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 مجموعة شرآات الوطنية لتطوير الطباعة واإلعالم

 
 الشرآة

ج، وهي متخصصة                ة الخلي مجموعة شرآات الوطنية هي إحدى الشرآات اإلعالمية الرائدة في الشرق األوسط ومنطق
 . في تطوير اإلعالم المطبوع

سويقه              ره، وت وع، وتطوي وتوجد شرآات المجموعة في        .  مجموعة شرآات الوطنية متخصصة في نشر اإلعالم المطب
 . عشرين مدينة وعشر دول على مستوى الشرق األوسط ومنطقة الخليج، لتصل لما يزيد على مائة مليون مستهلك

 .تبتكر الشرآة في اإلعالم المطبوع من الفكر العالمي نحو الطابع المحلي
 .    وتزود الشرآة المعلن بشراء اإلعالم الذآي

 . تقدم الشرآة منتجًا جديرًا بالثقة للغاية إلى القراء بهدف زيادة التفاعل مع القارئ
 

 مطبوعات المجموعة

 



 

 جريدة الحياة
دة               .  جريدة الحياة جريدة يومية على المستوى الدولي والمملكة العربية السعودية     ع ثالث طبعات لجري م توزي سعودية يت ففي ال

 . الحياة في آل من الرياض، وجدة ، ودّمام
د أن آانت مصنفة في المرآز التاسع،                                 ام بع وفي غضون سنتين، سرعان ما ُصنفت في المرآز الثاني في آل من جدة ودّم

ى                     سويق وصل إل اض، بت سعودية                   270وٌصنفت في المرآز الثالث في الري ة ال ة العربي ًا في أنحاء المملك سخة يومي  ألف ن
 .  نسخة على مستوى العالم86.650و
 

  نسخة يوميًا94.450: نطاق توزيع جريدة الحياة                عدد طبعات الحياة الدولية

    
  ألف نسخة يوميًأ 270طبعة الحياة في المملكة العربية السعودية                    

 االشتراك في جريدة الحياة
  ألف نسخة80)                                     الرياض(المنطقة المرآزية 

  ألف نسخة60)                                           جدة(المنطقة الغربية 
  ألف نسخة35)                                          دّمام(المنطقة الشرقية 

 مبيعات النسخة الواحدة
  ألف نسخة50)                                         نسخ يوميًا(مرآز للبيع 

 مراآز خاصة مشترآة في الجريدة
  أالف نسخة10الفنادق والشرآات                                                

 مراآز عامة مشترآة في الجريدة
  ألف نسخة15الحكومة والخطوط الجوية                                      
  ألف نسخة 20مناطق أخرى                                                      

 
 جريدة البلد

ي                  • ان ن ب ل طاع            .   قدمت جريدة البلد شكًال جديدًا من الصحافة لمقاومة تراجع قطاع اإلعالم المطبوع ال ق وسع ال د ت ق ف
 .بمجاالت غير تقليدية مثل مجال القسم الخاص بالحياة اليومية، وتوسع بأقسام األلعاب الرياضية والشئون العالمية

ريب                        • بما أن جريدة البالد رائدة في طريقة التعامل مع الصفحات الملونة المبهجة وفي معالجة مضمون أفضل وق
 . من القارئ، رودت الجريدة فكرة الجريدة ذات الشعبية الحقيقة

ا    2003على الرغم من صدور الجريدة عام      .   جريدة البالد هي الجريدة اليومية اللبنانية األولى       • ،  إال أنها سرعان م
دة              .    ألف نسخة يومياً   43ارتفع نطاق توزيعها عبر الدولة حتى وصل إلى توزيع           جري ن في ال ي رآ شت زاد عدد الم

ي إم جي             35العامل على أساس شبكة توزيع لتغطي أآبر قاعدة قّراء تمثلها    ة آي ب  ألف مشترآًا معتمد من شرآ
KPMG . 

