو الشراء المسبق : يتم هذا بطريقتين مميزتين. األعمال

تخضع كل من القنوات الموضوعاتّية والكابل واألقمار الصناعية . حصة من اإلنتاج المشتر 

 .إلى هذا النوع من االستثمار



، أطرت الدولة وبقوة (1808)منذ وصول اإلشهار للتلفزيون . vتحديد وقت البث اإلشهاري 

شفافية )شهار، على سبيل المثال أنشطة القنوات، حيث أنها وضعت مبادئ عامة متعلقة باإل

إلى  L .101-1 المادة)؛ وحماية المستهلك (La loi Sapinاإلشهار ضمن قانون سابين 

جانفي المعروف بقانون  0قانون )، والحماية الشخصية (من قانون االستهال  101-1

ذات )، وتحديد دخول بعض القطاعات االقتصادية أو بعض المنتجات (اإلعالم والحرية

 ...(. التوزيع الكبير، سينما، الكحول، الكتب 
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