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 العوامل املؤثرة على حجم إيرادات الصحف عن إلاعالنات

 :الدور الاقتصادي لإلعالن في تشكيل إيرادات املؤسسة الصحفية.1

يقصد باإليرادات إلاعالن إيرادات بين املساحات البيضاء للصحيفة للمعنيين، حيث تلجأ الصحف إلى بيع هذه    

املساحات إلعالن حتى يتوفر لها قدر كبير من املوارد املالية تتيح لها القيام بدورها في املجتمع، كما أن استخدام 

بما يكفل استخدام ألاساليب الحديثة في تطوير و التجديد و تكنولوجيا الحديثة يتطلب تنمية كبيرة في مواردها 

التعدد، أصبح إلاعالن ركيزة أساسية لهذه الوسائل وبدون إعالنات ال يمكن ألي صحيفة أن تصدر بشكل تنافس ي ما 

 لم تكن تصدر عن جهة رسمية أو هيئة ما تدعمها أو تضمن لها البقاء و الاستمرار، فاإلعالم يؤدي مهمة حيوية

 .للصحافة تتمثل في ضمان صدورها بشكل مستقل دون الاعتماد على دعم يفقدها هذا الاستقالل

تتوقف املساهمة إلاعالنية في ميزانية املؤسسات الصحفية على حجم الاتفاق إلاعالني القومي و الذي يتأثر بدوره    

لنظامي السياس ي و الاقتصادي لهذا بما يسمى التقدم الصناعي و الاقتصادي الذي حققه املجتمع و بطبيعته ا

 .املجتمع

 :منافسة التلفزيون كوسيلة إعالنية.2

أدى بروز الوسائل الجديدة السمعية البصرية كالراديو و التلفزيون ليس كوسيلة ترفهيه و لكن كمصدر لإلخبار و    

 %02إلى  02ي الصحف بنسبة من املعلومات، و قد أدى بروز املحطات التلفزيونية إلى نقص الاعتماد على إلاشهار ف

أو أكثر مع زيادة الاهتمام هذه التوجهات  %81كما حدد نسبة انخفاض الاتفاق إلاعالني في الصحف العربية إلى 

 .الحديثة لإلعالم في شبكات املختلفة

 :العوامل املؤثرة على حجم إلايرادات.3

 :عوامل تتعلق باملجتمع الذي تصدر فيه :النوع ألاول 



 

 ة الاقتصادية للمجتمع و ما تفرزه من ازدهار أو ركوضالحال. 

 إنتاج السلع و الخدمات الجديدة و الحاجة إلى ضرورة تعريف املستهلك بها. 

 زيادة عدد السكان و انتشارهم و توزيعهم إلى ضرورة تعريفهم باملنتجات أينما وجدوا. 

 انتشار ألاسواق ووجود عنصر املنافسة. 

 :عوامل ترتبط بالصحيفة ذاتهايشمل ال: النوع الثاني

مدى انتشار الصحيفة و عدد قراء النسخة الواحدة و الذي يحدد املعدل ألالفي لسعر بيع املساحة  -8

 .إلاعالنية

 .أسعار بيع املساحات إلاعالنية بالصحيفة -0

 .املستوى الفني للطباعة -3

 .خدمات التي تؤديها الصحيفة للمعلن -0

 (.املسائيةصباحية أو )توقيت صدور الصحيفة  -5

 (.يومية أو أسبوعية)دورية صدور الصحيفة  -6

 (.تجارية –إلاعالنية مبوبة )تشكيلة البيع للمساحات  -7

 .سعر بيع املساحات إلاعالنية للصحف -1

 :يتوقف تحديد أسعار إلاعالن الصحف على عدة عوامل أهمها .4

  التوزيع. 

 حداثة الصحيفة أو قدمها أو نوعيتها. 

 جودة الطباعة. 

 الصور و ألالوان استخدام. 

 نوع الورق املستخدم. 

 أسعار إلاعالن الصحف املماثلة. 

 دورية صدور الصحيفة. 

 :أشكال الدعم الغير املباشر.5

 .إلاعفاءات الضريبية -8



 
 .تخفيضات على أسعار البريد و الاتصال السلكية و الالسلكية و النقل  -0

 .تقديم منح لتدريب الصحفيين و تأهيلهم مهنيا -3

 .وعات إلانتاج و التوزيع املشتركةإعانات ملشر  -0

 .إعانات تقدم لوكاالت ألانباء املحلية -5

 :أشكال الدعم املباشرة.6

 .القروض بفوائد منخفضة  -8

 .إعانات تقدم لألحزاب السياسية وتنفيذ منها الصحافة الحزبية -0

 .إعانات مالية تقدم للصحف بشكل مباشر -3

 . إعانات حكومية للصحف -0

 :ألانشطة التجارية و الاستثمارية إيرادات.7

 .أنشطة تتعلق بعمل الصحف و تكون لها عوائد مالية مهمة -8

 .إلاشهار: أنشطة ذات صلة بالعمل الصحفي وتتسم بالصفة التجارية و الاستثمارية مثل -0

 .أنشطة تتعلق باستغالل بعض ألاجهزة العصرية في املؤسسات الصحفية تجاريا -3

 .الطباعة للغير -0

 .التوزيع للغيرنشاط  -5

 .الوكاالت إلاعالنية التابعة للمؤسسة الصحفية -6

 .أنشطة ذات صلة مباشرة بالعمل الصحفي وتتسم بصفة تجارية و استثمارية -7

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


