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Abstract: L'étude vise à déterminer l'impact de la stratégie de diversification sur la 
performance des entreprises médiatiques algériennes et leur expansion sur de nouveaux 
marchés et l'émergence de ce qu'on appelle des « les groupes de médias» grâce au 
développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et la 
croissance de l'industrie médiatiques. 
L'étude a été menée sur un échantillon de trois entreprises médiatiques: El Khabar, 
Elchorouk et El Bilad. L'étude a révélé que les entreprises médiatiques ont adopté une 
stratégie de diversification liée au secteur des médias correspond à un développement 
vers de nouvelles activités qui présentent des points communs avec les activités 
existantes, sans entrer dans un nouveau domaine d'activité très différent de l'ancien tels 
que l'hôtellerie et le tourisme (la diversification conglomérale), ce qui reflète 
négativement sur leur performance. 
Mots clés : la stratégie de diversification , performance des entreprises médiatiques,  les 
activités. 
 

المؤسسـات اإلعالميـة الجزائريـة وتمـددها  أداءاألثر الـذي أفـرزه تبنـي إسـتراتيجية التنويـع علـى هدفت الدراسة إلى التعرف على  :ملخص
ـــ فــي ظــل التطــور التكنولــوجي الســريع فــي مجــال تكنولوجيــات اإلعــالم " المجمعــات اإلعالميــة"نحــو أســواق جديــدة وظهــور مــا يعــرف ب

" الشـروق"، "الخبـر"أجريت الدراسة على عينـة تتكـون مـن ثـالث مؤسسـات إعالميـة وهـي . صناعات اإلعالميةواإلتصال الحديثة ونمو ال
وتوصلت الدراسـة إلـى أن المؤسسـات اإلعالميـة تبنـت اسـتراتيجة التنويـع المـرتبط فـي قطـاع اإلعـالم دون اللجـوء إلـى التنويـع ". البالد"و

فندقــة والســياحة وهــو مــا انعكــس ســلبا علــى آدائهــا وأدخلهــا فــي أزمــات ماليــة أدت غيــر المــرتبط والــدخول إلــى أســواق جديــدة مثــل ال
وإرتفـاع معـدالت المديونيـة بالنسـبة لمؤسســات أخـرى وهـو حـال مؤسســة " الخبــر"بمؤسسـات إلـى غلـق فروعهـا كمــا حصـل مـع مؤسسـة 

  ". الشروق"
  األسواق ،جزائريةآداء المؤسسات اإلعالمية ال، إستراتيجية التنويع  :الكلمات المفتاحية
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  :مقدمة
 بـل بالثانيـة، مقارنة لألولى والبشرية والمادية المالية الموارد توفر في وأخرى إعالمية ناجحة مؤسسة بين ال يكمن الفرق    

بـأداء  أساسـا تـرتبط ومتباينـة  متعـددة عوامـل تحكمـه األهـداف إلـى الوصـول فـي والنجـاح فالفشـل بكثيـر، ذلـك يتعـدى
تعتبـر فيـه  جديـد كبيـرة، وذلـك فـي عصـر  إنتـاجمـوادا تتميـز بمـدة حيـاة قصـيرة وتكـاليف  إلعالميـة التـي تنـتجالمؤسسـات ا

  .  المؤسسات فشل أو نجاح تحدد أساسية المنافسة حقيقة
مختلـف  فـي موقعهـا تحسـين أجـل مـن تنافسـية أصبحت المؤسسات اإلعالميـة، مـن هـذا المنظـور، مطالبـة باكتسـاب ميـزات

 والمحتملـين، الحـاليين المنافسـين ضـغوط مواجهـة فـي عليـه المحافظة األقل على أو مرتبطة بالنشاط اإلعالمي،األسواق ال
  .وإمكانيتها لظروفها المناسبة لالستراتيجيات باختيارها وذلك فيه، تعمل الذي المحيط ظل في آدائها وتحسين

ا  جميـع المجاالت، والتقـدم العلمـي الهائـل فـي وسـائل توجهت المؤسسات اإلعالمية الغربية، بعد أن اكتسحت التكنولوجي
اإلعــالم واالتصــال، إلــى دمــج الوســائط المتعــددة مــن أجــل النمــو والتوســع ومواجهــة التحــديات  والمتغيــرات الجديــدة التــي 

  .الدولية التي تحتكر سوق اإلعالم والصناعات الثقافية العالمية االتصالأفرزتها العولمة، فظهرت مجموعات 
الدولـة،  احتكـار، بعـد تحريـر قطـاع السـمعي البصـري مـن 2012المؤسسـات اإلعالميـة بـارزة منـذ سـنة  تفي الجزائـر عرفـو 

التنويــع مــن خــالل االســتثمار فــي قطاعــات أخــرى وإنشــاء قنــوات  إســتراتيجيةحيــث لجــأت المؤسســات اإلعالميــة إلــى تبنــي 
واجه الكثيـر مـن التحـديات المرتبطـة بأزمـة الصـحافة المكتوبـة، سـعر تلفزيونية، مواقع إلكترونية، وغيرها، في سياق إعالمي ي

الــورق، تراجـــع المقروئيــة، تراجـــع مــداخيل اإلشـــهار، وذلــك بحثـــا عــن مـــداخيل جديــدة تحســـن مــن أداء هـــذه المؤسســـات 
  . وتحقق لها مداخيل جديدة

  إشكالية الدراسة: أوال
تصــادية التــي تعرفهــا الجرائــد المطبوعــة لالســتثمار فــي القنــوات لجــأت المؤسســات اإلعالميــة الجزائريــة بســبب األزمــة االق

التلفزيونيـة مــن خـالل إطــالق قنـوات خاصــة، وفـي الصــحافة االلكترونيـة، مــن خـالل إطــالق مواقـع اخباريــة فـي إطــار التنويــع 
  ". الوسائط المتعددة"عبر 

ومواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي التـــي تتميـــز  ريـــةاإلخباوجـــاء هـــذا التوجـــه نحـــو األنترنـــت فـــي ظـــل تزايـــد المواقـــع االلكترونيـــة 
ودفعـت التحـديات االقتصـادية التـي . ، وأصبحت تمثـل تحـديا أساسـيا للمؤسسـات الصـحفية، ومنافسـا قويـا لهـا"المجانية"بـ

الجيــل الثالــث مــن  وإطــالق، 2012تواجههــا الصــحف المكتوبــة، خاصــة بعــد فــتح مجــال الســمعي البصــري للخــواص ســنة 
، العنـاوين الصـحفية للـدخول فـي أسـواق جديـدة وتقـديم 2016، ثم الجيل الرابع في سنة 2014في سنة  الهواتف الذكية

  . منتوجات جديدة
وهـي حالـة مؤسسـة . للتعبير عن المؤسسـات اإلعالميـة الجزائريـة التـي تضـم العديـد مـن الفـروع"  مجمع"بدأ استخدام كلمة 

التـي تحولـت إلـى مجمـع " الشـروق"االعالمية في الجزائر وحالة مؤسسة ، التي تصنف اليوم كأحد أكبر المجمعات "الخبر"
التـي أطلقـت قنـوات تلفزيونيـة عامـة " دزايـر"ومؤسسـة " النهـار"، ومؤسسـة "الـبالد"يضـم عـدة فـروع وكـذلك مؤسسـة  إعالمي

  .    ومتخصصة ومواقع الكترونية ومجالت
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المؤسسـات اإلعالميـة الجزائريـة وتمـددها  أداءراتيجية التنويع على الدراسة حول األثر الذي أفرزه تبني إست إشكاليةتتمحور 
فـي ظـل التطـور التكنولـوجي السـريع فـي مجـال تكنولوجيـات " المجمعـات اإلعالميـة"نحو أسواق جديدة وظهـور مـا يعـرف بــ

  : وعليه يمكننا طرح التساؤل التالي .الحديثة ونمو الصناعات اإلعالمية واالتصالاإلعالم 
  المؤسسات اإلعالمية الجزائرية؟ أداءالتنويع على  إستراتيجيةتبني  دى تأثيرمما هو 

  :أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة 

 .ئهاداءالتعرف على أثر تبني المؤسسات اإلعالمية إلستراتيجية التنويع على آ -
 إســتراتيجيةجعلتهـا تتبنـى  إبـراز مجـاالت االسـتثمار التــي تتوجـه نحوهـا المؤسســات اإلعالميـة الجزائريـة، والـدوافع التــي -

 . التنويع وما مدى تأثير ذلك على أدائها ونجاحها في تحقيق مداخيل مالية جديدة
المؤسسـات اإلعالميـة الجزائريـة التـي بـدأت تظهـر فـي الجزائـر بعـد قيـام العديـد مـن " المجمعـات اإلعالميـة"ظاهرة فهم  -

باإلضافة إلى ذلك فإن الدراسة تتناول عينـة مـن . يق مداخيل جديدةالتنويع، بحثا عن تحسين أدائها وتحق إستراتيجيةبتبني 
  . المتعلقة بها نادرة جدا االقتصاديةالمؤسسات اإلعالمية الخاصة، التي تبقى المعطيات 

  منهجية الدراسة
 المــنهج الوصــفي التحليلــي، مــن خــالل دراســة إلســتراتيجية ثــالث مؤسســات إعالميــة خاصــة تتمثــل فــيتســتخدم الدراســة 

 االقتصـــاديةويســـتخدم المــنهج الوصـــفي التحليلــي فـــي وصــف خصـــائص الظــواهر ". الــبالد"و" الشـــروق"، "الخبــر"مؤسســة 
تعتمــد الدراســة علـى المالحظــة التــي و  . االقتصـاديةالمرتبطـة بالمؤسســات اإلعالميـة مثــل اســتراتيجياتها وأدائهـا وخصائصــها 

   .  ة والتحوالت التي تعرفهاتم من خاللها مراقبة تطور ونمو المؤسسات اإلعالمي
  :عينة الدراسة

تشـــمل عينـــة الدراســـة ثـــالث مؤسســـات إعالميـــة وفروعهـــا المختلفـــة فـــي مجـــال الصـــحافة المطبوعـــة العامـــة والمتخصصـــة، 
". الـبالد"ومؤسسـة " الشـروق"، مؤسسـة "الخبـر"مؤسسـة : هـذه المؤسسـات هـي. الصـحافة االلكترونيـة والقنـوات التلفزيونيـة

