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٣

إن قطــاع اإلعــام واإلعــان املرئــي واملســموع واملقــروء مــن القطاعــات الــي حتظــي بإهتمــام وتشــجيع الدولــة 
ونتيجــة لذلــك شــهد هــذا القطــاع إنتعاشــة كبــرة مشلــت كافــة األنشــطة الــي يقــوم هبــا.

ونظــر لتطــور وســائل اإلعــام واالعــان؛ فقــد أصبــح هــذا القطــاع ميثــل أمهيــة كــرى للقطاعــات االقتصاديــة 
كافــة فـــي املجتمــع حيــث مل تعــد مهمــة اإلعــان هــي حمــض ترويــج الســلع واخلدمــات، إمنــا امتــدت لتشــمل 
حتريــك أوجــه النشــاط فـــي مجيــع املجــاالت االقتصاديــة التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة واملجــاالت الثقافيــة 

واالجتماعيــة .
وترجــع أمهيــة قطــاع اإلعــام واإلعــان اىل مــا ميثلــه هــذا القطــاع ومــا يقدمــه مــن خدمــات وأنشــطة للشــركات 
واملؤسســات العاملة فـــي الســوق الســعودي, الي حتتاج بطريقة أو بأخرى إىل خدمات هذا القطاع فـــي اإلعان 
والترويــج عــن منتجاهتــم, كمــا أن هنــاك عجــزًا فـــي البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بقطــاع اإلعــام واإلعــان فـــي 
اململكــة بصفــة عامــة والريــاض بصفــة خاصــة، وإعتمــاد الكثــر مــن القطاعــات االقتصاديــة علــى هــذا القطــاع 

احليــوي، فـــي تســويق وترويــج أنشــطته وخدماتــه.
وفـــي إطــار ســعي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض إىل خدمــة منتســبيها وتوفــر معلومــات موثقــة وحمدثــة 
عــن القطاعــات االقتصاديــة؛ جــاء إصــدار املؤشــر اإلحصائــي عــن قطــاع اإلعــام واإلعــان  فـــي مدينــة الريــاض, 
ــي الدراســة التحليليــة عــن واقــع منشــآت  والــذى يعــد ملخصــاًًا للمؤشــرات والبيانــات اإلحصائيــة الــي وردت فـ

قطــاع االعــام واإلعــان والــي صــدرت عــام 2014 م . 
وقــد مت إعــداد هــذا التقريــر؛ بنــاًء علــى املعلومــات الــي مت حصرهــا مــن خــال البيانــات واالحصــاءات الرمسيــة 
باإلضافــة إىل املســوح والزيــارات امليدانيــة الــي متــت ملنشــآت القطــاع , حيــث مت مســح ميــداين شــامل قــام بــه 
أحــد املكاتــب االستشــارية املتخصصــة ملنشــآت القطــاع فـــي مدينــة الريــاض ومقابلــة املســؤولني فـــي هــذه املنشــآت 

ــرف علــى مشــكاهتم و مقترحاهتــم، مــن خــال تعبئــة اإلســتبيان املعــد هلــذا الغــرض . والتعُّ
وهنــدف مــن وراء هــذا االصــدار إىل توفــر معلومــات وبيانــات فـــي صــورة جــداول ورســوم بيانيــة توضــح أهــم 

الســمات العامــة واملؤشــرات التحليليــة ملنشــآت اإلعــام واإلعــان  فـــي مدينــة الريــاض. 
ــي حــال حاجتكــم إىل مزيــد مــن املعلومــات والبيانــات التفصيليــة خاصــة مبنشــآت اإلعــام واإلعــان, نرجــو  فـ

الرجــوع إىل الدراســة التحليليــة املشــار إليهــا عاليــه. 

