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 يتوضيحبــيــان 
 

عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين  2021نوفمبر  10للبيان الصادر بتاريخ تبعا 

التونسيين بإذاعة شمس أف أم والنقابة األساسية التابعة لالتحاد العام التونسي للشغل باإلذاعة 

نهج عمل مموالذي ألمح إلى وجود تعتيم على عملية التفويت في إذاعة شمس أف أم إلى جانب 

 لهرسلة أعوان وصحفيي اإلذاعة مع طرد عدد منهم.

يهّم شركة الكرامة القابضة إفادة الرأي العام وكل من تهمه مصلحة اإلذاعة وأعوانها 

 بما يلي:

شركة الكرامة القابضة عن دعم إذاعة شمس أف أم بالرغم من الصعوبات الدولة ولم تتوان   -1

 إلذاعة منذ سنوات وعجزها على تحّمل نفقاتها األساسية.المالية الهيكلية التي تمّر بها ا
رطة أخالقيّة تستنكر شركة الكرامة القابضة ما جاء بالبالغ المذكور من زعم وجود ش -2

ة يئالبعض منهم والخشية من تحّول ب عقاباة الخاّصة للصحفيين ويومحاكم تفتيش في الح

العمل إلى بيئة غير آمنة خاّصة للنّساء حيث أّن هذه اإلّدعاءات الخطيرة والمجانيّة للواقع 

ن الممثّل عن نفسها وعترتقي إلى إتّهامات تحتفظ شركة الكرامة القابضة بحقّها في الّدفاع 

  القانوني للّشركة بكّل الطرق القانونيّة حتّى يتحّمل كّل طرف مسؤوليّته عن ما يصدر عنه

مسار عملية التفويت تمّ اإلعالم به في عّدة مناسبات ومنذ إمضاء عقد التفويت مع المستثمر  -3

والتفاوض مع كل الدائنين وخاصة الخاص شرعت شركة الكرامة القابضة في التنسيق 

العامة للمحاسبة العمومية منهم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، اإلدارة 

واإلستخالص والديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي قصد إيجاد صيغة تفاهم حول 

خالص وجدولة باقي ديونهم لرفع الشروط التعليقية المضّمنة بعقد التفويت، علما أّن 

موافقة الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي لم يتم الحصول عليها إال خالل 

وبالتّالي فإّن عمليّة التّفويت سوف تنجز خالل  2021األسبوع األّول من شهر نوفمبر 

 .األيام القادمة
تدعو شركة الكرامة القابضة مجّددا الهيئة العليا المستقلّة لإلتّصال الّسمعي البصري   -4

كّل من يستعمل منابر اإلذاعة التي يشتغل بها لتوجيه التّهم جزافا ل للتّصدي وفقا للقانون

 للغير بدون حجج أو لعرض بيانات ومطالب نقابية.
تّم إحترام مقتضيات اإلتفاقيات السابقة ومقتضيات مجلّة الشغل حيث يواصل األعوان   -5

اإلنتفاع بكامل حقوقهم السابقة والتي تعّهد المستثمر بضمانها. كما أنّه لم يتم طرد أّي 

كين وتّم تمالقانونية اإلذاعة غير أّن عقود البعض منهم بلغت نهايتها  عون أو صحفي من

مع  رد بشريّة جديدة من خالل التعاقدمع دعم اإلذاعة بموا المعنيين من كامل حقوقهم

 .مجموعة من الصحفيين الجدد
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بالرغم من إنسحاب بعض المنشطين الذين عملوا لسنوات باإلذاعة، تّم تدعيم هذه األخيرة  -6

ي فذاعة من كفاءات مع أبناء اإلجنبا إلى جنب  بمنشطين جدد مشهود بكفاءتهم ساهموا

 العقود اإلشهارية. واستقطابتحسين جودة البرامج المقّدمة والرفع من نسبة اإلستماع 

القابضة وبالرغم من كل عمليات التشكيك في تدّخلها في نشاط اإلذاعة لم شركة الكرامة  -7

ولن تستعمل أي طرق فايسبوكية أو غير قانونية للمس من صورة اإلذاعة والعاملين بها، 

هو دعم  في رأس مال إذاعة شمس أف أم حيث أنّها تعتبر دورها كشريك غير مباشر

إلى افيّة بكّل شفالتفويت فيها  مسارألمان عبر إنجاح هذه اإلذاعة الفتيّة وإيصالها إلى بّر ا

مستثمر يكون قادرا على تطويرها ودعم مواردها المالية والبشرية لمواجهة المنافسة 

  الشديدة التي يعيشها القطاع السمعي البصري.

للتكاتف حول شركتهم الغيورين اإلذاعة  أعوانالقابضة كافة كما تدعو شركة الكرامة  -8

مستقبلها وصورتها حتّى تواصل لعب دورها على بوالتصّدي لكّل من يحاول المساس 

  كّل ناجح محسود. أنبالّساحة اإلعالميّة بكل نجاح علما 

 