هــذه المؤسســات اإلعالميــة الــثالث كعينــة لدراســتنا ألنهــا تتبنــى اســتراتيجية التنويــع وتملــك فروعــا مــن صــحف تــم اختيــار 
 .مكتوبة، قنوات تلفزيونية ومواقع الكترونية

تعتبــر المؤسســات اإلعالميــة مؤسســات مثلهــا مثــل بــاقي المؤسســات األخــرى، تملــك بنيــة داخليــة تــوزع مــن خاللهــا مهامهــا 
ج، وبنية خارجية تعلق باألسواق التي توزع بها منتوجها وتروج لها في ظـل منافسـة المؤسسـات األخـرى، وهـي المتعلقة باالنتا 

بهــذا الشــكل معرضــة لمخــاطر الســوق، وبالتــالي فهــي تبحــث عــن التــوازن بــين مصــاريفها ومــداخيلها، وتســعى لتحقيــق أربــاح  
ة علـــى فـــروع المؤسســـات اإلعالميـــة الـــثالث فـــي مجـــال تركـــز دراســـتنا الميدانيـــو  .لتوســـع لالســـتثمار فـــي قطاعـــات أخـــرىوا

تحولــت المؤسســـات اإلعالميـــة الجزائريـــة مـــن مؤسســـات  .الصــحافة المكتوبـــة، الصـــحافة االلكترونيـــة والقنـــوات التلفزيونيـــة
في مجال الصحافة المكتوبة، القنـوات التلفزيونيـة، األنترنـت، عدة فروع  صحفية تصدر صحف يومية إلى مؤسسات تملك 
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طباعة والتوزيع، بحيث يكون كل فرع من هذه الفروع  منفصل عـن اآلخـر ولكنـه تـابع لـنفس المؤسسـة، التـي أصـبح يطلـع ال
  ".المجمع"عليها اسم 

 :توجه المؤسسات اإلعالمية للتنويع في األنترنت .1
لصــحافة المكتوبــة، ا ، علــى مـداخيل2014بانعكاســات األزمـة التــي تعرفهــا الجزائـر منــذ سـنة تـأثرت المؤسســات اإلعالميـة 

مـن أجــل تحقيــق التــوازن  2016و 2014دج مـا بــين ســنة  20ثــم  15وهـو مــا دفعهــا لرفـع ســعر بيــع الجرائـد اليوميــة إلــى 
وقــد فــرض . المــالي عــن طريــق رفــع مــداخيل المبيعــات غيــر أنهــا عجــزت فــي ذلــك ولجــأت إلــى تنويــع منتوجاتهــا وأســواقها

التواصــل االجتمــاعي والتكنولوجيــات الحديثــة، علــى المؤسســات اإلعالميــة  قــع اســتخدام الجمــاهير الواســع  لالنترنــت وموا
التوجه نحـو االنترنـت وأصـبح ضـرورة ملحـة ومـن أولويـات كـل مؤسسـة إعالميـة تـرى فـي هـذه التكنولوجيـا قيمـة كبيـرة يمكـن 

وأظهـرت الدراسـة . نترنـتاستغاللها لتقليص الفجوة الكبيرة بينها كمؤسسـة وبـين جمهورهـا المسـتهدف الـذي تحـول إلـى األ
جــاء كحتميـة تكنولوجيــة أكثـر منــه اسـتثمار الحقيقــي فـي مجــال أن توجـه المؤسسـات االعالميــة نحـو الصــحافة االلكترونيـة، 

التــي " أون اليــن"مواقــع اخباريــة تطــوير المواقــع االلكترونيــة الخاصــة بهــا، وتحويلهــا إلــى  مــن خــاللالصــحافة االلكترونيــة، 
  . لألحداث تضمن تغطية مستمرة

تضـم العديـد مـن فـروع مؤسسـة إعالميـة " بوابـة"تبنت المؤسسات اإلعالمية الثالثة التوسـع فـي األنترنـت، عـن طريـق إطـالق 
للبيــع " أســواق"واحــدة، بقنواتهــا التلفزيونيــة وجرائــدها المطبوعــة ومالحقهــا اإللكترونيــة باإلضــافة إلــى فضــاءات أخــرى مثــل 

سسـات اإلعالميـة أهميـة كبيـرة للمواقـع االلكترونيـة وصـفحاتها عبـر الفيسـبوك واسـتخدامها ومنحت المؤ . والشراء ومنتديات
وتخصـــيص قســـم . للحصـــول علـــى معجبـــين بالصـــفحة" الفيســـبوك"لخدمـــة الـــدفع مـــن أجـــل الرعايـــة التـــي تعرضـــها مؤسســـة 

ع القنـوات وصـفحاتها علـى الـذي يوجـد علـى مسـتوى مقـر القنـوات التلفزيونيـة مـن أجـل اإلشـراف علـى موقـ" الميلتي ميـديا"
  . توبو الي
تقــوم المؤسســات اإلعالميــة برقمنــة منتوجاتهــا اإلعالميــة فــي الصــحافة المكتوبــة وتحويــل المقــاالت الصــحفية فــي النســخة و 

الورقيــة إلــى مقــاالت الكترونيــة تنشــر عبــر مواقعهــا اإللكترونيــة، إلــى جانــب تحويــل البــرامج التلفزيونيــة إلــى فيــديوهات يــتم 
وبهذه الطريقة فالمؤسسـات اإلعالميـة تبحـث ". اليوتوب"عبر المواقع اإللكتروني الخاص بها وإطالقها لقنوات عبر عرضها 

تقـدم المؤسســات و . عـن الوصـول إلــى جمهـور األنترنــت عـن طريــق تكيفهـا مـع هــذا الفضـاء االســتهالكي والتنافسـي الجديــد
خباريــة، محتــوى إعالمــي يحظــى بتفاعــل المتصــفحين، يتمثــل فــي اإلعالميــة فــي األنترنــت مــن خــالل مواقــع اإللكترونيــة اإل

وتركــز المؤسســات اإلعالميــة فــي مجــال الصــحافة . المواضــيع الدوليــة التــي تتميــز بالغرابــة والطرافــة، والقضــايا اإلجتماعيــة
  .االلكترونية، على تقديم محتويات إعالمية تهم الشباب

يفترض أن يحقق للمؤسسات اإلعالميـة مـداخيل جديـدة وتحسـين أدائهـا غيـر ورغم أن التوجه نحو المواقع االلكترونية كان 
عبـر المواقـع االلكترونيـة، التـي تعمـل   أن هذه المواقع تواجه تحديات تمويل، بسبب انخفاض أسعار المساحات االشـهارية

الشــهارية المخصصــة بــنفس مبــادىء الصــحافة المكتوبــة فيمــا يخــص أســعار اإلعالنــات، التــي تختلــف بــإختالف المســاحة  ا
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رغـم ذلـك يبقـى . وذلـك حسـب عـدد الـزوار والمتصـفحين والمتفـاعلين. لها، تماما كما تختلف من موقع الكتروني إلى آخر
 . اقبال المعلنين على هذا النوع من اإلشهار االلكتروني محدود جدا

  :دخول المؤسسات اإلعالمية إلى سوق التلفزيون .2
سـوق التلفزيـون، وإطـالق قنـوات تلفزيونيـة غيـر أن هـذا األمـر لـم ل مـن خـالل الـدخوليـع لجأت المؤسسـات اإلعالميـة للتنو 

يحسن من أدائها المالي، لكون شبكة أسعار اإلشهار الذي يعتبـر المـدخول الوحيـد فـي هـذه القنـوات منخفضـة جـدا مقارنـة 
ألـــف دينـــار  300ية وقـــت الـــذروة بتكـــاليف االنتـــاج الســـمعي البصـــري الباهظـــة، حيـــث ال تتجـــاوز أســـعار الومضـــة اإلشـــهار 

في فضاء يتميز بغياب المنافسة الصـحية القائمـة علـى معطيـات دقيقـة حـول تعمل القنوات التلفزيونية  كما أن هذه. جزائري
ائـر، بعـدم وجـود أجهـزة قيـاس المشـاهدة فـي الجز نسبة المشاهدة التي يفترض أن تخضع لها أسعار اإلشهار، وذلك بسـبب 

  .حول مدى مصداقية نتائجها إشكاليةتطرح ، التي اآلراءمراكز دراسات سبر ينظم مهنة  وعدم وجود قانون
تعتمــد القنــوات التلفزيونيــة مثــل الجرائــد، علــى تقــديم عــروض تنافســية مــن أجــل جــذب المعلنــين وتتمثــل هــذه العــروض فــي 

ل عرض الومضة اإلشـهارية عـدة مـرات من خال. تخفيضات يستفيد منها المعلنون الدائمون أو الزبائن الدائمون كما يسمون
علـى قائمـة بـالعروض التحفيزيـة، للمعلنـين الـذين يعرضـون ومضـاتهم االشـهارية " البالد تي فـي"تعتمد قناة . مقابل سعر معين

 19.00مـن الســاعة (مـرة فــي وقـت الــدروة  20مـرة، منهــا  60ومــن بينهـا عــرض الومضـات اإلشــهارية . مـرة 60ألكثـر مــن 
ـــ، )22.00إلــى  مــرة عبــر  300دج، بينمــا يكلــف عــرض الومضــات اإلشــهارية لـــ 900.000.00مقابــل مبلــغ مــالي يقــدر ب

، علـى قائمـة مـن العـروض "كـي بـي سـي"تعتمد قناة  الخبر. دج 2100.000.00مرة في وقت الدروة،  100القناة، منها 
مــرة عبــر قنــاة  100ات اشــهارية لـــعــرض ومضــ.  مــرة 100الموجهــة للمعلنــين الــذين يعرضــون ومضــات اشــهارية ألكثــر مــن 

: ، يقـدر بســعر اجمـالي قــدره)23.00إلـى  20.00مـن الســاعة (مــرات خـالل فتــرة الـذروة  10منهـا " كـي بــي سـي"الخبـر 
ـــدورة،  150مـــرة منهـــا  300بينمـــا يقـــدر ســـعر عـــرض الومضـــات االشـــهارية لــــ. دج 1.300.000.00 مـــرة خـــالل فتـــرة ال

  . دج 7.000.000.00بـ
 المنتجات اإلعالمية وتسويق إنتاج .3
االستثمار في مجال السمعي البصري، يكون على المدى البعيـد، كـون المؤسسـة اإلعالميـة تحتـاج إلـى وقـت طويـل مـن   إن