 
  جريدة البلد



 

 جريدة الوسيط
 . دولة عربية21هي جريدة إعالنية أسبوعية تباع مجانًا وتوزع طبعاتها على جريدة الوسيط  •
 :مهمتنا •

 . أن نكون رواد في تقديم الخدمات المناسبة والحرفية ألجل تيسير اإلعالم عن المنتجات والخدمات المتاحة والجديدة
 

وة،      .  تقدم جريدة الوسيط مضمونًا إعالنيًا بسيطًا وفريدًا ببنية أساسية تشغيلية مفصلة إلى حد آبير      ودخلت الوسيط آل سوق بق
 . وآانت قادرة على التقدم بقوة وآسب ثقة المعلنين وأصبحت المرجع الرئيسي في اإلعالنات المصنفة للقراء

 . ريادة وشهرة وآذلك ثقة العامة24اآتسبت جريدة الوسيط في 
 

 عمليات التوزيع الحالية

 جريدة الوسيط الدولية
ال             جريدة الوسيط نشأت   • رع األعم ع أف  الدولية لضم أنشطة الوسيط المتنوعة، وتقديم جريدة رائدة إستراتيجيًا لجمي

 . ومشغلة ومخططة توسيع
 مهمتنا •

الم في مجال اإلعالن                             ى مستوى الع ا عل مهمتنا هي إدارة أعمال الوسيط الموجودة والمستقبلية وتطويرها لتنوع نطاق عمله
 . والتسويق واتساعه

 جريدة الوسيط الدولية
شغلة                   جريدة الوسيط نشأت   • ال وم رع األعم ع أف تراتيجيًا لجمي دة إس  الدولية لضم أنشطة الوسيط المتنوعة، وتقديم جريدة رائ

 . ومخططة توسيع
 مهمتنا •

سويق                          الم في مجال اإلعالن والت ى مستوى الع ا عل وع نطاق عمله مهمتنا هي إدارة أعمال الوسيط الموجودة والمستقبلية وتطويرها لتن
 . واتساعه

 
  المساهمة"AWI –إيه دابليو أي "أنشطة شرآة 

رآة     • تكون ش و أي     "س ه دابلي يط         "   AWI  -إي شر الوس اق ن يع نط سي لتوس د الرئي دة     .  المحرك والقائ شرآة مرش ا أن ال بم
 .إستراتيجية، فإنها سوف تقوم على خطة التطوير للوصول إلى النمو المراد

 :AWI -سيتحقق هذا من خالل مشروعات مختلفة أطلقتها شرآة إيه دابليو أي 
 .إعادة بناء أعمال الوسيط في آل أنحاء آل المنطقة -
 .إطالق الوسيط على سبيل فكرة للترخيص -
 . مليون دوالر أمريكي في غضون خمس سنوات150 فرع لها، وتحقيق عائد 100تنفيذ خطة التوسيع للوسيط لبناء  -
 .اإلعالن عن الطرح العام األولي ونشر الوسيط من خالل التليفزيون والتجارة عبر اإلنترنت -



 

 .انطالق معرض الوسيط في دبي ليصبح نموذجًا ألي عملية مستقبلية -
 

 ، مجلة المرأة واألسرة العربية الحديثة"لها"مجلة 
ة           2002 هي مجلة أسبوعية، ُصدرت في سبتمبر عام  " لها  " مجلة • رأة العربي شئون الم . ، وهي خاصة ب

شباب أو ناضجة،                     ة ال رأة في مرحل تمنح المجلة السيدات معلومات عامة عن آل شيء، سواء آانت الم
 . وسواء آانت عاملة أو ربة منزل، وآذلك أسرتهن

ا " تقدم مجلة    • ى نطاق واسع يحوي موضوعات تغطي الموضة، والصحة                       " له سًال عل  مضمونًا متسل
ابالت الشخصية                   ه والمق سياحة، والترفي سفر وال ة، وال ن الزخرف وتكمل  .  والجمال، واألدب والفنون، وف

 . المجلة الشكل المهني الخاص بها بصور عالية الجودة من أفضل مصوري المنطقة
 .، تلك المجلة الصغيرة، لتصبح ضمن المجالت الرائدة في المنطقة"لها"وسرعان ما انتشر اسم مجلة  •

 
 "لها"صورة عامة عن مجلة  

 :)األسبوعية(معدل قراءة الموضوعات 
 

 )مجموع األعمار(عمر المستجيب 

 
 

 نوع جنس المستجيب 
 
 

 
 

 الجنسية

 
 