مقدمة
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أوال :- المؤشرات العامة لمنشآت اإلعالم واإلعالن     

تطور أعداد  التراخيص لقطاع اإلعالم واإلعالن خالل الفترة 2004 -2012 م:

التراخيص الصادرة بمدينة الرياضنــــــوع النـشــاط
200420052006200720082009201020112012الســـنــة

192215288314390428478527577دعاية وإعالن  

12349241012109 معدل النمو

426791101122143162182201عالقات عامة

6036112117141211 معدل النمو

91522303542495662معدل النمو

6747361721161412 معدل النمو

113119127132148153161169178طباعة ونشر

574123555 معدل النمو

212733404753606673إنتاج فني

2922211813121110 معدل النمو

37744356161774281991010001090المجموع

نسبة النمو في  التراخيص 
الصادرة % 

-18271020 1011109

14.4 % متوسط معدل  النمو السنوي   % 

المصدر: وزارة الثقافة واإلعالم  – عام 2012 م تقديري وفق معدل النمو السنوي للفترة السابقة
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وسائل اإلعالن
2010 

 

 
2011

 

 
2012 

 

 
2013 

 

 

%القيمة بالريال%القيمة بالريال%القيمة بالريال%القيمة بالريال

60%593,589,333,740%663,538,026,305%683,512,711,510%3,139,611,765الصحافة

اللوحات الخارجية 
في الشوارع

915,472,656%20881,794,066%171,412,089,863%231,240,658,551%21

14%12857,196,971%10738,470,447%7517,907,456%312,768,697االذاعة

5%6327,140,395%8352,339,618%5415,274,936%254,070,841التلفاز

100%1006,014,329,657%1006,040,926,233%1005,327,687,968%4,621,923,959المجموع

معدل النمو 
السنوي %

  15.3 13.4 0.4- 

متوسط معدل 
 النمو السنوي  % 

 
%9.4                                              

 

تطور حجم اإلنفاق على اإلعالنات حسب وسيلة اإلعالن للفترة 2010- 2013م: 

IPSOS -  المصدر : بيانات أبسوس لألبحاث و المعلومات االحصائية اإلعالمية
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  % 2013 % 2012%2011%  2010السنوات

57.9%573,482,785,965%643,451,854,172%653,401,172,016%2,996,032,319الصحف   

19.7%181,184,337,366%51,090,810,065%12272,195,180%566,839,538الوطنية ) اذاعة وتلفاز (

9.0%12541,248,516%8730,397,124%11432,862,995%503,007,400لوحات 3×4
Mubi244,088,835%5358,930,300%7365,452,842%6281,889,250%4.7  موبي/ اعالنات الطرق

1.8%1106,547,775%286,172,133%3111,539,494%143,579,446مجلة

4.2%3251,049,970%12162,353,250%2660,987,212%92,881,548ستااليت ) فضائيات (

LED 2.7%2163,097,528%2150,665,420%185,035,590%68,153,840شاشة

0.1%03,373,287%03,221,227%04,965,181%7,341,033الشاشات

100%1006,014,329,657%1006,040,926,233%1005,327,687,968%4,621,923,959المجموع

تطور حجم اإلنفاق على اإلعالنات حسب نوع وسيلة اإلعالن للفترة 2010- 2013م 

IPSOS -  المصدر : بيانات أبسوس لألبحاث و المعلومات االحصائية اإلعالمية
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القيمة بالمليون ريالالوسيلة
األهمية اإلجمالي

النسبية 200520062007200820092010201120122013األعوام

اإلعالن  
المقروء

65%3,5183,1913,3503,6943,0392,9663,4013,4523,48330,094الصحف

3%19317518320216614311286106.51,367المجالت

68%3,7113,3663,5333,8963,2053,1093,5133,5383,59031,461مجموع اإلعالم المقروء

اللوحات

8%345313329363298503433730541.23,855اللوحات

6%324294308340280244359365281.92,796اإلعالن المتحركة

3%1801631721891569090153166.51,360الشاشات التلفزيونية

17%8497708098927348378821248989.68010.6مجموع اللوحات اإلعالنية 

اإلعالن  المرئي 
والمسموع

8%2932662793082535672721090578.13,906التلفاز

6%238216227250206109661164857.22,928االذاعة

15%53148250655845967693312541435.36,834مجموع اإلعالن المرئي والمسموع

100%5,0914,6184,8485,3464,3984,6225,3286,0406,01446,305المجموع

-5.0915.2713.360.42-4.9810.2717.73-9.29معدل التغير

2.7%متوسط معدل النمو السنوي %

تطور حجم اإلنفاق اإلعالني في المملكة للفترة 2005 - 2013 م:    

