
 

 النشرة الشهرية
 جمعية الناشرين في الشرق األوسط
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ى    "من المنتظر أن يكون تقرير   .  2007 يوليو 17دارمشتات،   نظرة عل

ي   الم العرب الم              "اإلع اح دور اإلع دى نج برز م ي ي ر إقليم و تقري ، وه
اء                تلقي أثن تي س سية ال رات الرئي دى المحاض وعًا إلح ي، موض العرب

ترة    "  إفرا"انعقاد مؤتمر الشرق األوسط الثالث لمنظمة    العالمية في الف
بر    22 إلى   20من   ع أن ُتعرض       .   في البحرين    2007 نوفم ومن المتوق

اج                 ل واإلنت صلة بالعم وعات المت دث الموض بة أح ذه المناس ي ه ف
سيات                 ذين يغطون مختلف الجن سعى المتحدثون ال اإلعالمي، وسوف ي
صناعة اإلعالم مع المشارآين             ة ب لمناقشة أآثر القضايا الملحة المتعلق

 .                                                                      في المؤتمر
 البحرين                    

                      
 "2011-2007نظرة إلى اإلعالم العربي "
 

ار               ضايا المشترآة في صاالت األخب د  .  سوف تغطى هذه الدراسة الق ويع
ر   ي        "تقري الم العرب ى اإلع رة إل سات   :  2011-2007نظ ر المؤس تطوي

ادي           " وتطوير الكفاءات اإلعالمية  هو حصيلة مجهودات مشترآة بين ن
ذا     "   برايس ووترهاوس آوبرز  " دبي للصحافة ومؤسسة     وقد تم طرح ه

ترة من          25 حتى    24التقرير في منتدي اإلعالم العربي الذي عقد في الف
ام        ذا الع ذلك،                .   من إبريل من ه ر آ ذا التقري م طرح ه رر أن يت ومن المق

ة، في مؤتمر                      ة العربي م وضعه في المنطق وهو أآبر تقرير من نوعه يت
 .الذي سيعقد هذا العام" إفرا"الشرق األوسط لمنظمة 

 
 

ادي              ا ن ومنتدى اإلعالم العربي هو إحدى المناسبات السنوية التى ينظمه
صحافة   ي لل د              .  دب ن راش د ب شيخ محم ام ال ذا الع دى ه ح المنت د افتت وق

ة المتحدة،                   ارات العربي ة اإلم وم، نائب رئيس ورئيس وزراء دول المكت
ة في                  .   وحاآم دبي   ات من المؤسسات اإلعالمي دى المئ د حضر المنت وق

ر  "الشرق األوسط، وآانت أبرز العناوين التي تناولها المؤتمر هي      تطوي
ة     اءات اإلعالمي سات    ...  الكف ر المؤس ل     "و  "  تطوي ي مقاب وى ف المحت

ة ضمون         :  الربحي ى الم ات عل أثير اإلعالن ارات    "و  "  ت أثير االبتك ت
 ". التكنولوجية على المشهد اإلعالمي الحالي

 
 
 

 :   أخبار
  في نوفمبر في البحرين" إفرا"مؤتمر الشرق األوسط الثالث لمنظمة 



 

 
نتاج مشروعات بحثية قامت بتجميع وتحليل رؤي "  2011-2007نظرة إلى اإلعالم العربي    " ويضم  

ثر من      2007وتضم االفتتاحية التي تضمها طبعة .  الكثير من قيادات اإلعالم العربي   اءًا مع     75 أآ  لق
ن                        ر والمديري ديرين ورؤساء التحري ة من المحررين الم ن في المنطق نخبة من التنفيذيين اإلعالميي
صاالت                رآات االت ة وش االت اإلعالني ة والوآ ادات اإلعالمي سات واالتح ذيين وأصحاب المؤس التنفي

ر              ا سمح لتقري ى اإلعالم العربي       "وشرآات بيع الخدمات التقنية واألآاديميين مم م  "  نظرة عل بتقيي
 . آامل أطياف الصناعة اإلعالمية للمنطقة وآذلك الجهات المشارآة فيها

 
ة                 ي ل  ويتناول أحد األقسام الرئيسية للتقرير تطوير الكفاءات البشرية وتطوير المهارات اإلدارية والعم
ر                       طوي رات وت ي غ ت ة ال ب للمؤسسات اإلعالمية وآذلك الممارسات اإلعالمية في صاالت األخبار لمواآ

ظمة                  .   األداء ن را " ويدرج التقرير نموذج صحيفة الرياض السعودية، وهى عضو في م وعضو  "   إف
اجح                                      ن يق ال طب ت ل ة ل ال د ودراسة ح ال رائ ث م ة، آ مشارك آذلك في مؤتمر الشرق األوسط للمنظم

