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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحمد هلل الذي بشكره تدوم النعم

 توصيات
 المنتدى اإلعالمي السنوي السابع لمجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

 اإلعالم واالقتصاد: تكامل األدوار في خدمة التنمية
 تمهيد

 األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز برعاية كريمة من صاحب السمو الممكي أمير منطقة الرياض
عقدت الجمعية السعودية  ورئيس مجمس إدارة الجمعية، جامعة الممك سعود،وكيل  سعادةوبحضور 

ىـ الموافق 7447رجب//5-4لإلعالم واالتصال المنتدى السنوي السابع ليا في الفترة 
د: تكامل األدوار في اإلعالم واالقتصاوموضوعو "م بجامعة الممك سعود 1176/ابريل/ 77/71

والميتمين بالشأن االقتصادي واألساتذة . وقد شارك في المنتدى نخبة من الباحثين "خدمة التنمية
 .مشارك ةواإلعالم تجاوز عددىم المائ

بأىمية الموضوعات يا من اة الختيار موضوع اإلعالم واالقتصاد، استشعار يوتأتي مبادرة الجمع
يا. وقد في اإلعالم، ودور العربية السعودية التي تعيشيا المممكةالميمة االقتصادية في ىذه المرحمة 

 سبع جمسات عممية وجمسة ختامية لمتوصيات:  تضمن المنتدى

 الجمسة األولى: دور اإلعالم في دعم برنامج التحول الوطني.

 الجمسة الثانية: المعالجة اإلعالمية لمقضايا االقتصادية.

 والتنمية.الجمسة الثالثة: اإلعالم 

 الجمسة الرابعة: اإلعالم الجديد واالقتصاد.

 الجمسة الخامسة: اإلعالم واقتصاد المعرفة.
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 الجمسة السادسة: اقتصاديات وسائل اإلعالم.

 الجمسة السابعة: اإلعالم والقطاعات االقتصادية.

 الجمسة الختامية: التوصيات.

، عمل أوراقو  دراسات عمميةبحوثا و ًا ومختصباحثًا  47جمسات المنتدى التي قدم فييا ل وخال
أكيد عمى أىمية لتباالمشاركون فييا خمص  ،ودارت مناقشات ثرية من الحضور في تمك الجمسات

واالحترافية المينية المتخصصة وبخاصة في مجال اإلقتصاد وأىمية التزاميا ب الممارسات اإلعالمية
التي يشيدىا المجتمع  والتحوالتتصادية التنمية االقمساندة في لعالية كي تسيم بشكل أفضل ا

 السعودي والمجتمعات العربية عامًة.

 :التوصيات

 بالتالي: فان المنتدى في ختام فعالياتو يوصي  عمى مدى يومين توما تمت مناقش في ضوء

تشريفو و رعايتو المنتدى لالرفع ببرقية شكر لصحاب السمو الممكي أمير منطقة الرياض  -7
 المنتدى وبدء فعالياتو. ححفل افتتا

 الرفع ببرقية شكر لمعالي مدير جامعة الممك سعود عمى استضافتيا لفعاليات المنتدى. -1

الى  أدائياعمى المؤسسات اإلعالمية مواكبة االىتمام المتزايد باالقتصاد واالرتقاء في  -4
 مستوى طموحات برنامج التحول الوطني.

دماج المؤسسات اإلعالمية في  -4 اريع بناء والتخطيط لممشالالتأكيد عمى أىمية إشراك وا 
 االقتصادية الوطنية الكبيرة.والبرامج والخطط 

حث وسائل اإلعالم التقميدي والجديد عمى االىتمام بإدخال المغات غير العربية مثل المغة   -5
ت النشر اإلعالمي عن االقتصاد في مجاال ااالنجميزية والفرنسية ضمن أولويات اىتمامي

 في المممكة العربية السعودية.

كون جسر يو لاكبر والعناية ب إىتماماإلعالم الجديد ووسائل التواصل االجتماعي  إعطاء -6
 في إيصال صوت المممكة بشكل اكبر في الداخل والخارج. ، وليسيمتحول نحو المستقبل

لمؤسسات اإلعالمية والقطاعات تنمية وتوسيع مجاالت التعاون اإلعالمي بين ا -7
 في العالم العربي. ى االقتصادية الكبر 
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 المالحقالوسائل واألقسام و ن في البرامج و التأكيد عمى أىمية تشجيع اإلعالميين والعاممي  -8
 يةمجاالت االقتصادالفي رفع كفاءتيم لالمتخصصة االقتصادية والنشرات  الصحفية

 النفطية.و 

المتخصصة التعاون مع التدريب معاىد اإلعالم الجامعية و أىمية اىتمام مؤسسات تعميم  -9
واإلعمال في مراحل إعداد الكوادر اإلعالمية المؤسسات االقتصادية ومؤسسات المال 

 المتخصصة في المجاالت االقتصادية.

لتقديم  مؤسسات تعميم اإلعالم الجامعية ومعاىد التدريب اإلعالمي المتخصصة حث -71
 دورات وورش عمل متخصصة لخريجي عموم االقتصاد والمال واألعمال الميتمين باإلعالم.

لباحثين بالشكر الجزيل لجميع االجمعية تقدم تو  نحمد هللا عمى نعمو وفضمو...وفي الختام 
ىذا الذين كانوا وراء نجاح فعاليات اإلعداد والتنفيذ  لجان، ولجميع أعضاء المشاركين في المنتدى

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين المنتدى،

 

 الجمعية السعودية لالعالم واالتصال

 

 

 