 مجلة ليالينا
ضيافة          • مجلة ليالينا هي أول مجلة عن حياة الشعب العربي تغطي معظم األحداث االجتماعية، والمهنية، وأحداث ال

دى                                 9في   ضلة ل شهرية المف ثر المجالت ال ة، لتصبح واحدة من أآ ة لكل مدين د المحلي ة والتقالي  مدن حسب الثقاف
 .القارئ في المنطقة

 . تكون مجلة ليالينا لحظة الستعادة تشويق القراء وتحولها إلى ذآرى دائمة •
 . بادرت مجلة ليالينا في لبنان برؤيا تطوير النموذج في أآبر المدن حول العالم •
ى    9 مدينة و11أصبحت مجلة ليالينا في غضون خمس سنوات تباع في      • سخة     160 دول بطباعة ما يزيد عل  ألف ن

 . شهريًا
 

 :االشتراك في مجلة ليالينا ونطاق توزيعها
 عدد التوزيع:                                 يتم طباعة مجلة ليالينا في

 9200بيروت                                                
 12000دمشق                                                 
 10000البحرين                                              
 15000الكويت                                               
 10000قطر                                                  
 150000القاهرة                                               
 10000دبي                                                   
 10000أبو ظبي                                             
 40000الرياض                                              
 30000جدة                                                   
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 مؤتمر القمة الدولية السادس لمؤسسات األخبار
 ، في باريس2007 إبريل عام 20 إلى 19بدء فعالياته من 

 
ة                         ارب، وآيفي ر إستراتيجية التق ة تطوي يهدف هذا المؤتمر إلى عرض نماذج من المؤسسات اإلخبارية المتقاربة وهي تنظر في آيفي

ستخدمها الصحفيون،               )المطبوعة و الشبكية ( ممارسة المؤسسات اإلخبارية المتكاملة      د ي تي ق ة األدوات ال  لعملها أثناء األداء، وماهي
 .وآيفية تغيير الثقافة داخل المؤسسة اإلخبارية وفهم حقيقة ما يرغب فيه جمهورك

 
 

 : االفتتاحية
 

راف   "المحرر في صحيفة     "  ويل لويس " افتتح   سادس           "  التلغ ة ال ة الدولي ر القم ات مؤتم فعالي
 .للمؤسسات اإلخبارية بعرض تفاصيل رسم تخطيطي متحمس ألجل بقاء الصحافة

 
ة                  االت إعالمي ى مؤسسة صحفية تختص بمج ام إل ذا الع ة ه صحف البريطاني ت صفحة ال انتقل

ة في صحيفة          ا   " متعددة متقارب دنز فيكتوري سلة من             "   لن شكل حماسي سل وأطلقت المؤسسة ب
ك                  ة وغير ذل وات مرئي ت، وقن دونات عبر الن ويس، في إطار        .  الصحف اإللكترونية، وم ال ل وق

صحافة             ة لل سة العالمي شكر للمؤس ن ال يره ع ي           IFRAتعب دمتها ف تي ق ساعدات ال ى الم  عل
الل                    ن خ ر م ت تم صحفية آان صناعة ال شروع، أن ال صحافة          "  الم ذ والدة ال ورة من بر ث أآ

 ".المطبوعة
 
 

ك مع                      "  ؛ و أضاف بأنه    "يحتم علينا مواجهة التحديات وإعادة تكوين ذاتنا" وقال بأنه   ا سابقًا وذل تي آانت تحكمن ة ال ايير القديم دأ خرق المع ب
ًا                      .  استمرار اإلنترنت في إنشاء جيل جديد من المستهلكين وطرًق جديدة لإلعالن          ا دائم ا آن ذي طالم م استبدال نموذج العمل التجاري ال سوف يت

 ".نعتمد عليه بنماذج مختلفة للغاية من جماهير فعالة تستهلك اإلعالم بوسائل متنوعة
 

ك     .  فإننا نواجه مستقبل ال يبعث على األفول بل على التفاؤل.  إننا نؤمن بقدرتنا على احتواء ذلك وآأنه صديق"ويستطرد قائًال   ني ذل وبالطبع قد يع
ا سيحدث خالل                      .  أن التغيير سيكون بطرق ذات طابع مضطرب آليا  ؤ  بم ا التنب ة لدرجة صار معه إن سرعة االختراعات التكنولوجية صارت قوي