الســــمعي البصــــري، أي القنــــوات  اإلعــــالمســــوق الصــــحافة المكتوبـــة، فــــإن مجــــال أجـــل كســــب المشــــاهدين، فعلــــى غــــرار 
" الشـروق تـي فــي"و" كـي بـي سـي"فـي القنـوات العامـة مثـل قنـاة . ا علـى اإلشـهارالتلفزيونيـة، تعتمـد هـي األخـرى فـي تمويلهـ

  .، فإن الشبكة البرامجية يتم وضعها بطريقة تسمح بجذب  أكبر عدد ممكن من المشاهدين"البالد تي في"وقناة 
جرنـان "ية والسـخرية، مثـل توجهت المؤسسات اإلعالمية والقنوات التلفزيونية الجزائرية  الخاصة لالستثمار في برامج التسـل

وغيرهــا مــن البــرامج التــي اكتســبت شــهرة ومشــاهدة ". النــوي"، "مــول الســطح"، "ألــو وي"، "قهــوة القوســطو"،  "القوســطو
لكل قناة استراتيجيتها الخاصة لجذب المشاهدين عـن طريـق بـث نـوع معـين مـن البـرامج بشـكل أكبـر مـن ورغم أنه . واسعة

أيضــا بتوجـــه كــل قنـــاة مــن بــين القنـــوات الــثالث، ونظـــرة كــل واحــدة منهـــا  إلــى الجمهـــور  اآلخــر، وهــذا االخـــتالف يتحــدد
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غيــر أن القنــوات الثالثــة تســتثمر بشــكل واســع فــي بــرامج التســلية والترفيــه التــي تحظــى بنســبة كبيــرة مــن البــث . المســتهدف
  ".  وقت الذروة"خالل 

ظـواهر الفضـائح و اليرة مـن أجـل جـذب المشـاهدين، مثـل مواضـيع تعتمد القنوات التلفزيونية الخاصة، على تناول مواضيع مث
ـــة، و اال ـــتم تناولهـــا األقضـــايا الجتماعي ـــل مـــن الطبوهـــات والمحظـــورات  التـــي ال ي ـــة كانـــت مـــن قب ـــامني فـــي المجتمـــع  إعالمي

  . الجزائري
جديـدة، قواعــد، صــور،  عنــاوين جديـدة، قنــوات إذاعيـة وتلفزيونيــة( إن اسـتهالك وســائل اإلعـالم يتغيــر بنمـو عــدد النـاقالت

  1.حســب الســاعات، األيــام، الشــهور والفصــول) عــادات(ســوق وســائل اإلعــالم يعــرف تغيــرات تــرتبط باالســتهالك . )إنترنــت
ـــ توجهــا عالميــا " صــناعة التســلية"أصــبح هــذا التوجــه نحــو المنافســة فــي مجــال بــرامج الترفيــه والتســلية، أو مــا يطلــق عليــه ب

أن المنافســة والصــراع بــين مختلــف القــوى فــي وســائل  Francis BALLEر الباحــث للمؤسســات اإلعالميــة، ويعتبــ
اإلعــالم علـــى المســـتوى الـــدولي ال يقتصـــر علـــى مجــال المعلومـــات، أي القصـــص والصـــور المتعلقـــة باألخبـــار ومســـتجدات 

هــا يـتم انجازهـا بشــكل مضـامينها ومحتويات... الفوريـة، وإنمـا يمـارس هــذا الصـراع أيضـا فــي مجـال التسـلية، أفــالم، موسـيقى،
   2.يجعلها تعجب أكبر عدد ممكن من الجماهير

فتـرات، نهايـة اليـوم أي المسـاء، نهايـة   3في الدول المتقدمة وقت التسلية أصبح أكبر من وقت العمل، ويتم تقسـيمه إلـى 
 (Strumlin)لتسلية عنـدظهر أول مرة مصطلح ا. األسبوع أي عطلة نهاية األسبوع ونهاية حياة العملية أي فترة التقاعد

 Lundberge etفـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة، وبعـد ذلـك عنـد  1925سـنة   Hlynd، ثـم عنـد 1924سنة  
Komaravsky   يقضــي األشـــخاص هــذه الفتـــرات فــي االســـتجمام والتســلية والترفيـــه بصــفة أكبـــر، . 1934فــي ســـنة

 Max KAPLANاحـث األمريكـي فـي علـم االجتمـاع  يـرى الب. 3وخاصـة فـي مجـال الصـناعات الثقافيـة واالعالميـة
بالنســبة لالقتصــاديين فــان  4.أن التســلية تشــمل األنشــطة التــي تخلــق المتعــة بمــا فــي ذلــك تطبيــق الطقــوس الدينيــة  1965

التســـلية أو وقـــت الفـــراغ تشـــمل كـــل األنشـــطة خـــارج مجـــال العمـــل، وعلـــى هـــذا األســـاس تقـــدم وســـائل اإلعـــالم منتوجاتهـــا 
  . كل أكبر، وخاصة في نهاية اليومالموجه للترفيه والتسلية خالل هذه الفترات بشاإلعالمية 

، التـي تـرى ترتبط المنافسة الشديدة بخصوصية المنتوجات اإلعالميـة التـي تتميـز بسـرعة التلـف، كمـا وصـفته الباحثـة توسـان
أن ينشــر ويــوزع بأســرع مــا يمكــن،  أن فــي أغلــب الحــاالت فــإن المحتــوى اإلعالمــي يفقــد قيمتــه بســرعة كبيــرة، لهــذا يجــب

لـيس مــن المبالغـة التأكيــد اليـوم علــى أن المعلومــة ليسـت فقــط منتـوج ســريع التكلــف ولكنـه المنتــوج األكثـر عرضــة للتلــف و 
ـــون أو . علـــى اإلطـــالق ـــي تبـــث فـــي الراديـــو أو األنترنـــت أو التلفزي ـــاة وســـائل اإلعـــالم متغيـــرة تخضـــع للمعلومـــة الت مـــدة حي

أيـام فـي  7سـاعة وأقـل مـن   24ة أين تصـبح القيمـة التجاريـة مـثال للجريـدة اليوميـة صـالحة لمـدة أقـل مـن الصحافة المكتوب
نتيجة لهذه الخصوصية، تقـوم القنـوات أيضـا بالمنافسـة مـن أجـل مواكبـة المسـتجدات والحصـول علـى  5.الجرائد األسبوعية

القنوات، صـفحاتها الفيسـبوكية وقناتهـا عبـر اليوتـوب، السبق على مستوى األنترنـت مـن خـالل الموقـع االلكترونـي الخـاص بـ
 .ويشرف على هده العملية  قسم اليملتي ميديا
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  :التنويع المرتبط كخيار استراتيجي .4
وذلك عن طريق إضافة ميـادين عمـل جديـدة، وإن الغـرض المؤسسة  تستخدم استراتيجية التنويع من أجل زيادة اتساع فرص

هـــذه هـــي . ســـة بالتوســـع فـــي أعمالهـــا وزيـــادة انتشـــارها عمـــا هـــي عليـــه فـــي الوضـــع الحـــاليمـــن التنويـــع هـــو الســـماح للمؤس
اإلستراتيجية المسيطرة اليـوم فـي المؤسسـات اإلعالميـة التـي تتوجـه نحـو التحـول إلـى مجموعـات اتصـال متعـددة الوسـائط، 

مجـاالت جديـدة بـنفس نشــاطاتها علـى نفسـها، وذلـك مـن خـالل االسـتعانة بمواردهــا المتاحـة، كـدخول المؤسسـة  باالعتمـاد
   .الحالية عندما ترغب في االنتشار وتوسيع نطاقها الجغرافي ليشمل جماهير جدد

  التنويع في القواعد والمنتجات  .5
 (، اعتمــدت اســتراتيجية التنويــع فــي القواعــد "الخبــر"مؤسســة . قامــت المؤسســات االعالميــة الــثالث قيــد الدراســة بــالتنويع

فـــروع، حيـــث  7، الـــذي يضـــم "الخبـــر لالعـــالم"، لتتحـــول إلـــى مجمــع )...لفزيـــون واالذاعـــةترنـــت، الصــحافة مكتوبـــة، األنت
اسـتثمرت فـي مجـال الطباعــة، عـن طريـق انشـاء مطبعــة خاصـة مـع جريـدة الــوطن، وهـو األمـر الـذي أتــاح لهـا الحصـول علــى 

م عملـت علـى التوسـع الجغرافـي ثـ. مداخيل جديدة من خالل طباعـة صـحف أخـرى وتخفـيض تكـاليف الطباعـة بالنسـبة لهـا
فـي مجـال الطباعـة والتوزيـع، عنـد انشـاء مؤسسـة للتوزيــع، وبعـدها توجهـت لالسـتثمار فـي مجـال الدراسـات، وأطلقـت مركــز 

، وبعــد ذلــك قامــت المؤسســة بالتوجــه نحــو االنترنــت ودخــول الســمعي "الخبــر الرياضــي"الخبــر للدراســات، وكــذلك جريــدة 
لالسـتثمار " الخبـر"حسب المدير العام للقنـاة علـي جـري فـان تخطـيط مؤسسـة ".  كي بي سي" البصري واطالق قناة الخبر

كنا نناقش مشروع انشاء قناة تلفزيونيـة، ألننـا كنـا نتوقـع فـتح القطـاع   2006سنة : "في السمعي البصري كان مبكرا موضحا
، مقارنة ببعض القنوات التي بـدأت البـث 2014وتحريره من احتكار الدولة، وتأخر انطالق قناة كي بي سي، الى غاية سنة 

، كان الهدف منه رغبتنا في العمل في اطار القانون الجزائري، أي اننا كنا ننتظر صـدور المراسـيم التكميليـة 2011في سنة 
   6".من أجل قانون االعالم ألننا لم نكن نرغب بالعمل كقناة أجنبية، ولكن بسبب تأخر األمر كثيرا قررنا الدخول

، فأطلقــت "الشــروق لالعــالم"أيضــا، اعتمــدت اســتراتيجية التنويــع كخيــار، مــن أجــل التحــول إلــى مجمــع " الشــروق"مؤسســة 
، باالضــافة الــى انشــاء وكالــة إعالنــات، واطــالق اذاعــة الكترونيــة، ثــم "الشــروق أون اليــن"عــدة مالحــق الكترونيــة فــي موقــع 

