
الواقع وفرص التطوير: االقتصادي في المملكةاإلعالم 

ورقة عمل مقدمة للمنتدى السابع لجمعية اإلعالم واالتصال السعودية•

الرياض •

مساعد، معهد مدير إدارة االتفاقيات البحثية وأستاذ االقتصاد ال-ربيعانعبدهللا خالد بن . د•
.الحياةكاتب ومستشاراقتصادي، صحيفة .اإلدارة العامة



:؟اإلعالم االقتصاديماهو

القتصادية اوالقضاياوتفسير الخبر والمتغيرات وتحليل يهتم بنقل من فروع اإلعالم، فرع »: هو•
.  صادي، داالقتاإلعالم )«وأنشطتهاكما يشمل أيضاً تغطية أداء الشركات المجتمع، التي تحدث في 
(.2012ناظم الشمري، 

خرى ، صناعة متكاملة في عصرنا الحاضر مثلها مثل الصناعات األأصبح نفسه اإلعالم •
.  من هذه الصناعةالجزء األكبر والفاعل االقتصادي عالم اإلوبدوره أصبح 



:أهمية اإلعالم االقتصادي

.حوله دائرة المعرفة تغطية الحدث اإلقتصادي،وتوسيع •

.محليا وعالميااإلقتصادية توفير المعلومة للمختصين والعامة عن األوضاع •

.التعريف بفرض االستثمار والمتاجرة في االقتصاد•

.تحريك عجلة االقتصاد والتنمية وتحفيز اإلعالن•

.تقييم االخطاء والمشاكل االقتصادية وطرح الحلول لها•

.مقابل الشركاتالحكومة أو مقابل أجهزة ضمان الحقوق االقتصادية للمواطنين •



.االقتصادينقل الخبر •

(.ألخ... النمو، البطالة، التضخم)تحليل الظاهرة االقتصادية •

(.ألخ.. اإلسكان، التنمية ، العمالة األجنبية)مناقشة المشكلة االقتصادية •

(.التقرير، التحقيقالمقال، )طرح الرأي االقتصادي •

(.  قضية ساخنة)أسواق المال والشركات متابعة أخبار ومستجدات •

:اإلعالن وينقسم إلى ثالثة أنواع•

(.لخأ...سلع وخدمات، واإلعالن مرتبط بالكماليات والسلع المعمرة، ساعة رولكس، هوندا: )إعالن•

ن، الدواجن، الحمالت التسويقية، للسلع التي تستهلك مرة واحدة أو خدمة موسمية، األلبا: )الترويج•
(.تذاكر السفر واإلقامة في الصيف

(.ألخ... مرتبط باألشخاص، تهنئة، ترحيب، قصيدة: )عالقات عامة-

:أغراض اإلعالم االقتصادي



:اإلعالم االقتصاديأنواع

.  الصحف والمجالت•

.  اإلذاعة والتلفزيون-•

(.لخأ... صحافة الكترونية، وسائل التواصل االجتماعي، يوتيوب)االنترنت شبكة -•

(.شخصيا، البث المرئي والمسموع، االنترنت)والندوات المحاضرات -•

.(في مكان محدد أو عبر وسائل التواصل االجتماعي)واإلعالنيةالترويجية الحمالت •

.  ألخ....اإليميل، الواتساب•



(:العربية)السعودي االقتصادياإلعالم

مثال  الوسيلة 

(1)صحافة  مكتوبة

(2)صحافة  اونالين 

(1)تلفزيون 

اليوجد إذاعة 

(5-4)متخصص



(:باإلنجليزية)اإلعالم السعودي 

مثال  الوسيلة 

اليوجد صحافة  مكتوبة

اليوجد صحافة  اونالين

اليوجد تلفزيون

اليوجد إذاعة 

اليوجد متخصص



:المملكةفياالقتصادياإلعالمنشأة

الموافق هـ 1343عام جمادى االولى القرى التي أنشئت في أم حسب التاريخ، فإن صحيفة •
-هللارحمه -عهد جاللة الملك عبد العزيز آل سعودفي م في مكة المكرمة1924ديسمبر 

.هي أول وسيلة إعالمية في المملكة

.م1949/هـ1368في رمضان ملكي بمرسوم السعودية انشئت اإلذاعة •

بإنشاء فيما يخص اإلعالم االقتصادي، كانت الشركة السعودية لألبحاث والنشر السباقة•
.1992عامشهر ديسمبر صحيفة االقتصادية في 

لتكون 2009قبل أن تنتقل في 2004قناة االقتصادية الفضائية أنشئت في الرياض •
.إحدى القنوات الحكومية التي تشرف عليها وزارة اإلعالم