 : للتكنولوجيا في صالة األخبار
 
ا                      "  ه مل ب ع  200إن صحيفة الرياض هي من الصحف الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث ي

اهرة                        ق اتب في ال صحفيًا ومراسًال وتضم مقارًا في العديد من المدن السعودية باإلضافة إلى عدة مك
ل،         2006وفي عام   .   وبيروت وغيرها من المدن في المنطقة      م ، قامت الصحيفة بطرح نظام رقمي للع

ويدرج النظام مجموعة     % .   20والذي ُيقال أنه قد حسن من آفاءة العملية التحريرية بما ال يقل عن              
 "من أدوات التحكم في التحرير والتنسيق المطبعي واإلنتاج واألرشفة آل هذا في منظومة واحدة 

 
تي                     ة ال ودي وجدير بالذآر آذلك أن صحيفة الرياض آانت من أولى الصحف في المملكة العربية السع

 . متقدم ومقاييس لجودة األلوانCTPتطرح نظام 
 
 

 معلومات حول المؤتمر
 

ر       22 إلى 20في الفترة من "   إفرا"سوف ُيعقد مؤتمر الشرق األوسط الثالث لمنظمة   ب م وف  2007 ن
مر مع                 .   في البحرين   -باللغتين العربية واإلنجليزية    – ؤت م ل وسوف يجرى طرح البرنامج المفصل ل

 .events/com.ifra.www وسيلة للتسجيل اإللكتروني في القريب العاجل على موقع 
 

 2006 في بيروت ثم المؤتمر الثاني في عام 2005منذ أن عقد مؤتمر الشرق األوسط األول في عام  
ة                       " إفرا" في أبو ظبي برعاية منظمة       طق ن م ة في ال ي ، قامت أعداد متزايدة من المؤسسات الصحف

ة                .   باالنضمام إلى مجتمع شرآات النشر العالمية للمنظمة       جن ك ل ل وقد شكلت بعض أهم دور النشر ت
  .في منطقة ا الشرق األوسط، وذلك لتوجيه أنشطة الجمعية في المنطقة" إفرا"لجمعية 

 
 

 إفرا: المصدر



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : والمستحدث منهانشطةألا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPMEX    2007ماليزيا 
 ) 2007المعرض الدولي آلالت ا لطباعة و الورق والتغليف ( 

 
 :المكان العرض

 ، آوااللمبور ، ماليزيا" بوترا"مرآز التجارة العالمي 
 

 :أيام العرض
 2007أغسطس ، /  من آب 13 إلى 10

http://www.ipmex.com/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2007رواد البرنامج التنفيذي لتطوير الصحف التنفيذي 
 :أيام البرنامج

يناير / آانون الثاني  24-20 - 2007نوفمبر، /  تشرين الثاني 15-12 - 2007سبتمبر، /  أيلول 24-27  
2008 

 

 :المكان 
 آوبنهاغن ، الدانمارك  

http://www.simi.dk/article.aspx?articleid=+371+371 
 
 

  



 

 :                                   بحث
 معادلة الورق واأللوان في ميزان االستثمار تضع السعودية آأآبر سوق للطباعة في الخليج   

  مليار ريال2.5من حجم السوق تليها اإلمارات بحجم طلب يعادل % 44تستحوذ على 

 )MEPA(جمعية الناشرين في الشرق األوسط 
 2 ، الطابق الخامس، البناية رقم 506مدينة دبي لإلعالم، المكتب رقم 

  www.mepa.cc : ، الموقع  mepa@mepa.cc: البريد اإللكتروني . م.ع.، دبي ، إ502038: ب .ص

 
شكل خـاص،                                ي ـب ج العرـب ة الخلـي شكل عـام، ومنطـق شرق األوسـط ـب ة اـل ي منطـق حققت مؤشرات قطـاع الطباعـة ـف

ي                             ى حواـل اون الخليجـي إـل ي دول مجـلس التـع وغ حجـم سـوق الطباعـة ـف ال     6.7معدالت نمو واعدة ببـل ار رـي  ملـي
ل      2006سعودي في العام     ، وأمام هذه األرقام التي تعكس مدى قوة سوق صناعة الطباعة، نبدأ بالبحث عن مجـم

 2004 في المائة خالل الفترة من 8.3األسباب التي دعمت تطور القطاع الذي سجل معدل نمو سنوي متراآم بلغ 
ه االسـتثمارية        2006حتى   د لـعب    .  ، ولنضع عناصر صناعة الطباعة من ورق وآالت وألوان في ميزان محدداـت لـق