القنــوات التلفزيونيــة، بشــكل ســريع وكبيــر، حيــث قامــت مؤسســة  التوجــه نحــو الســمعي البصــري، وظهــر التنويــع فــي مجــال
ـــوات تلفزيونيـــة خـــالل " الشـــروق" ـــاة . ســـنوات 4بـــاطالق ثـــالث قن ، مســـتغلة "الشـــروق نيـــوز"عنـــدما قامـــت أوال بـــاطالق قن

اتين عبـارة عـن ، وتعتبـر القنـ"البنـة تـي فـي"، ثـم اطـالق قنـاة "الشـروق تـي فـي"امكانياتها ومواردهـا الماديـة والبشـرية فـي قنـاة 
هــي األخــرى بعــد عملهــا ســنوات فــي قطــاع الصــحافة " الــبالد"مؤسســة ". الشــروق تــي فــي"فــروع للقنــاة األساســية وهــي قنــاة 

، وبعـد أشـهر فقـط تـم التحـول إلـى قنـاة "البالد نيوز"المكتوبة، توجهت لالستثمار في السمعي البصري وقامت باطالق قناة 
" الـبالد نـت"إلـى اطـالق موقـع " البالد"كما توجهت مؤسسة . هار في القنوات االخبارية، بسبب غياب االش"البالد تي في"

أي أن المؤسسات اإلعالميـة اتبعـت اسـتراتيجية التنويـع المـرتبط، . وتطويره، ليصبح من أبرز المواقع االلكترونية في الجزائر
 التنويـعتمثلة فـي الصـحافة واالعـالم، دون التوجـه إلـى من خالل عملها على إضافة أنشطة لها ارتباط بعملياتها الحالية  والم
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بــاالعالم وبالتــالي فالقواعــد والمنتجــات الجديــدة التــي تعتمــد  عالقــة لهــا لــيس مجــاالت فــي التنويــع عــدم أي المــرتبط، غيــر
  .لقديمةعليها المؤسسات االعالمية قيد الدراسة لها عالقة بمثيلتها ا

عملياتهــا بشــكل فــي المؤسســات االعالميــة الــثالث، قــائم علــى توســيعها ل المــرتبط التنويــع أن الســابق التحليــل مــن يتضــح
يعـرف هـذا التنويـع بـالتنويع الـداخلي، حيـث تقـوم هـذه .  يتماشى مع خطوط عملياتها السابقة في مجال الصـحافة واإلعـالم

 بعـض من أجل الدخول فـي متاحة،ال بمواردها االستعانة خالل من وذلك نفسها، على المؤسسة على إعتماد  االستراتيجية
 هـذه تنميـة طريـق عـن وذلـك لهـا، الحاليـة العمـل مجـاالت مـع مترابطـة تكـون مـا غالبـا والتـي الجديـدة، األعمـال مجـاالت

تقــوم هـذه اإلســتراتيجية علــى الجمـع بــين الجرائــد، المجـالت، والقنــوات التلفزيونيــة فـي طريــق تجميــع  7.بنفســها المجـاالت
مــن .  كمــا تســمى وخلــق سلســة مــن الفــروع المتخصصــة والمســتقلة لكنهــا تعمــل فــي اطــار المجموعــة  األنشــطة التكميليــة

مميزات هذه اإلستراتيجية أنها تسمح للمجمع علـى تركيـز المـوارد البشـرية علـى األنشـطة اإلسـتراتيجية التـي تهمـه، وبالتـالي 
والحــد بشــكل كبيــر مــن التكــاليف والقــدرة علــى تطــوير الكفــاءة فــي المجــال الــذي ينشــط بــه وتــوفير شــبكة إداريــة مميــزة 

  . التكيف مع األسواق المختلفة
نالحــظ أن هــذه المؤسســات التــي يتركــز عملهــا األساســي فــي مجــال الصــحافة واإلعــالم، قــد تبنــت اســتراتيجية التنويــع، مــن 

ل نشـــر وتـــرويج خـــالل خلـــق أســـواق جديـــدة للســـلع الحاليـــة، وهـــذا يظهـــر مـــثال فـــي توجههـــا نحـــو ســـوق األنترنـــت مـــن أجـــ
لمنتجاتها الحالية والمتمثلة في الجريدة المطبوعة ونشر محتوياتها اإلعالمية عبر مواقعها االلكترونيـة وصـفحاتها عبـر مواقـع 
التواصــل االجتمــاعي، باإلضــافة إلــى قيامهــا بانتــاج ســلع جديــدة لألســواق الحاليــة، ويمكــن أن نأخــذ هنــا مثــاال بســيطا عــن 

توجهـــت المؤسســـات اإلعالميـــة أيضـــا، إلـــى التنويـــع . كمنتوجـــات جديـــدة لســـوق النشـــر الحـــالي  التـــي تصـــدرها" المالحـــق"
  .المرتبط المتعلق بالنشاط األساسي وهو اإلعالم من خالل تقديم منتوجات جديدة في أسواق جديدة

د بتطــوير أنشــطة تواجــه المؤسســات اإلعالميــة فــي ظــل اإلعتمــاد علــى التنويــع المــرتبط، تحــدي عــدم االســتقرار، ألن الوعــو 
معينــــة قــــد يــــؤدي إلــــى عــــدم االســــتقرار فــــي المؤسســــات، فــــي وقــــت يكــــون التوســــع يســــتند علــــى وعــــود بتطــــوير العنــــاوين 

وهــذه الحالــة ظهــرت بشــكل كبيــر فــي المؤسســات اإلعالميــة الــثالث التــي فــي الوقــت الــذي توجهــت نحــو . واالســتمرارية
ووصـل األمـر إلـى درجـة أن أصـبحت هـذه . ا المطبوعة بدل تطويرهااطالق قنوات تلفزيونية، تراجع سحب ومبيعات جرائده
التي دخلت في أزمة ماليـة خانقـة، وجـاء قـرار البيـع المفـاجئ " الخبر"العناوين مهددة بالغلق، وهو ما حصل بالنسبة لجريدة 

تأكيــد المؤسســة للمؤسســة بجميــع فروعهــا لرجــل األعمــال ربــراب بســبب تراجــع مــداخيل اإلعالنــات، بعــد فتــرة قصــيرة مــن 
جريــدة . علـى نجاحهــا فـي تبنــي اسـتراتيجية التنويــع فـي قطــاع اإلعـالم وإطالقهــا لقنـاة تلفزيونيــة وتحولهـا إلــى مجمـع إعالمــي

، تهديد بعدم الطبع من مطبعة الوسط العمومية بسـبب الـديون المتراكمـة عليهـا 2014أيضا واجهت سنة " الشروق اليومي"
غم من األزمة المالية التـي تعرفهـا، تتوجـه نحـو التنويـع بشـكل قـوي، مـن خـالل إقـدامها علـى في وقت مازالت المؤسسة  الر 

  ".مجمع الشروق لإلعالم"قنوات تلفزيونية، وأصبح يطلق عليها ما يعرف بـ 3إطالق 
لوطنيــة تعتمــد المؤسســات اإلعالميــة علــى التنويــع فــي المنتجــات فــي إطــار المنافســة فــي األحــداث المتعلقــة بالمهرجانــات ا

 أن إلـى اإلشـارة  علينـا. والدولية والمعارض والصالونات مثل الصالون الوطني للسيارات، والمعرض الدولي للكتاب وغيرهـا



 

 

 183 
 

  JFBE 2018   

 فرصـة يعـد مـا وهـو الدوليـة كالصـالونات الخاصـة المناسـبات فـي أعلـى مسـتوياته يعـرف بالسـيارات الخـاص االشـهار سـوق
 الخاصـة اإلشـهارية صـفحات الجرائـد عـدد يصـل بحيـث ماليـة مـوارد علـى الحصـول أجـل مـن للمؤسسـات اإلعالميـة

 تزايـد ظـل فـي تتوجـه بعـض الصـحف إلـى إصـدار ملحقـا أسـبوعيا خاصـا بالسـيارات كمـا  صـفحة، 12 فيها إلـى بالسيارات
 عـالم فـي مختصـا صـحفيا 19 مـن متكـون السـيارات لصـحفي نـادي ،2012عـام  أنشـأ. الجزائـر فـي السـيارات سـوق

 الـى مبيعـا، بإضـافة السـيارات ألكثـر دوريـة تصـنيفات ونشـر  السيارات عالم المستجدات أهم متابعة منه الهدف السيارات
 فـي اسـتثمارا أكثرهـا مـن وشـوفرولي فـورد سـيتروان، فولسـفاكن، بيجـو، رونـو،  :التالية العالمات السنة، وتعتبر سيارة اختيار

دقيقـة فـي  15بادخال برنامج يومي يعـرض لمـدة " كي بي سي"ة الخبر من جهتها قامت قنا .الخاصة الصحافة في اإلشهار
غيـر أن هـذه المؤسسـات اإلعالميـة  مازالـت غيـر قـادرة . شبكتها البرامجية لشـهر مـارس خـاص بالصـالون الـوطني للسـيارات

ى حقـوق بـث على المنافسة  في األحـداث الدوليـة الكبـرى، وال سـيما فـي مجـال كـرة القـدم التـي مـن الصـعب الحصـول علـ
المقابالت التي يحتاج شراؤها إلى مبالغ مالية كبرى ال تتماشى مـع ميزانيـة القنـوات التلفزيونيـة الجزائريـة التـي مازالـت تعـاني 
من أجل تغطية تكاليف االنتاج، خاصة في ظل األزمة المالية التي تمر بها الجزائر، حتى التلفزيون العمـومي الجزائـري الـذي 

، التـي جـرت 2017قوق البـث المباريـات، لـم يـتمكن مـن  شـراء حقـوق بـث مباريـات كـأس افريقيـا لسـنة تعود على شراء ح
مـن أجـل كسـر هــذا . التـي تحتكـر حقـوق البــث" الجزيــرة"مليـون دوالر، بعـد فشــل مفاوضـاته مـع قنـاة  150بالغـابون بمبلـغ 