 ".سنة قادمة أمرا غير صائب، وصار معها من المحال إبداء توقعات لخمس سنوات قادمة، وإنما يمكن وصف هذه العملية بأنها تفاعلية
 

ك       .  أن مستقبل أعمالنا لم يعد يفرض المعلومات "   ويقول م في ذل وعلينا أن نكون مؤسسات إعالمية تتيح للمستهلكين مضمون صحفنا عند رغبته
 ".فرفض التغيير لن يكون أمرا صائبا إذا نحن رغبنا في االستمرارية. وبالطريقة التي يريدونها

 
أن اإلنترنت            ؤات ب اك تنب ه آانت هن ويس بأن ال ل تي آانت     "  سيقضي"ق ى الصحف ال عل

سنوات الخمس             -"    جراوندهوج داي " موجودة مثلما حدث  لصحيفة       أن ال ة ب وقال بكل ثق
سبة             ة بن صحف العالمي ع ال ي توزي اع ف يرة شهدت ارتف راءة      %10األخ ي ق اع ف ،  وارتف

ى         د عل ا يزي ة             1.4الصحف التجارية بم صحائف المجاني ير من ال ار، وظهور الكث ذا  .   ملي ه
إن                اقي األسواق، ف ثر من ب وحتى في األسواق األمريكية واألوروبية التي تتسم بنضوج أآ

 .عدد الصحف والمجالت الجديدة المطبوعة في تزايد
 

د          ولكن حذر لويس المنظمات الصحفية من المرحلة االنتقالية الرقمية، فيحتم عليها بذل جه
 . في التدريب والتنبيه إلى المحاوالت لتفكيك وضعهم المادي

 
ود                ذل جه ويضيف قائًال أن ناشري الصحف والمجالت سيلزمهم أآثر من أي وقت مضى ب

ديهم           صحفيين ل ل ال ادة تأهي ي إع ول أن     .  ف ن             "ويق ه نح ا ب ا قمن ذا م حيفة    (ه ي ص ف
 ".بطريقة أآثر شمولية و ديناميكية عما قام به أي ناشر بريطاني من قبل") التلغراف"
 

ل موقعي جوجل                            "  ويستطرد قائًال أن   ع مث ك المواق وى يكون بموجب الهجوم المستمر من تل ك المحت اهو  Google  /قدرتنا على حماية ذل  / وي
Yahooا الخاص دون       .  ،  الذين يسعى إلى الوصول إلى المحتوى مجانًا ى مجهودن تسعى هذه المؤسسات إلى بناء نموذج للعمل التجاري بناء عل

ا شهدنا في شرآتنا؛ سيتطلب استثمارات                     .  االعتراف بذلك؛ تحتاج آافة المؤسسات الصحفية إلى أن تحذر ذلك      د الرقمي، آم فإن النجاح في العق
 ". ضخمة، فنحن نحتاج إلى حماية قانونية فعالة لمحتوانا بطريقة تسمح لنا بالعمل من أجل المستقبل

 
 "إيفرا "-المؤسسة العالمية للصحف : المصدر

 
 أحدث األخبار  – 2



 

 
 
 

 ، في أمستردام2007 مايو 8
 

 " ديجيتال ترند داي"/ اليوم العالمي لالتجاه الرقمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إستراتيجيات اإلذاعة المرئية للصحف
 تطوير المضمون والبرامج •
 توزيع المحتوى المرئي •
 نماذج الدعاية •
 تكوين فريق لإلذاعة المرئية •
 

 

 :األنشطة والجديد منها  -3

 ، في باريس2007 مايو 22

 حلقات دراسية توضيحية
 أنظمة الدعاية والحلول الصحفية    

  
                       2007 مايو 22: التاريخ 
 فرنسا -باريس : المكان  
 الفرنسية: اللغة    

 
 :  للمزيد من المعلومات 
www.ifra.com/fr 

Services Ifra / Conférences et séminaires”“ 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 الصحف الجديدة المطبوعة
 الملخص التنفيذي

يرات أن   .  تواجه صناعة الصحافة تحديات تغيرات السوق العميقة والمضطربة في القرن الحادي والعشرين    ومن تلك التغي
سين          ة                 –التغيير في أساليب التوزيع وظهور المناف ز الناشرين أن       –سواء داخل أو خارج صناعة الصحافة التقليدي يحف