:التطويرمحطاتأبرز

االقتصادي الشك أن طفرة االسهم السعودية في أوائل األلفية الجديدة هي مالفت اإلنتباه لإلعالم•
تجدات السوق في المملكة، وتسابقت الصحف والمجالت والقنوات المحلية والفضائية لمتابعة مس

ستفد من لألسف عاد اإلعالم للتباطؤ ولم ي. ومتابعة أخباره بالتحليل والقراءة على مدار الساعة
.نشاط الطفرة



:أبرز أوجه القصور في اإلعالم االقتصادي السعودي

م عن العمل في وسائل اإلعال( كليا)غياب المتخصصين في االقتصاد ووالدراسات المالية •
.االقتصادية، أو في أقسام االقتصاد داخل وسائل اإلعالم الوطنية بشكل عام

ز عندهم ضعف الثقافة االقتصادية لدى العاملين في وسائل اإلعالم االقتصادي، وضعف الحاف•
.لتطوير أنفسهم

.فرص التدريب للصحافيين العاملين في وسائل اإلعالم االقتصادية( أنعدام)قلة •

جر تحول عدد من البارزين في اإلعالم االقتصادي إلى مدراء مكاتب وترك العمل الميداني، وه•
.بعضهم المهنة كليا ألعمال أخرى

بار عدم اهتمام القادة في وسائل اإلعالم باإلعالم االقتصادي، والنظر له على أنه مكان لنشر أخ•
.المعلنين فقط

!!لمعلنينتحول عدد ليس بالقليل من الصحافيين لمندوبي إعالنات والتركيز على نشر أخبار ا•

(كيف؟)تويتر، تويتر، تويتر•



:أمثلة للثقافة أو المهنية االقتصادية

أين الخطأ؟: مثال سهل•

ماتعريف اإلغراق؟•

لماذا الترفع قضية•

إذا كان إغراق؟



:  يتبع

:صعبمثال •

أين الخطأ؟•

ماهو الربط الضريبي؟•



:نتيجة ضعف اإلعالم االقتصادي

حكومة، اقتراض ال)وبلومبيرغ كل أخبار االقتصاد السعودي الهامة أصبح مصدرها رويتز •
(.ألخ... رفع السايبر، خصخصة أرامكو

هل العيب )كل اللقاءات مع المسئولين عن الشأن االقتصادي في المملكة في اإلعالم الغربي•
(.في اإلعالم أم إن المسئولين يجذبهم اإلعالم الغربي أكثر

و العربي أ)هجرة عدد من البارزين من اإلعالميين لإلعالم الغربي أو السعودي المهاجر •
(.اإلنجليزي

.ي التلفزيونتقليص عدد الصفحات االقتصادية في الصحف، ومساحة البرامج االقتصادية ف•

.تقليص عدد من وسائل اإلعالم لكوادرها البشرية تحت مبرر ضغط النفقات•



:وبشريامقترحات التطوير ماديا 

.ويراندماج وسائل اإلعالم المتشابهه في كيان واحد كبير وقادر على دفع تكلفة التط•

... ةقناة االقتصادية، الثقافية، الرياضي)تخصيص قطاع اإلعالم الحكومي السعودي •
.واكتفاء الحكومة بقناة رسمية واحدة أو اثنتين(.ألخ

ة إنشاء وسائل إعالم بلغات أجنبية، صحف وإذاعة واحدة على األقل، فالوفود التجاري•
لغة )واالقتصادية التي تزور المملكة التجد ماتقرأه أو تسمعه عن االقتصاد السعودي

(.البزنس هي اإلنجليزية

التدريب استقطاب خريجي االقتصاد والدراسات المالية للعمل في وسائل اإلعالم، والحاقهم ب•
.المناسب لهذا العمل

على االهتمام بالمحتوى االلكتروني للوسيلة اإلعالمية المكتوبة أو المشاهدة، والتواجد•
.  وسائل التواصل االجتماعي



:يتبع

لى بناء جسور تواصل مع المسئولين عن الشأن االقتصادي في المملكة، والحصول ع•
.االخبار منهم وجذبهم للقاءات المشاهدة في وسائل اإلعالم المحلية

التوأمة مع اإلعالم المحترف والمهني عربيا أو انجليزيا، بما يطور مستوى اإلعالم •
.مهنيتهاالقتصادي ويرفع 

هي ن بذلك للصحف وإقناع المعلستبقى قضية نقل اإلعالن من الورق للمواقع االلكترونية •
.الخطوة األهم لبقاء اإلعالم المكتوب واستمراره



وشكرا للجميع 