تنظــيم ســوق حقــوق بــث المنافســات  ،  علــى الئحــة2017االحتكــار، صــادق رؤســاء دول وحكومــات إفريقيــا فــي جــانفي 
الرياضــية الكبيــرة عبــر التلفزيــون، وذلــك خــالل انعقــاد الجمعيــة العامــة الـــعاشرة إلتحــاد إذاعــات الــدول اإلفريقيــة، لتوحيــد 
الســوق مــن أجــل التصــدي للجهــات المحتكــرة لحقــوق البــث،على أن تقــوم الحكومــات اإلفريقيــة الحقــا بصــياغة النصــوص 

وذلـك حسـب مـا صـرح بـه توفيـق خـالدي المـدير العـام للتلفزيـون . ح بشـراء حقـوق البـث بِأسـعار معقولـةالقانونية التـي تسـم
من جهة أخـرى فهـذه القنـوات التلفزيونيـة ال يمكنهـا المنافسـة فـي األحـداث  8 .2017فيفري  25العمومي الجزائري، يوم 

يعتبـر . والسـينما، والتـي تكلـف أيضـا مبـالغ ماليـة باهضـةالمتعلقة بالمهرجانات الدولية التي تقام في مجـال الموسـيقى والفـن 
هـذا األمـر منطقـي، كـون القنـوات التلفزيونيـة الخاصـة تعتمـد فـي تمويلهـا علـى اإلشـهار فقـط، بينمـا عـرض مثـل هـذه البــرامج 

اشــتراكات المكلفــة والتــي تحظــى بشــعبية كبيــرة يحتكــر عــادة مــن قبــل القنــوات التلفزيونيــة التــي تعتمــد فــي مــداخيلها إلــى 
المشاهدين، عن طريق بطاقات االشتراك وهذا ما يساعدها علـى تغطيـة التكـاليف الضـخمة لهـذه البـرامج المرتبطـة بالرياضـة 

والمنافسـة القويـة التـي تواجههـا " بين سـبورت"من القنوات التلفزيونية التي تحتكر هذا المجال قناة  .والسينما بشكل خاص
نافسة القوية تمس الرياضة والسينما، المشتركين مستعدين للـدفع الشـتراكات مـن  أجـل اليوم الم ".+ Cannal"من قبل 

  . الرياضة وبالتحديد كرة القدم، والمهرجانات السينمائية
مـــن الصـــعب أن تـــتمكن . تـــأتي مـــن الســـينما % 72.8تشـــير االحصـــائيات إلـــى أن رقـــم أعمـــال القنـــوات الفرنســـية بنســـبة 

القنـــوات التلفزيونيـــة مـــن تمويـــل نفســـها، بمـــا فـــي ذلـــك القنـــوات العموميـــة، حيـــث تظهـــر االحصـــائيات أن نفقـــات مؤسســـة 
ي حــين ففــهــذا يرجــع إلــى تكــاليف اإلنتــاج العاليــة جــدا للمــواد الســمعية البصــرية، . التلفزيــون العمــومي أكبــر مــن مداخيلــه
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مليـون دينـار جزائــري  1373إلــى  2000مليـون دينــار جزائـري سـنة  312نتــاج البـرامج فـي المؤسســة مـن تطـورت نفقـات ا
  9. 2002كانت دائما موارد المؤسسة أقل من النفقات، وخاصة سنة   2001، منذ سنة 2005سنة 

  دراسات السوق والجمهور  .6
فة خاصـة، ألنـه بنـاء علـى هـذه الدراسـات يـتم تفرضها خصوصية المؤسسة اإلقتصـادية بصـفة عامـة والمؤسسـة اإلعالميـة بصـ

وحيــاة . تحديــد االســتراتيجية المناســبة التــي يجــب علــى المؤسســة اإلعتمــاد عليهــا مــن بــين الخيــارات االســتراتيجية المتــوفرة
 10. عالتراجـ  المؤسسة مثل حياة المنتوج تمر بعدة مراحل أهمها مرحلة البداية، مرحلة النمو، مرحلة النضـج، وأخيـرا مرحلـة

هذه المرحلة األخيرة، يمكن بصـعوبة كبيـرة إلغاءهـا وتجاوزهـا ومنـع وصـول المؤسسـة إليهـا، حيـث يتعـين علـى المؤسسـة فـي 
مرحلــة معينــة وضــع وتبنــي اســتراتيجية تســمح لهــا بتمديــد عمــر المنتــوج وبالتــالي المؤسســة، ألنــه مــن المســتحيل بدايــة مــن 

مرحلـــة التراجـــع دون االســتغالل األمثـــل لمـــا كســـبته المؤسســـة خـــالل مرحلـــة  أن نمنـــع" النضـــج"المرحلــة الثالثـــة أي مرحلـــة 
هنــا تظهــر قــدرة . وهــذا مــن خــالل إعــادة االســتثمار فــي شــركات ومؤسســات أخــرى أو منتوجــات وخــدمات جديــدة. النضــج

جـه نحـو خيـار غيـر أن هـذا األمـر والتو . المسيرين من خالل مرافقـة نمـو المنتـوج واالسـتفادة بشـكل جيـد مـن مرحلـة النضـج
وتحديـد احتياجـات الجمهـور، التنويع في القواعـد والمنتجـات مـن قبـل المؤسسـات اإلعالميـة، يحتـاج إلـى دراسـات سـوق، 

وبالتالي تحديد المجال والسوق الذي يجب التوجه لالستثمار به، ويتم التوجـه عـادة نحـو األسـواق غيـر المشـبعة، مـثال فـي 
جد من بـين األسـواق غيـر المشـبعة، سـوق بـرامج األطفـال، وبالتـالي يمكـن مـن خـالل مجال السمعي البصري في الجزائر، ن

، أو فـي سـوق الرياضـة إطـالق "األطفـال"دراسات الجمهور والسوق تحديـد امكانيـة االسـتثمار بهـا مـن خـالل اطـالق قنـاة لــ
يجــب أن نوضــح أن المؤسســة اإلعالميــة هنـا . إلــخ...، أو قنــاة موجهــة للمـرأة أو الفــن أو األلعــاب والتســلية "لرياضــة"قنـاة لـــ

 .متغيراتـه مـع والتكيـف التفاعـل مـن تـتمكن حتـى األخيـر هـذا يجـب دراسـة لـذلك بـالمحيط وتتـأثر تـؤثر مفتـوح نظـام هـي
الثقافـة، المجتمـع، اإلقتصـاد،  والخارجيـة للمؤسسـة، والتـي تشـمل السياسـية، الداخليـة العوامـل مختلف في المحيط يتمثلو 

مــن األنظمــة التــي تــؤثر فــي المؤسســة اإلعالميــة، حيــث يمكــن أن تمثــل هــذه األنظمــة فرصــا للمؤسســة يمكــن  البيئــة وغيرهــا
استغاللها في تسويق منتجاتها اإلعالمية والوصول إلى جماهير أكبر، ويمكـن أيضـا أن تمثـل تهديـدا لهـا، خاصـة فيمـا يتعلـق 

لمؤسسـات اإلعالميـة مطالبـة بالحـذر فـي التعامـل مـع هـذه بالثقافة والمجتمع بخصوص المنتوجات اإلعالمية، حيث تكون ا
  . أهدافها وتحقيق المؤسسة لبقاء الالزمة التصرف طرق أو نماذج وتحدد معينا سلوكااألنظمة، التي تفرض عليها 

 تالتطـورا مسـايرة وضـرورةتحتاج المؤسسات اإلعالمية أيضا إلـى دراسـات شـاملة مـن أجـل تحديـد خياراتهـا االسـتراتيجية، 
 بهـا، والتعـرف علـى مـا يحملـه المحـيط الخاصـة التنافسـية الميـزة واليجـاد الالزمـة التغيـرات إلحـداث والمعرفية التكنولوجية

معها، خاصة في ظـل عـدم اإلسـتقرار الـذي يتميـز  للتكيف االستراتيجية الالزمة والفرص لها، وبالتالي تحديد التهديدات من
 فـي التغيـر المتوقعـة واألزمـات الماليـة المتكـررة، غيـر اإلقتصـادية الحـوادث لسياسـي،ا به هذا المحيط، مـن عـدم اإلسـتقرار

اإلسـتهالكية وعـادات  ألنمـاطهم الجمـاهير وتغييـر المنتوجات والمضـامين اإلعالميـة، في المتكرر واإلبداع والتجديد الطلب
ور والتعـرف علـى موقعهـا كمؤسسـة مقابـل تحتاج إلى جانب دراسـات الجمهـالمؤسسات اإلعالمية . التعرض لوسائل اإلعالم

المنافسـين، إلـى دراسـة سـوق االشـهار وأهـم المعلنـين وكـم بلغـة قيمـة هـذه االعالنـات، غيـر أن الدراسـات الوحيـدة المقدمـة 
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حـول سـوق االشـهار، الـذي " سـيغما"في هذا المجال حـول السـوق الجزائريـة هـي التـي تعـدها مراكـز سـبر اآلراء، مثـل مركـز 
دراســة عــن ســوق االشــهار فــي الجزائــر تتضــمن أهــم المعلنــين، وحصــتهم الســوقية مــن االعالنــات وكانــت  2006نشــر ســنة 

  .مليون دينار جزائري 565مؤسسة اوراسكوم تيليكوم أكثرهم باستثمار 
  المؤسسات اإلعالمية تحليل استثمارات .7

حة تطور ونضـج وسـجلت زيـادة فـي ، عرفت مر 2010ثم سنة  2007وحتى سنة  2005مثال خالل سنة " الخبر"مؤسسة 
الســحب والمبيعــات ومــداخيل االشــهار، هــذه المــداخيل قامــت باســتغاللها فــي اســتثمارات عديــدة، لكــن هــل كانــت هــذه 

قامـت المؤسسـة بتبنـي التنويـع المــرتبط كخيـار اسـتراتيجي مـن خـالل التنويـع فـي المنتوجـات عــن  االسـتثمارات حقـا مربحـة؟
اليـومي بعـدما كانـت تصـدر كملحـق لهـا " الخبر"، وتحويلها إلى جريدة مستقلة عن "بر األسبوعيالخ"طريق إطالقها لجريدة 

يعتبـر هـذا الخيـار مهـم جـدا . ، وقيام هذه الجريدة في حد ذاتها بإصدار مالحق أسـبوعية ونصـف شـهرية2006منذ جانفي 
ت االســتراتيجية المهمــة فــي المؤسســة تعتبــر هــذه القــرارات مــن الخيــارا. مــن خــالل تحويــل الملحــق إلــى مؤسســة مســتقلة