 .يعيدوا التفكير في منهجيتهم في آيفية توجيه الصحف في السوق
 

دة                      ة الجدي اك مجموعة من الصحف اليومي وما يتناقض مع التنبؤات المؤآدة للقضاء نهائيًا على الصحف، ففي الحقيقة هن
ى الصحف المطبوعة                                ال عل الم خالل الخمس سنوات األخيرة؛ حيث أن اإلقب ع أنحاء الع التي غمرت األسواق في جمي

ارة                     . الجديدة لم يكن قط بهذا الحجم من قبل  دا ق ا ع الم فيم ارات الع د في آل ق إذ أن اإلقبال على للصحف المطبوعة يتزاي
 . أمريكا الشمالية حيث تتراجع أنشطة التوزيع

 
 )  رسم يبين التصنيف(

 
 )رسم يبين عدد الصحف العالمية التي توزع مجانًا وعدد الصحف التي تباع بالمقابل(
 

شرة  سنوية تصدر           ،World Press Trends)"ورلد برس ترندز(""اتجاهات الصحافة العالمية"وفقًا إلحصائيات صحيفة   وهي ن
ة     2006مستحدثة في أآتوبر عام    World Association of Newspaper) ( عن الجمعية العالمية للصحف  ورة هادئ ، فإن هناك ث
ى نطاق واسع من                          .  في عدد اإلصدارات اليومية    المي عل ى المستوى الع ة عل اطئ للصحف اليومي و المتب فلم ُيرصد النم

و        .    جانب صناع السوق ونقاد اإلعالم الذين يسيطر على عقولهم هوس ثورة اإلعالم الرقمي         ويستمر في نفس الوقت النم
 . العالمي الحقيقي لمختلف الصحف والتوزيعات بشكل متعنت

 
 : ضع في اعتبارك

دار            • ل بمق اع بالمقاب تي تب دد الصحف ال الي ع ة        1179زاد إجم دد اإلصدارات اليومي ا زاد ع  صحيفة، بينم
 . 2005 و2001 صحيفة فيما بين عام 109المجانية بمقدار 

م           2005حدثت طفرة عام     • ع أنحاء العال  ألول مرة في التاريخ إلجمالي عدد الصحف اليومية المباعة في جمي
ة      10إلى ما يزيد على     ام     %  13 أالف مرة عما سبق ودعم تلك الطفرة تلك الزيادة الثابتة البالغ ذ ع  2001من

 .  صحيفة يومية تباع8930وآان هناك 
ام    12 من 2005 إلى 2001تضاعف إجمالي التوزيع اليومي على المستوى العالمي من عام        •  مليون نسخة ع

 %. 137، أي بلغ االرتفاع 2005 مليون نسخة عام 8 إلى 2001
 

ا           لبية مع سة                 .  وتعتبر هذه االتجاهات التنموية ذات آثار إيجابية وس ة الناتجة عن المناف ذه االتجاهات التنموي سببت ه د ت وق
تراليا          –الشديدة في خلق خلل في أجزاء من المناطق المتطورة للصحف      شمالية، وأس ا ال ا، وأمريك يا /مثل أوروب . أوقيانوس

 .  العالم النامي، يعتبر النمو إيجابيا ويزيد من توفير فرص لجلب عوائدوفي

 مادة بحث  -4



 

 
 :تشكل اتجاهات رئيسية ثالثة وضع الصحافة المطبوعة على مستوى العالم، وهي

تهدف إلى شرائح جديدة في الجمهور وتطلب تسويق ابتكاري وسيناريوهات      –تكاثر أنواع جديدة من الصحف    •
 .توزيع

ل،           موجة التوجه نحو  تنتج   •  الصحف الجديدة والمجانية والتي غمرت األسواق، حيث تباع صحائف أخرى بمقاب
 . عامًا400عن إعادة تفكير الكثير من الناشرين في نموذج العائد لثمن الغالف في المنطقة لما يزيد على 

