مؤشرات االنتاجات الرمضانية للتلفزة التونسية
في موسم 2020

في إطار توضيح مسار االنتاجات الرمضانية للتلفزة التونسية في الموسم الرمضاني
 ،2020وانطالقا من مبدأ الشفافية تقدم المؤسسة المعطيات الثابتة التالية :

 .1تم االستعداد لهذا الموسم وألول مرة في تاريخ المؤسسة بصفة مبكرة جدا
رغم التزامات التلفزة التونسية المرتبطة بمحطات واستحقاقات وطنية كبرى
على غرار المسار االنتخابي بكافة مراحله و القمة العربية ووفاة رئيس
الجمهورية السابق.
 .2إن المؤسسة ورغم استعدادها واستيفاء كل اإلجراءات اإلدارية منذ سنة
 2019وآخرها مصادقة مجلس اإلدارة بتاريخ  25ديسمــــــــــــبر ، 2019
وكغيرها من المؤسسات واجهت القوة القاهرة المتمثلة في جائحة كورونا
(كوفيد  )19والتي كان من نتائجها المباشرة توقيف تصوير أعمال التلفزة
التونسية المبرمجة وعلى رأسها مسلسل "الحرقة" باعتباره أهماألعمال التي
راهنت عليها التلفزة التونسية والذي توقف في حدود نسبة تقدم في التصوير
تقدر بـــ.% 60
 .3إن المؤسسة وبعد تسجيل استحالة جاهزية أعمالها بادرت بتاريخ  11أفريل
 2020في ذروة جائحة كورونا (كوفيد  )19بدعوة المتعاقدين معها من
شركات تنفيذ اإلنتاج لوضع استراتيجية إلنقاذ برمجتها رغم الجائحة ،حرصا
منها على مرافقة التونسي في فترة الحجر الصحي وتوفير الحد األدنى من
برمجتها التقليدية على مدار المواسم الرمضانية وهي االستراتيجية التي
تركزت على المحــــــــــــاور التالية:
 عدم المخاطرة بإجهاض اإلنتاجات الكبرى والواعدة على غرار مسلسلالحرقة و تأجيله مبدئيا لموسم رمضان  2021مع تأكيد جاهزيته بالكامل
خالل شهر أوت . 2020

 تعديل االتفاقيات المتعلقة باالنتاجات الصغرى المؤثثة للبرمجة اليوميةباالقتصار على ماهو جاهز منها دون خرق للتراتيب الجاري بها العمل.
 الوفاء بااللتزامات التعاقدية تجاه المنتجين المنفذين الذين قدروا جاهزيةأعمالهم مع تحميلهم مخاطرها بما يحفظ حقوق المؤسسة على غرار
مسلسل الفرقة  27الذي تحفظت المؤسسة على قبوله النهائي ورتبت
اآلثار المستوجبة نتيجة ذلك حتى رفع التحفظات المبلغة من المؤسسة
واستكمال التصوير و إعادة الرؤية اإلخراجية .
 البحث عن عمل جاهز لسد الفراغ الذي أحدثته القوة القاهرة في البرمجة،التزاما بمهام المرفق العام ،والذي كان من نتائجه اقتناء مسلسل قلب
الذيب الذي أنقذ البرمجة ومكن المؤسسة من تحسين تنافسيتها في سوق
االشهار ورفع مواردها االشهارية ونيل بعض الجوائز بعنوان العمل
ومكوناته ،فضال عن رفع نسب المشاهدة بصفة ملحوظة ومتميزة تستحق
من المؤسسة التعمق مستقبال في دراسة هذا المنوال الجدير بالتقييم في
استراتيجتها اإلنتاجية والبرامجية.
مع العلم أن العمل خضع للتقييم سواء من خالل النقاد أو من خالل خبراء
من المؤسسة وخارجها ،وعليه تم تحديد الهنات والنقائص التي يمكن
تداركها ،واالتفاق مع المنتج المنفذ على رفع التحفظات وإصالح األخطاء
قبل االستالم النهائي.

 .4ان تكلفة االنتاج هذا الموسم الرمضاني هي األدنى مقارنة بتكلفتها في
السنوات الفارطة بما فيها سنة .2019
كما أن هذه التكلفة تعد األقل مخاطر على توازنات المؤسسة بما مكن وألول
مرة من دعم الموارد الذاتية وتوفير االعتمادات الضرورية لمسلسل الحرقة
المبرمج للبث في سنة  2021وذلك مع األخذ بعين االعتبار توازن البرمجة
المقدمة.
وهي برمجة سعت إلى تنويع المضامين استجابة لمهام المرفق العام وتنوع
مستعمليه ،بما في ذلك البرامج الدينية والتاريخية التي تم انتاجها لمرافقة
التونسيين وحفظ تقاليدهم في المشـــــاهدة و تعويض آثار الحجر على
ظروف إقامة العبادات.
جدول مقارن لتكلفة انتاجات رمضان
السنة

الكلفة باعتبار االداءات

2020
2019

 3.829م.د
 4.071م.د

جدول مقارن لتكلفة انتاجات المسلسالت
السنة

2020
2019
2017

المسلسل

قلب الذيب
المايسترو
الدوامة

الكلفة باعتبار
االداءات

الكلفة دون اعتبار
االداءات

 1.900م.د.
 2.550م.د.
 2.593م.د.

1.539م.د
2.342م.د
2.179م.د

جدول مقارن لعائدات االستثمار في مجال اإلنتاج ونسب المشاهدة
العمل

نسبة مردودية المشروع

معدل نسب المشاهدة

قلب الذيب

( % 50.9عائدات صافية حققها
العمل باعتبار نسب المشاهدة).

% 30

المايسترو

( % 42.2باعتبار العائدات التعاقدية
المحملة على المنتج المنفذ والمقدرة ب
 300ألف دينار).

% 15

هذا ،و تؤكد المؤسسة و أخذا بعين االعتبار ما تم بسطه سلفا من مالحظات أن المؤشرات
واألرقام ،و بكل المقاييس ورغم آثار الجائحة والوضع االقتصادي المرتبط بها والتي ألقت
بظاللها على كل المؤسسات العمومية منها والخاصة ،أفرزت عكس التوقعات تحسنا
ملحوظا ألداء المرفق بقناتيه الوطنيتين في تكاملهما مع تطور ملحوظ لنسب مشاهدة
القنوات الوطنية حيث سجل تطور لنسب المشاهدة من % 15في رمضان  2019الى % 30
في رمضان  2020كما تاكد تطور نسب النفاذ إلىمختلف انتاجاتها ومضامينها على كل
الوسائط والمنصات و تميزا غير مسبوق في السنوات العشر السابقة على مستوى تاكيد
تنافسيتـــــها و قدرتها على النفاذ للمشاهد في إطار مهام المرفق العام وضوابطه وحفظ
توازناته .