اإلعالمية التي يجب دراستها بشكل جيد، أي أن قرار تحويل ملحق إلى إصـدار مسـتقل قـد يحقـق مكاسـب كمـا يمكـن أن 
قـد درسـت الخيـار جيـدا علـى مـا يبـدو، وهـو مـابرز مـن خـالل النجـاح الـذي حققتـه " الخبـر"وكانـت مؤسسـة . يحقق خسائر

  . بعد انفصالها وتحولها إلى جريدة مستقلة" يالخبر األسبوع"جريدة  
ألـف نسـخة، قبـل التراجـع الـذي عرفتـه  350من تحقيق نجاح ووصل سـحبها إلـى " الخبر األسبوعي"تمكنت جريدة        

الخبـر "غلـق أسـبوعية : "يوضـح علـي جـري. في السحب وهو ما أدى إلى غلقها نهائيا بسبب أزمـة ماليـة 2010خالل سنة 
كــان بســبب ســوء تســيير المؤسســة اإلعالميــة، فــي البدايــة كانــت الجريــدة األســبوعية تنشــر محتــوى إعالمــي ذو   "األســبوعي

نوعية فحققت نجاحا كبيرا، وبعدها بدأت فـي مرحلـة التراجـع بسـبب التراجـع فـي نوعيـة المواضـيع إلـى أن أصـبحت تعـرض 
خـالل نفـس السـنة . 11"جـع سـحبها وفـي النهايـة تـم غلقهـاأسبوعيا ملخصا لما جاء في الجريدة اليومية، ففقدت قراءها وترا

يومية رياضـية، وتـزامن اطالقهـا مـع  " الخبر الرياضي"قامت المؤسسة بإطالق جريدة أخرى " الخبر"التي تم فيها غلق جريدة 
 يتضح مـن هنـا أن المؤسسـة حاولـت اسـتغالل الحـدث. والذي عرف مشاركة المنتخب الجزائري 2010كأس العالم لسنة 

مـن أجــل دعــم تواجــدها فــي الســوق واســتقطاب الجمهــور الرياضـي، والتــي تعتمــد بصــفة كبيــرة علــى المبيعــات فــي مــداخيلها 
، لـم تسـتفد الخبـر الرياضـي مـن االشـهار 2010نشاتها في ماي بسبب قلة المعلنين الذين يتوجهون للصحف الخاصة منذ 

   .العمومي وحصة االشهار الخاص كانت ضئيلة جدا بها
، الــذي يخــتص فــي اعــداد الدراســات 2006ســنة " مركــز الخبــر للدراســات الدوليــة"أيضــا بانشــاء " الخبــر"مــت مؤسســة قا

أن اطــالق " الخبــر"يعتبــر محمــد بغــالي رئــيس تحريــر جريــدة . وتنظــيم المحاضــرات حــول القضــايا الدوليــة بمشــاركة بــاحثين
ــاتج عــن اســتراتيجية واضــحة للمؤسســة وانمــا كــا ن كنتيجــة فقــط للبحبوحــة الماليــة التــي كانــت تتمتــع بهــا المركــز لــم يكــن ن

  . المؤسسة خالل تلك الفترة
الناطقــة باللغــة الفرنســية، " الــوطن"، بشــراء مطبعــة جديــدة بالشــراكة مــع جريــدة 2007ســنة " الخبــر"قامــت مؤسســة        

، أنهــا اقتصــرت "الخبــر"ؤسســة يظهــر مــن خــالل نوعيــة االســتثمارات التــي قامــت بهــا م. وتــدعيم شــبكتها فــي مجــال الطبــع
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، "مركــز الخبــر للدراســات"وانحصــرت فــي مجــال الصــحافة واإلعــالم، ولــم تكــن حقيقــة مربحــة خاصــة فيمــا يتعلــق بــاطالق 
والذي يعتبر غير مربح، فإذا نظرنا إلى الوظيفة األساسـية لمراكـز الدراسـات فهـي انتـاج دراسـات وأبحـاث علميـة قيمـة حـول 

ا للجهــات والمؤسســـات التــي تعنيهـــا ويمكنهـــا االســتفادة منهـــا، وهــذا النـــوع مــن المنتوجـــات مـــن مواضــيع مهمـــة، يــتم بيعهـــ
الصــعب بيعــه وتســويقه فــي الجزائــر بســبب عــدم وجــود مؤسســات كبــرى يمكــن أن تشــتري مثــل هــذه الدراســات واالســتعانة 

ى شـراء المقـرات والمكاتـب التابعـة لهـا إلـ" الخبـر"باسـتثناء توجـه مؤسسـة . بنتائجها من أجل تحسين أدائها أو استراتيجيتها
فــي العاصــمة وفــي بــاقي واليــات الــوطن والــذي يعتبــر نقطــة قــوة يضــمن للمؤسســة اســتقرارها وكــذلك اســتثمارها فــي مجــال 
الطباعة وتوزيع الصحافة، فإن المؤسسة لم تتبنى خيار التنويع غير المرتبط، أي خارج مجال الصـحافة وظلـت منحصـرة بـه، 

، ولكــن المؤسســة وقعــت فــي خطــىء اســتراتيجي جعلهــا ال تنفــتح علــى مجــاالت أخــرى "النضــج"انــت بمرحلــة رغــم كونهــا ك
لالستثمار مثل  مجال مثل الفندقة والسـياحة والعقـارات واالسـتفادة مـن تجربـة مؤسسـة األهـرام المصـرية، التـي توسـعت إلـى 

االسـتثمار الحقيقـي ال يكـون فـي . "تثمارات المؤسسـةبالمئـة مـن اسـ 30خارج مجال الصحافة، التي ال تمثل إلـى مـا نسـبته 
مجـال الصــحافة، لتــنجح المؤسســة االعالميــة وتحقــق االســتقرار فهـي مطالبــة بتنويــع مصــادر أموالهــا والتوســع لالســتثمار فــي 

ـــة  2014ســـنة " الخبـــر"قامـــت مؤسســـة . 12"قطاعـــات أخـــرى ـــإطالق قنـــاة تلفزيوني ـــي ســـي"ب ، فـــي مرحلـــة التراجـــع "كـــي ب
اليومية،  فجـاء توجـه المؤسسـة نحـو سـوق " الخبر"ض الذي عرفته المؤسسة بسبب تراجع مقروئية وسحب جريدة واالنخفا

هــذا الخيــار االســتراتيجي فــي التوجــه نحــو . الســمعي البصــري فــي فتــرة تعــاني فيهــا المؤسســة مــن تراجــع مــداخيل اإلشــهار
لتــي وجــدت نفســها فــي حاجــة لــدعم القنــاة وتغطيــة الســمعي البصــري فــي هــذه المرحلــة بالــذات عــزز مــن أزمــة المؤسســة، ا

تكاليف انتاجها من مداخيل الجريدة التي كانت تعرف في حد ذاتها تراجعا سـريعا، خاصـة أن تكـاليف االنتـاج فـي السـمعي 
  . البصري جد مرتفعة مقارنة بالصحافة المكتوبة

تـالي، وبالتـالي فـإن توجـه  المؤسسـة لالسـتثمار بهـذا إن االستثمار في السمعي البصري يكـون علـى المـدى البعيـد وبال       
المجال يتطلب أن تملك مصادر تمويل كافية الطالق القناة وتمويلها في السنوات األولى لعملها،  وهذا مـا أدخـل مؤسسـة 

ح  صــر . فــي أزمــة بعــدما عجــزت عــن تغطيــة تكــاليف القنــاة أمــام تراجــع مــداخيل الجريــدة مــن االشــهار والمبيعــات" الخبــر"
أي  13سـتبدأ فـي تحقيـق التـوازن بعـد ثـالث سـنوات،، "كي بي سـي"، أنهم يتوقعون أن قناة الخبر 2014شريف رزقي سنة 

وعلى هذا األساس فـإن التسـاؤل الـذي كـان سـيطرح هـو هـل يمكـن تمويـل القنـاة خـالل هـذه الفتـرة . 2017بداية من سنة 
مـن تغطيـة تكـاليف انتاجهـا مـا دفعهـا نحـو بيـع " الخبـر"كن مؤسسـة في ظل األزمـة التـي تمـر بهـا المؤسسـة؟ وبالفعـل لـم تـتم

جميع أسهمها بسبب األزمة التي تمر بها لرجل األعمـال ربـراب قبـل أن يـتم الغـاء الصـفقة، وتلجـأ المؤسسـة مـرة أخـرى إلـى 
بـالرغم مـن  .السـلطةاإلشهار العمومي من أجل تحقيق توازنها المالي بعد سنوات طويلة من حرمانها منه بسـبب صـراعها مـع 

، فــإن  2013انتعــاش ســوق اإلشــهار فــي الســمعي البصــري مقارنــة بالصــحافة المكتوبــة فــي الســوق الجزائريــة خــالل ســنة 
اســـتثمارات اإلشـــهار تبقـــى غيـــر كافيـــة لتغطيـــة تكـــاليف االنتـــاج المرتفعـــة فـــي الســـمعي البصـــري مقابـــل األســـعار المنخفضـــة 

  . دج كأقصى سعر للومضة اإلشهارية 300.000للومضات اإلشهارية والتي ال تتعدى 
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المؤسســات االعالميــة نحــو ســوق التلفزيــون مــن أجــل اســتغالل حصــة ســوقية جديــدة تضــمن لهــا مــداخيل إشــهارية توجهــت 
جديدة في السـمعي البصـري مـع المحافظـة علـى تواجـدها فـي سـوق الصـحافة المكتوبـة، لكـن هـذا االسـتثمار يتطلـب أيضـا 

  . دوالر شهريا 30.000يون الباهضة، فتكاليف البث عبر الساتيليت فقط تقدر بـتحمل تكاليف التلفز 
الحـرب اإلعالميـة بـين أي خـالل ، 2010وسـنة  2000عرفت تطورا ملحوظا مـا بـين انطالقهـا فـي سـنة " الشروق"مؤسسة 

قياسـية، تصـل إلـى مـا  أرقامـا" الشـروق اليـومي"مصر والجزائر بسبب تصفيات المونديال والتـي حقـق خاللهـا سـحب جريـدة 
تبنت التنويـع المـرتبط كخيـار اسـتراتيجي، مـن خـالل قيـام  باالسـتثمار " الشروق"كانت مؤسسة .  يقارب مليون نسخة يوميا