ا                • ى صحيفة مصغرة، مم يرة إل واجه الناشرون تحديات اتجاه التراجع في شكل الصحيفة من ورقة مطبوعة آب
ى الحد األقصى                        دة إل ة الجدي ع رسوم الدعاي جعلهم يعملون على وضع تخطيط حريص للمرحلة االنتقالية ورف

 . وإستراتيجيات التوزيع
 

ر                               ذي تكون أآث د ال الم، العه ير من أنحاء الع دهور، في الكث صاعد، يت بينما عدد الصحف وإجمالي حمالت التوزيع في ت
ى         .  الصحف المعروضة فيه هي صحف ذات الحجم الواحد الذي يناسب جميع أنواع الصحف      دة عل ة جدي شرق اآلن حقب ت

سة في      .  وشك إصدار صحف جديدة مصممة لتناسب الفئات المستهدفة لتحقيق توزيع شامل للصحف     إنها فكرة تزايد المناف
بهم                        تي تناس ة ال يلة اإلعالمي رروا استخدام الوس م من يق ونظرًا لوجود    .  سوق عمل اإلعالم المزدحم حيث يكون القراء ه

ذي       ائل         "يخاطبهم "وسائل إعالم آثيرة جدًا، فإن المستهلكين يميلون إلى اختيار اإلعالم ال ى وس دون عل ، وصاروا اليعتم
شر        د فرصة                  .  اإلعالم التقليدية والطريقة التي طالما استخدمتها للن سام يع رى أن االنق إن الصحافة ت ذيعين، ف وبخالف الم

 . قراءها الحاليين، ولتوفير أسواق جذابة للقائمين على الدعاية واإلعالنالصلة مع الستقطاب جماهير جديدة، ولتحسين 
 

إن وضع الصحافة الجديدة تزيد للمؤسسة صحفية استقرارا من منتجاتها من الصحف المطبوعة الجديدة التي تشكل المنتج         
د سهم سوق                                   ع المؤسسات الصحفية وتزي ى توزي ا وتضيف إل ى هويته دة عل ا تحافظ الصحافة الجدي ا، بينم األساسي له

، التي   "أو توسيع المحفظة المالية "  تجميع جمهور القراء"تسمى هذه اإلستراتيجية لكثير من المؤسسات الصحفية .  الدعاية
ر                 ستهدفة جماهي دة م ة بإصدار صحف جدي تحقق المؤسسات الصحفية بها توزيعا على نطاق أآبر ومشارآة سوق الدعاي

ع المصممة للوصول        .   جديدة سيفصل هذا التقرير نمو اإلستراتيجية التي تستهدًف جمهورا معينا من القراء وعملية التجمي
 . إلى الجماهير وتحقيق أرباح جيدة في المستقبل

 
يتضمن هذا التقرير فن وعلم تطوير صحيفة مطبوعة جديدة من خالل العشرات من الدراسات للحالة والمراحل التدريجية       

 . لإلصدارات الصحفية في أوروبا، وأفريقيا، وأستراليا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وآسيا
 

ا بعض األ           للينظر هذا التقرير آذلك في األساليب المخصصة        الج به تي تع ة ال ع         كيفي ة، ذات الطاب سواق الصحفية العالمي
ة                       ع و مجاالت الدعاي بر .  الديناميكي، تحدي الموزعين الجدد للصحف في خضم صراعات ساحات التوزي ساد "ويعت " إف

ع                                   ى آسب حصتها في سوق التوزي دة عل درة صحيفة واف ادة إلضعاف ق ة ج اليب، وهو محاول ذه األس سوق إحدى ه ال
 .ومشارآة سوق الدعاية وذلك بإصدار صحيفة منافسة تستهدف نفس الجمهور وبنفس إستراتيجية التوزيع

 
بدأ تراجع مشارآة سوق الدعاية والتوزيع، منذ    .  إحدى األسواق الصحفية التي عانت من تضخم المنافسة هي سوق هولندا      

ن        .  اليومية المجانيًة على الساحة Metro  / متروصحيفة عندما ظهرت 1999عام   ك الحي ذ ذل وبدأ الناشرون التقليديون من
ام                                   .   بالمقاومة بثبات  دأ في مارس ع ذي ب ة ال د في صناعة الصحافة الهولندي شاء أسلوب جدي ر مع إن ذا التقري يتزامن ه