ل جـاذب        التطور االقتصادي الذي تشهده بلدان منطقة الخليج دورا محوريا في دفع معدالت نمو القطاع، فهو عاـم
ة                        ة القطاعـات المكوـن شهده آاـف ذي ـت ي اـل اش الكـل لتدفق االستثمارات نحو اقتصاديات المنطقة مستفيدة من االنتـع
ا حجـم األسـواق                   ذه األسـواق، ونـم لالقتصاد الخليجي، حيث دخلت أعداد آبيرة من الشرآات المحلية والعالمية لـه

 . االستهالآية مما زاد من حجم الطلب على المواد المطبوعة بمختلف أنواعها لتلبية حاجات المستهلكين
 

ي                                   شكل حواـل ذي ـي ال القطـاع الخـاص اـل امي أعـم ل تـن ا بعواـم و، محكوـم دالت النـم ي مـع وة         46وحقق سوق الطباعة في السعودية اتجاها متصاعدا ـف ن الـق ة ـم ي الماـئ  ـف
ورق   الشرائية في المملكة، مما خلق المناخ المناسب لتزايد الطلب على مواد الطباعة والمواد الدعائية، وتشير دراسات حول القطاع إلى أن معدل    استهالك الفرد من اـل

ر                   2006 آيلوغراما في نهاية العام 13في المملكة يقدر بحوالي    ث الحجـم نظـرا لوجـود أآـب ن حـي ة ـم بر أسـواق المنطـق ، حيث أصبحت سوق الطباعة في المملكة من أـآ
ي              ام           2.9تعداد سكاني، وأآبر عدد من الناشرين فيها، ليبلغ حجم سوق الطباعة فيها حواـل ي الـع ال ـف ار رـي ى               2006 ملـي تراآم وصـل إـل و سـنوي ـم دل نـم ي   7.5، بمـع  ـف

 مليون  2.556وتلي سوق الطباعة السعودية من حيث الحجم اإلمارات بما يعادل حوالي . في المائة من حجم سوق الطباعة في منطقة الخليج العربي44المائة، مشكلة   
 في المائة من حجم 82 في المائة من إجمالي حجم السوق في المنطقة، وقد شكلت سوق السعودية واإلمارات مجتمعتين حوالي 38 ويمثل حوالي 2006ريال في العام 

ن              وًا بـي ثر نـم ج        السوق الكلي للطباعة في الخليج، فيما تظل الطباعة في السعودية أقل آلفة منها باإلمارات، التي تعد سوق الطباعة فيها األـآ ي الخلـي أسـواق الطباعـة ـف
 . 2006 و2004 في المائة بين عامي 10.4العربي، حيث نمت بمعدل سنوي متراآم بلغ 

 
ي                سية؛ وـه ة قطاعـات رئـي ضم أربـع تي ـت ب المدرسـية، الطباعـة                      :  واستطاعت سوق الطباعة في السعودية، واـل ا الكـت ا فيـه ب بـم صحف والمجـالت طباعـة الكـت طباعـة اـل

رن الم                             دايات الـق ذ ـب ة مـن ي مجـال اسـتقطاب آالت الطباعـة الحديـث الت      التجارية، وطباعة الكرتون وورق التغليف، أن تكون في ريادة الدول الخليجية ـف ة نـق اضـي، محدـث
 .  القرن الماضينوعية من حيث مدى تطور صناعة الطباعة وتوسعها خاصة بعد دخول الشرآات األجنبية ونمو الطلب على الطباعة التجارية في فترة السبعينيات من

 
ع                   1.5وفيما بلغ حجم النسخ المباعة من الصحف يوميا في السعودية حوالي     راد المجتـم ن أـف ة بـي ات التقليدـي صادر اسـتقاء المعلوـم ن ـم صحف ـم  مليون نسخة، تبقى اـل

ي              ي         45السعودي، والمجتمعات العربية عموما، حيث تعتبر المملكة أآبر سوق لطباعة الصحف في الخليج، ويشكل حجم الطلب في سـوقها حواـل ن إجماـل ة ـم ي الماـئ  ـف
ي                ى حواـل ة إـل ي        328.9حجم سوق طباعة الصحف في منطقة الخليج، حيث وصل حجم الطلب على سوق الطباعة المتعلق بالصحف في المملـك ال ـف ون رـي ، 2006 ملـي

ة                                     21وتتم في المملكة طباعة   دول العربـي ن بـعض اـل صادرة ـم دة اـل صحف الراـئ ن بـعض اـل سخ خاصـة ـم م طباعـة ـن ا تـت ة، آـم  جريدة يومية تصدر معظمها باللغة العربـي
سخ المباعـة             .األخرى بصفة يومية  غ حجـم الـن ث بـل ويتوقع أن تنمو سوق الصحف والمجالت في المستقبل مع انتشار الصحف غير التقليدية والمجالت المتخصصة، حـي