فــي  دفــع بالمؤسســة باالســتثمار فــي مجــاالت أخــرى مثــل االنترنيــت وغيرهــا إلــى أن اســتثماراتها فــي مجــال اإلشــهار وانشــاء 
توجهــت مؤسســة . 2013إلــى مجلــة شــهرية منــذ ســنة " الشــروق العربــي"، باإلضــافة إلــى تحويــل 2008وكالــة إعالنيــة ســنة 

، إلـى اإلسـتثمار فـي مجـال السـمعي البصـري، أي قبـل صـدور قـانون اإلعـالم لسـنة 2011مبكـرا أي خـالل سـنة  "الشـروق"
عي البصــري مغــامرة، قلنــا كــان توجهنــا نحــو االســتثمار فــي الســم: "علــي فضــيل" الشــروق"المــدير العــام لمجمــع . 2012

" الشـروق"بدأت مؤسسـة  14". نقتحم الميدان ونرى، طبعا كنا نعلم أن االستثمار في هذا المجال يكون على المدى البعيد
فــي ". بنـة تـي فـي"، وبعـدها اطـالق قنـاة مختصــة فـي الطـبخ "الشـروق تـي فـي"بـإطالق قنـاة تلفزيونيـة عامـة، ثـم قنـاة اخباريــة 

مـن " بنـة تـي فـي"من استقطاب عدد كبيـر مـن المشـاهدين، لـم تـتمكن قنـاة " الشروق تي في"فيه قناة الوقت الذي تمكنت 
المختصة بالمرأة والتـي تحظـى بنسـبة مشـاهدة عاليـة وتسـتحوذ علـى " سميرة تي في"قناة فرض نفسها أمام المنافسة القوية ل

ــاء الخاصــة بالجزائريــات نحــو ســوق القنــوات الخاصــة " الشــروق"ه مؤسســة توجــ. ســوق بــث بــرامج الطــبخ والــديكور واألزي
وبالتحديــد مجــال الطـــبخ، ظهــر كمغـــامرة غيــر مدروســة وال تســـتند إلــى اســـتراتيجية واضــحة وأن المؤسســة لـــم تكــن تملـــك 

عـدد " بنـة تـي فـي"دراسات ومعطيات حول هذه السوق، وانعكس هذا من خالل الشبكة البرامجية للقناة، التي تبـث القنـاة 
ن حصص الطبخ التي تعاد باستمرار وتحولها بعد شهور من انطالقها إلى بث أغـاني ومسلسـالت التـي تبـث فـي قليل جدا م

  ".الشروق تي في"
تبنت خيار التنويع المرتبط كخيار اسـتراتيجي غيـر أن هـذا التنويـع الـذي اقتصـر علـى الصـحافة " الشروق"إن مؤسسة        

ة تحقـق للمؤسسـة االسـتقاللية والتطـور والنمـو، كـون المؤسسـة مازالـت مرتبطـة لم يكن في حقيقة األمـر حـول مشـاريع مربحـ
لالســتثمار فـي الطباعــة " الخبـر"بشـكل قـوي بمطــابع الدولـة وتعــاني مـن تــراكم الـديون، ففــي الوقـت الــذي توجهـت مؤسســة 

نموهــا غيــر متــوازن مــن تطبــع فــي مطــابع الدولــة، كمــا أن المؤسســة اليــوم يبــدوا " الشــروق"وأنشــأت مطابعهــا الخاصــة ظلــت 
" الشـروق اليـومي"خالل الديون المتراكمة عليها، كونها مازالت ال تملك حتـى مقراتهـا التـي تؤجرهـا بينمـا مـازال مقـر جريـدة 

ـــة ـــدار الصـــحافة بالقب مركـــز الشـــروق للدراســـات "بانشـــاء  2014فـــي ســـنة " الشـــروق"مـــن جهـــة أخـــرى قامـــت مؤسســـة . ب
سســة نحــو التنويـــع غيــر المــرتبط ولـــم تــدخل مجــاالت أخـــرى مثــل العقــارات، الســـياحة، ، بينمــا لــم تتوجـــه المؤ "واألبحــاث

اعتمـدت أيضــا " الــبالد"مؤسسـة . الفندقـة، وغيرهـا مــن المجـاالت الحيويــة لتنويـع مصـادر أموالهــا وبالتـالي ضــمان اسـتمرارها
يجية واضـحة وعلـى دراسـات سـوق وانمـا  على التنويع المرتبط كخيار استراتيجي، لكن هذا الخيار لم يكن مبنيا على اسـترات

، توجهـــت المؤسســة ســـنة "الــبالد"كــان مغــامرة، فبعـــد نشــاطها لســـنوات فــي مجـــال الصــحافة المكتوبــة مـــن خــالل جريـــدة 
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أشـهر قامـت المؤسسـة  3كقنـاة تلفزيونيـة اخباريـة، لكـن بعـد ففتـرة قصـيرة لـم تتجـاوز " البالد نيـوز"إلى إطالق قناة  2014
، وكـان خيـار اطـالق قنـاة اخباريـة غيـر مبنـي علـى درايـة بسـوق اإلشـهار، "الـبالد تـي فـي"اخبارية إلى عامـة  بتحويل القناة من

أين اكتشف القائمون على القناة بعد اطالقها بأن المعلنون ال يتوجهون نحو القنوات االخبارية بشكل كـاف وهـو مـا دفعهـم 
.  ي المؤسسـة علـى مثـل هـذه المعطيـات قبـل إطـالق المشــروعللتحـول إلـى قنـاة عامـة، يفتـرض أن يحصـل أصـحاب القـرار فــ

يظهــر أن تبنــي المؤسســات اإلعالميــة الــثالث لخيــار التنويــع المــرتبط وخاصــة فــي مجــال التلفزيــون بعــد تواجــدها فــي ســوق 
تطـوير يجـب أن أال تكـون تكلفـة الالتنويـع، مـن أجـل تبنـي خيـار . "الصحافة المكتوبة لسنوات، لـم يسـتند إلـى دراسـة جديـة

الــداخلي أو الخــارجي للمنتجــات الجديــدة عاليــة جــدا بحيــث تتجــاوز األربــاح التــي تحققهــا الســلع والخــدمات الموجــودة 
إن  تكاليف االنتاج التلفزيوني باعتبارها مجال التنويع الجديـد تتجـاوز األربـاح التـي تحققهـا الصـحف، التـي تعتبـر  15".حاليا

  . أي أن شرط نجاح تبني خيار التنويع لم تكن متوفرة في هذه الحالة الخدمات والمنتوجات الموجودة حاليا،
يعتبـر اقتحـام ســوق السـمعي البصــري مغـامرة إلـى حــد اآلن ألن القنـوات الخاصــة مازالـت تعمـل كقنــوات أجنبيـة فــي          

إلعالميـة فـي النهايـة المؤسسـة ا: "علـي جـري. سـنوات مـن فتحـه وتحريـره مـن احتكـار الدولـة 5ظل عدم تنظيم القطـاع بعـد 
تملك سجل التجاري فهي اذن خاضعة للقانون التجاري ويحكمهـا مبـدأ الـربح والخسـارة، لكـن فـي هـذه الظـروف ال يمكـن  
للقنوات التلفزيونية أن تحقق أرباحا، ألنها تعمل كشركات انتاج لقنوات أجنبية، وبهذا يكون دور هذه الشـركات هـو االنتـاج 

األجنبيـة التـي هـي فـي " كـي بـي سـي"بيعه لقنوات البث، فنحن ننتج مواد اعالمية لنبيعها مثال لقناة الذي من المفروض يتم 
الحقيقـة شــركة بــث تخضــع لقـانون دولــة أجنبيــة، وهــذا األمــر غيـر طبيعــي مــن المفــروض القنـاة التلفزيونيــة تكــون شــركة انتــاج 

المؤسسات اإلعالمية، لم يعرف سوق اإلذاعـة اسـتثمارا،  في الوقت الذي شهد فيه سوق التلفزيون اقباال من قبل  16".وبث
قبــل أن يــتم غلقــه بعــد مــدة مــن اطالقــه، فبــالرغم مــن أن " راديــو الشــروق"التــي قامــت بــاطالق " الشــروق"باســتثناء مؤسســة 

صــحافة االســتثمارات اإلشــهارية فــي اإلذاعــة تظهــر مــن خــالل الدراســات أنهــا أقــل مــن االســتثمارات الموجهــة للتلفزيــون وال
معـدل المكتوبة، غير أن سوق اإلذاعة من حيث استقطاب المستمعين في الجزائـر تعتبـر حيويـة، حيـث تشـير الدراسـات أن 

مليــون مســتمع خــالل شــهر  12مليــون مســتمع، ووصــل إلــى  11االســتماع إلــى الراديــو عبــر االنترنــت شــهريا قــدر بمتوســط 
". البهجـة"ة الناطقـة بالفرنسـية بنسـبة اسـتماع كبيـرة باإلضـافة إلـى إذاعـة ، كما تحظى إذاعـة القنـاة الثالثـ 2014أكتوبر سنة 

وإلــى جانــب االســتماع الــذي تحظــى بــه اإلذاعــة فــإن تكــاليف االنتــاج فــي هــذا المجــال تعتبــر منخفضــة وغيــر مكلفــة عكــس 
االتصــال أن فــتح  وزيــرمــن جانــب آخــر مــازال ســوق اإلذاعــة لــم يــتم تنظيمــه قانونيــا، حيــث صــرح  .االنتــاج فــي التلفزيــون

مؤكــدا بــأن خمــس مكاتــب تلفزيونــات فقــط حاصــلة  ،المجــال لإلذاعــات ســيتم بعــد االنتهــاء مــن ملــف التلفزيونــات الخاصــة
علـى هـامش الـدورة التكوينيـة التـي نظمتهـا وزارة االتصـال لفائـدة الصـحفيين  2016مارس  24على االعتماد بالجزائر، يوم 

التخطــيط، الــذي يشــكل عنصــرا  يفتــرض أن تقــوم كــل مؤسســة إعالميــة علــى مبــدأ. "اإلذاعــة فــي المســتقبل"حــول موضــوع 
شـطة مـن طبيعـة خاصـة يـتم مـن أنن المؤسسات االعالميـة  ذات أئل االعالم بنجاح و فعالية وحيث رئيسا في استخدام وسا