ذ   70 وهي صحيفة مصغرة مدفوعة األجر و ذات جودة، وزعت منها "nrc"تسمى تلك الصحيفة  و.2006  ألف نسخة من
ام       ر ع حيفة              .    2006أآتوب ن ص رى م حيفة أخ تظهر ص حيفة            "  PCM Uitgivers "وس ي ص  De"وه
Volkskrant)  "  سكرانت ام              )  دي فولك ي أول ع ارج ف ن الخ ستثمر م صل م ذه          2007وسي د ه ع أن تعي ن المتوق ، وم

 – Metro and Sp!ts    /سبيتس مترو و     –الصحيفة نظام الصحافة المجانية في هولندا بحمالت توزيع مرتفعة المستوى      
 . ويسجل التوزيع عن آِل منها نصف مليون نسخة يومية

 
ة                    اه نحو الصحف المجاني ساع االتج ا         –سيبرز هذا التقرير فصًال عن إشكالية ات اً   "فتتجسد المخاوف فيم ، "يجرى مجان

ة   ج    "إحدى الدراسات للقضية صدرت عن صحيفة              .  والمناهج للصحف المباعة لمنافسة الصحف المجاني مانشستر إيفيني
وز صنيف                     "  Manchester Evening News  -ني ادة ت ستر وإع ز مانش ي مرآ ا ف ن غالفه سقط ثم ررت أن ت تي ق ال

 . يقدم هذا التقرير تفاصيل الخطة.  2007الصحيفة بحيث يشمل ما بين المجاني والمدفوع عام 
 



 

 :من الدراسات التي تصدرت لقضية إصدار صحيفة جديدة على مستوى العالم، دراسات الصحف التالية
 . في هونج آونج وتايوان ) Apple Daily(صحيفة أبل اليومية 

 .في أفريقيا الجنوبية)  Daily Sun(صحيفة سان اليومية  
 .في شيكاغو في الواليات المتحدة األمريكية)   RedEy(صحيفة ريد أي  
 .في دنمارك)  Dato and 24 Timer( تايمر 24صحيفة داتو آند  
 . ، بالمملكة البريطانية )Manchester Evening News(صحيفة مانشستر إيفينيج نيوز  
 .في آولومبيا)   Hoy(صحيفة هوي  
 . في الفلبين)Libre and Inquirer Compact(صحيفة ليبر وإنكوايرير آومباآت  
 . في الهند)News Today(صحيفة نيوز توديي  

 .العشرات من الصحف على مستوى العالم
 

دنمرك،                          دا، وال ا يجرى في هولن يتنبأ بعض محللي صناعة الصحافة أن إشباع السوق الصحفية بما يزيد عن الطلب مثلم
ة             .    والمملكة المتحدة، قد يؤدي إلى خسارة بعض الصحف في غضون السنوات القادمة      اك دعاي ه ليس هن م يحسبون أن فه

ا                     . آافية تقوم بدعم آل منها  ا فيه ائل اإلعالم، بم ة بوس سوق المزدحم اء للصحف في ال يقدم التقرير إرشادًا عن آيفية البق
 .التخطيط التجاري والتسويقي ألجل الوصول إلى بؤرة االهتمام وسط بيئة شديدة التنافس

 
ة             دو سهلة ممتنع د من جمهور          فمن   .  إن إستراتيجية تطوير المنتجات الصحفية الجديدة المطبوعة تب أجل استقطاب المزي

ى شرائح             د من          .    القراء نحو صحيفة مطبوعة جديدة، يقوم الناشرون بصقل فن تجزئة السوق إل ر العدي ذا التقري يفصل ه
ستقطب مختلف                    دة ت األمثلة عن البحث الشامل الذي يجرى على شرائح الجمهور ألجل إنجاح عملية إصدار صحيفة جدي

شرائح ة                      .  ال ن حيث ثالث ستهدف م ور الم ة للجمه ة ومقنع صحيفة مواآب ون ال دئيا ضمان أن تك ى الناشر مب إذ يجب عل
 .  المضمون، والشكل، والزمن: مجاالت رئيسية