ي               ا حواـل صحف                              24.4من المجالت شهريا مليوني نسخة، وتشكل الصحف والمجـالت مـع در حجـم سـوق طباعـة اـل ث ـق ة حـي ي المملـك ن سـوق الطباعـة ـف ة ـم ي الماـئ  ـف
ارات، بحجـم             34بينما شكلت طباعة الصحف والمجالت حوالي .   مليون ريال722.6 بنحو 2006والمجالت معا خالل العام     ي اإلـم  في المائة من حجـم سـوق الطباعـة ـف

ن               865طلب يقدر بحوالي   شر عـدد ـم ب ـن ى جاـن  مليون ريال، وآان الفتتاح مدينة دبي لإلعالم ومنطقة اإلعالم الحرة دور آبير في تنامي الحجم السوقي لهذا القطـاع إـل
 . الصحف والمجالت الجديدة في الدولة

 
 هي األآبر من حيث    تعد سوق طباعة الكتب في المملكة األآبر في منطقة الخليج، من حيث طباعة الكتب المدرسية والجامعية، وتمتلك مؤشرات نمو جيدة آون المملكة    

در حجـم             5تعداد السكان ووجود ما يقارب     ث ـق ة، حـي سبة محـو األمـي  ماليين طالب فيها، إلى جانب أرقام التوسع في أعداد المدارس والجامعات واالرتفاع المتوقع في ـن
ى             76 مليون آتاب مدرسي، مشكال حجم الطلب في السوق الخليجية األآبر بنسبة 115 و2006 مليون ريال في 394.9السوق بحوالي    ب عـل ن حجـم الطـل ة ـم  في الماـئ

 . الكتب المدرسية فيها
 

ب      وغدت المملكة أحد أقطاب النشر في المنطقة بالنسبة للكتب العامة، التي تشمل سوق طباعتها آافة الكتب غير المدرسية أو الجامعية مثل آتب           ة، والكـت ة العاـم الثقاـف
 ناشر 1100لت إلى الدينية، والكتب السياسية، والكتب االقتصادية والروايات والقصص القصيرة، حيث زادت أعداد الكتب المنشورة وتعددت دور النشر فيها حتى وص     

ة               81.4، ما يشكل 2006 مليون ريال في 219.4 آتاب منشور، وبحجم طلب بلغ حوالي 5200 و2005خالل عام    ب العاـم ى طباعـة الكـت ب عـل  في المائة من حجم الطـل
 . في منطقة الخليج

 
ثر لإل                                   ي حاجـة أـآ دورها أصـبحت ـف تي ـب شرآات، واـل اد أعـداد اـل ة وازدـي عـالن عـن    أدى توسع نشاطات القطاع الخاص خالل السنوات الماضـية وتوسـع صـناعة التجزـئ

غ حجـم سـوقه                               سارع، ليبـل شكل مـت ة ـب و صـناعة الطباعـة التجارـي ى نـم ة     منتجاتها من خالل البروشورات والمنشورات وحاجتها لنشر تقاريرها السنوية، إـل ي المملـك ا ـف
ي           39.8، ما يشكل حوالي 2006 مليون ريال خالل العام 1.425حوالي    في المائة من حجم سوق الطباعة التجارية في منطقة الخليج، أما أآثر قطاعـات االسـتهالك فـه

 . قطاعات البنوك والتغذية واألسواق التجارية الكبرى، واالتصاالت والعقار
 

ي                 60فيما شكل قطاع الطباعة التجارية حوالي    ى حواـل صل إـل ارات، لـي ي اإلـم ام        1.525 في المائة من حجم سوق الطباعة ـف ال الـع ون رـي و حجـم       2006 ملـي ، نتيجـة نـم
ة، وسـاهم      الطلب من الشرآات التي زاد عددها، وخصوصًا بعد استحداث مناطق التجارة الحرة، على المنتجات الدعائية والمكتبية والتقارير ومنتجات الطب        اعـة التجارـي

 . دخول التكنولوجيا الحديثة في زيادة جودة منتجها النهائي، مما ساعد في ازدياد عوائد هذا القطاع نظرًا لتوفير خدمات متخصصة
 

 . بباقي دول الخليجويتوقع أن تظل السعودية أآبر سوق للطباعة بين دول الخليج العربي، بينما تواصل اإلمارات تحقيق أسرع معدالت نمو في سوق الطباعة مقارنة 
 

 » الشرق األوسط«: المصدر 