فـي ظـل ع وداخل إطـاره و خاللها التأثير في الجمهور، المجتمع والحكومة و بما  أن هذه المؤسسات تعمل في ظل المجتم
تغير سريع فـي تكنولوجيـا  االتصـال فـإن التخطـيط يصـبح ضـرورة  ال غنـى عنهـا لنجـاح المؤسسـات إلعالميـة وتفـرض طبيعـة 
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ويعتبــر هــذان  .العمــل إلعالمــي نــوعين مــن التخطــيط، وهمــا التخطــيط للرســالة إلعالميــة، والتخطــيط للمؤسســات إلعالميــة
هميــة للمؤسسـات إلعالميــة فـي ظــل التنـافس إلعالمــي و فـي ظــل الظـروف إلتصــالية التــي النوعـان مــن التخطـيط فــي غايـة أل

يشـمل التخطـيط وضـع . تستدعي قـوة الحركـة وإلبـداع والمتابعـة المسـتمرة لالحـداث سـواء فـي المجتمـع المحلـي أوالـدولي
مل التخطــيط تحديــد نــوع الجمهــور يشــ  17.خطــة ســنوية للبــرامج التــي يــتم انتاجهــا والدراســات التفصــيلية المتعلقــة باالنتــاج

المستهدف، والذي ينقسم بدوره إلى نوعين، جمهور عام، وهو الجمهور الذي توجه اليه الرسالة االشـهارية دون اعتبـار إلـى 
الســن أو المهنــة، والجمهــور الخــاص والــذي يــتم فيــه توجيــه الرســالة اإلعالميــة إلــى فئــة محــددة مــن الجمهــور، تصــنف علــى 

يقـــوم التخطـــيط علـــى نظـــرة . و مـــن خـــالل تقســـيمه إلـــى فئـــات عمريـــة، مهنيـــة أو حســـب منـــاطق جغرافيـــةأســـاس الجـــنس، أ
مســتقبلية عــن طريــق تقيــيم البــدائل أي الخطــط المقترحــة وبالتــالي يمكــن تحديــد البــديل األنســب الــذي يمكــن تطبيقــه فــي 

داء المؤسسة فـي الماضـي والحاضـر وكـذلك المستقبل بناء على الموارد المتاحة والمتوقعة والحصول على المعلومات عن أ
ـــرات  التنبـــؤ بمـــا ســـيحدث فـــي المؤسســـة والظـــروف المحيطـــة بهـــا فـــي المســـتقبل واتخـــاذ القـــرارات الالزمـــة لمواجهـــة التغي

  18. المحتملة
ــادة التوجــه نحــو االســتثمار فــي         تحريــر وخصخصــة أســواق وســائل اإلعــالم فــي أجــزاء كثيــرة مــن العــالم، ســاهم فــي زي

عـــالم وانشـــاء المؤسســـات االعالميـــة، بدايـــة مـــن ســـوق الصـــحافة المكتوبـــة، ثـــم الســـمعي البصـــري والصـــناعات الثقافيـــة اال
وفـــي الجزائـــر بـــدأت بعـــض المؤسســـات الصـــحفية الناشــــرة للجرائـــد مـــع نهايـــة التســـعينات فـــي االعتمـــاد علــــى . والرقميـــة

" الخبـر"التحـالف االسـتراتيجي بـين مؤسسـة ع، كما ظهر ذلـك استراتيجية التنويع وانشاء فروع لها في مجال الطباعة والتوزي
اســتخدمت المشــاريع المشــتركة للحــد مــن المخــاطر االســتثمار والحــد مــن . فــي مجــال النشــر والتوزيــع" الــوطن"ومؤسســة 

ة منــذ ســـن. فـــي مشــروع المطـــابع" الــوطن"وجريــدة " الخبـــر"المنافســة، وزيــادة األربـــاح مثــل مـــا هــو الحــال بالنســـبة لجريــدة 
بدأت عملية التنويع في مجال الصحافة واالعالم في المؤسسات اإلعالمية الجزائرية تظهر بشـكل أكبـر مـن خـالل  2005

، وتحــول الحــديث مــن مؤسســات صــحفية ناشــرة للصــحف إلــى مؤسســات "الخبــر"ومؤسســة " الشــروق"اسـتراتيجية مؤسســة 
ولكـن ومــع فـتح مجــال السـمعي البصــري وتوجههــا . إعالميـة تملــك ملحقـات، مصــالح ومؤسسـات توزيــع، وأكثـر مــن جريــدة

للصــحافة واإلعــالم، " الخبــر"نحــو اطــالق قنــوات تلفزيونيــة، ظهــر مــا يعــرف بالمجمعــات اإلعالميــة وأصــبح مصــطلح مجمــع 
ـــر عـــن جميـــع الفـــروع التـــي تضـــمها " الـــبالد"ومجمـــع " الشـــروق"مجمـــع  وغيرهـــا، يطلـــق علـــى المؤسســـات اإلعالميـــة للتعبي

  .  تها في مجال الصحافة واإلعالما ومنتجابمختلف وسائطه
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   :نتائجال
لجـأت المؤسسـات االعالميـة إلــى تتبنـى اسـتراتيجية التنويـع المــرتبط كخيـار اسـتراتيجي للمنافسـة مــن خـالل التنويـع فــي  .1

ى مجمعـــات لتتحـــول إلـــ )صــحافة مكتوبـــة، األنترنـــت، التلفزيـــون (القواعــد والمنتجـــات واإلعتمـــاد علـــى الوســـائط المتعـــددة 
 . االستعانة بمواردها المتاحةبإعالمية متعددة الوسائط، 

المؤسســات اإلعالميــة اســتراتيجية التنويــع المــرتبط، مــن خــالل عملهــا علــى إضــافة أنشــطة لهــا ارتبــاط بعملياتهــا اتبعــت  .2
 لهــا لــيس مجــاالت فــي عالتنويــ عــدم أي المــرتبط، غيــر التنويــعالحاليــة  والمتمثلــة فــي الصــحافة واالعــالم، دون التوجــه إلــى 

 . باالعالم وبالتالي فالقواعد والمنتجات الجديدة التي تعتمد عليها المؤسسات االعالمية  لها عالقة بمثيلتها القديمة عالقة
فــي الوقــت الــذي توجهــت فيــه . تحــدي عــدم االســتقرارنويــع تبنــي اســتراتيجية التتواجــه المؤسســات اإلعالميــة فــي ظــل و  .3

 . زيونية، تراجع سحب ومبيعات جرائدها المطبوعة التي أصبحت هذه العناوين مهددة بالغلقنحو اطالق قنوات تلف
تعتمـد أيضـا المؤسسـات اإلعالميـة علـى التنويـع فـي المنتجـات فـي إطـار المنافسـة فـي األحـداث المتعلقـة بالمهرجانــات  .4

ـــر أن هـــذه المؤسســـات اإلعالميـــة  ما ـــر قـــادرة علـــى المنافســـة  فـــي الوطنيـــة والدوليـــة والمعـــارض والصـــالونات، غي زالـــت غي
 .األحداث الدولية الكبرى، وال سيما في مجال كرة القدم

ــا إلــى دراســات الســوق  .5 تبنــي المؤسســات اإلعالميــة الســتراتيجية التنويــع مــن خــالل اطالقهــا للمشــاريع، لــم تســتند فعلي
لسـوق التـي يجـب التوجـه لالسـتثمار بهـا تحديـد المجـال واوالجمهور وهو ما جعلها تقع فـي أخطـاء اسـتراتيجية، مـن خـالل 

وقـــد اقتصـــر التنويـــع علـــى مجـــال الصـــحافة واإلعـــالم، وبالتـــالي عـــدم التنويـــع فـــي مصـــادر التمويـــل والمـــداخيل وبقـــاء هـــذه 
المؤسســات رهــن تقلبــات ســوق الصــحافة واإلعــالم المرهــون بــاإلعالن الــذي يتميــز باقتصــاد هــش مــن خــالل عــدم توجههــا 

  .لعقارات، الفندقة والسياحة وغيرها من المجاالتلالستثمار في مجال ا
  :التوصيات

على المؤسسات اإلعالمية التوجه نحو التنويع غبر المرتبط، أي العمل على إضـافة أنشـطة جديـدة والـدخول إلـى أسـواق  -
دوث أزمـة أو أخرى غير مرتبطة بقطاع اإلعالم وبالتالي ضمان مداخيل جديدة يمكنها أن تضـمن لهـا االسـتقرار فـي حـال حـ

ثـل ممجمعـات صـناعية تضـم عـدة فـروع أخـرى إضطراب في سوق اإلشهار، وبالتالي تحول هـذه المؤسسـات اإلعالميـة إلـى 
  .وبالتالي التنويع في مصادر األموال" ال تضع البيض كله في سلة واحدة"الفندقة والسياحة والعقارات عمال بمبدأ 

لى التنويع المـرتبط اإلنـدماج فـي مجمعـات صـناعية تضـمن لهـا تغطيـة نفقاتهـا على المؤسسات اإلعالمية التي تحافظ ع  - 
 بصــفته مــا يجعلهــا رهينــة لتقلباتــه" اإلشــهار"ســوق لوالتحــرر مــن تبعيتهــا  وتكــاليف انتاجهــا مــن أجــل مواجهــة األزمــة الماليــة

ناعي كمــا هــو حــال جريــدة فــي أداء نشــاطها فــي إطــار المجمــع الصــ، وبــدال مــن ذلــك االســتمرار قتصــاد يتســم بالمخــاطرا
  .التي يملكها رجل األعمال يسعد ربراب وتعتبر فرع من مجمعه الصناعي" ليبارتي"

العمل علـى الخـروج مـن أزمـة الصـحافة المكتوبـة مـن خـالل التنويـع فـي المضـامين ورفـع عـدد على المؤسسات اإلعالمية  -
هائيــا وتحولهــا إلــى نســخة الكترونيــة عبــر األنترنــت فــي النســخ المطبوعــة للصــحف التــي تصــدرها نالمبيعــات أو التخلــي عــن 
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حال ظهور امكانية دفع إشتراكات القراء الكترونيا مسـتقبال، أواالكتفـاء بصـدور العـدد  مـرة واحـدة  أو مـرتين فـي األسـبوع، 
  .      "بوست واشنطن"مثل ما فعلت جرائد عالمية على غرار  جريدة  األزمة والتخلص من تكاليف الطباعة لمواجهة
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