  
 ")مجاالت الترابط بين الصحيفة والجمهور" استخدم الرسم البياني أدناه عن (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا، أال وهو أن                       ل ثابت ى األق الم الصحافة عل ك     "لقد ظل واحد من عناصر ع وى هو المل زال الصحافة ذات      ".  المحت وال ت
شر               .  الجودة هي العملة العالمية المتداولة في الصناعة الصحفية      اتهم، تكون دور الن فعندما ينجح الناشرون في إنجاز مهم

اح النجاح                           ا، هي مفت ستهدفين والمتماشية معه راء الم ة للق الجديدة قد تعلمت أن الصحافة الجيدة و المتصلة بالحياة اليومي
 . إلصدار صحف جديدة

 
 : من أشكال الصحف المستهدفة المذآورة في هذا التقرير

 .صحف للمهاجرين بلغات غير اللغات األم -
 .إصدارات معدلة وغيرها من الصحف المجانية -
 .صحف أسواق الشباب و صغار البالغين -



 

 . النسخ الخفيفة من الصحف الموجودة -
 . صحف تستهدف مختلف الفئات االقتصادية واالجتماعية ومختلف المستويات التعليمية -

 
ة           وعالوة على المضمون المستقطب للقراء، تعلم ناشرو الصحف الجديدة أن إستراتيجية المضمون ال بد وأن تكون مقترن

 . بعناصر الشكل والزمن المناسبة لضمان نجاح مستمر
 

ك                         يرة أو الصحيفة المصغرة، وآذل ة المطبوعة الكب ترتبط األشكال بحجم الصحيفة، بما فيها األحجام المتفاوتة بين الورق
الم،                   . مخزون الورق  ى شكل صحيفة مصغرة في آل أنحاء الع وم عل وقد أصدرت معظم الصحف المطبوعة الجديدة الي

امي نحو             .  ويعد هذا مالئما وأآثر تلخيصا وسهل حمله تفضله شريحة متزايدة من القراء    اه المتن ر االتج ذا التقري سيورد ه
ًا            سرد تقريب ة ت سنوات الخمسة األخيرة،                     100أشكال متفق عليها، يشمل قائم د إصدارها في غضون ال يرة أعي ة آب  ورق

 . وسيعاد إصدار العشرات من الصحف الناجحة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، وآسيا
 
 ). يبين الرسم البياني النجاحات الساحقة للتوزيع ضمن التحويالت المتفق  عليها(

 
 

ضا         –ويشمل عنصر الشكل آذلك شكل التحرير        شمل أي ة؛ وي فئات المضمون، وآمية النصوص والصور والرسوم البياني
ما إذا اتخذ المضمون شكًال طويًال أو قصيرًا؛ أو ما إذا آانت صيغة التعبير جادة أو ساخرة أو منفعلة أو بأسلوب صحفي            

ل                  .   مباشر ى سبيل المث ع، عل يلة التوزي ا آانت وس و يرتبط عنصر الزمن بالوقت الذي تكون فيه الصحف متاحة للقراء أي
 . واألساسي هو تزويدهم بصحيفة ال تخرج عن إطار حياتهم اليومية. في الصباح أو المساء، أو خالل أوقات االستبدال

 
د  .   الصحف األخرى في سوق اإلعالم           ضمن يلقي التقرير الضوء آذلك على إستراتيجية الترتيب للصحف الجديدة      وعن

ة                "  آوتلر  "استخدام نموذج  ا مطابق ج حيث أنه وع المنت سعير ولن الكالسيكي لتصنيف المنتجات، فإن االعتبارات تكون للت
يرة في             .  للغز السوق االنفرادي   شارآة آب سوق  تتمثل البراعة في استهداف البيئة التي يمكن أن تجتذب توزيعا ضخما وم

 . الدعاية
 

فالناشر .   عام، لم يكن هناك قط الكثير من هذه التحديات العميقة والمدمرة   400من قبل، منذ بداية تاريخ الصحافة، أي منذ      
شارآة سوق                               بر وم ع أآ دة الستخراج حمالت توزي راء الجدي اهير الق سوق وجم الناجح هو الذي يهيمن على اتجاهات ال

م من حيث                     وفردية  ويعتبر آسب شرائح مختلفة   .   الدعاية ا يتناسب معه دادهم بم ك بإم من جمهور القراء هو المفتاح، وذل
 .شراء صحيفةلالمضمون، والشكل، والتوقيت مما يدفعهم 
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