IPSOS -  المصدر : بيانات أبسوس لألبحاث و المعلومات االحصائية اإلعالمية
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ثانيا : المؤشرات التحليلية لمنشآت قطاع اإلعالم و اإلعالن  بمدينة الرياض 

تــم أعــداد  هــذه المؤشــرات اســتناًدا إلــى دراســة المســح الميدانــي لمنشــآت قطــاع اإلعــالم 
واإلعــالن  بمدينــة الريــاض عــام 2014م والتــي قــام باإلشــراف عليهــا بنــك المعلومــات االقتصاديــة، 

وقــد بلــغ حجــم عينــة الدراســة 348 منشــأة.  

السمات العامة لمنشآت قطاع اإلعالم و اإلعالن   بمدينة الرياض

البيان
النسبة 

المئوية  )%(

الكيان القانوني لمنشآت اإلعالم واإلعالن 

79%مؤسسة فردية
2%استثمار اجنبي
1%شركة تضامن

14%شركة ذات مسؤولية محدودة
1%مساهمة مغلقة

3%لم يحدد
توزيع منشآت اإلعالم واإلعالن حسب المناطق

5%جنوب الرياض
14%شرق الرياض

33%شمال الرياض
6%غرب الرياض

42%وسط الرياض

البيان
النسبة 

المئوية  )%(

توزيع منشآت اإلعالم واإلعالن من حيث ملكية المقر

86%استئجار المقر
10%تملك المقر

4%لم يحدد
توزيع منشآت اإلعالم واإلعالن حسب عدد الفروع

75%داخل الرياض
17%خارج الرياض

8%خارج المملكة
توزيع منشآت اإلعالم واإلعالن حسب جنسية

 القوى العاملة

33%سعودي
67%غير سعودي



10

االنشطة
عدد المنشآت 
التي أجابت  

النسبة 
المئوية  %

18.4%116خطاط ورسام
41.5%261خدمات دعاية وإعالن 

24.8%156طباعة ونشر
15.3%96إعالم وإنتاج فني

100%629اإلجمالي

سنوات مزاولة النشاط
األهمية النسبية عدد المنشآت

%

21.8%76من 1 إلى 5 سنوات 
14.7%51من 6 إلى 10 سنوات
13.5%47من 11 إلى 15 سنوات
8.0%28من 16 إلى 20 سنة
15.2%53أكثر من 20 سنة

26.7%93لم يحدد 

100%348اإلجمالي

األنشطة الفعلية الممارسة في منشآت اإلعالم واإلعالن  بالرياض

 توزيع منشآت اإلعالم واإلعالن حسب سنوات الخبرة:

خطاط ورسام

%18.4

%41.5

%24.8

%15.3

%45

%40

%35

%30

%25

%20

%15

%10

%5

%0
إعالم وإنتاج فنىطباعة ونشرخدمات دعاية وإعالن
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21.8%

14.7%

13.5%8.0%

15.2%

من  1  الى 5 سنوات26.7%

من  6  الى 10 سنوات

من  11  الى 15 سنوات

أكثر من 20 سنة

لم يحدد

الجهات المنافسة 
إجمالي عدد درجة المنافسة

%المنشآت 
%صغيرة%متوسطة%كبيرة 

100%4325%3512%62113%200المنشآت المرخصة في التخصص نفسه

100%27303%2683%4778%142األفراد غير المرخصين

100%35301%35104%31105%92شركة الدعاية واإلعالن األجنبية

المنشأت المرخصة في 
التخصص نفسه

شركة الدعاية واإلعالناألفرادغير  المرخصين
األجنبية

عالية

متوسطة

ضعيفة

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

200

113

142

78
83

92
105

104

12

درجة المنافسة مع الجهات األخرى  
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عدد العمالةعدد المنشآتالبيان
متوسط عدد  

نسبة العمالة العمالة بالمنشأة 
الى اإلجمالي

62%227502822.1القوى العاملة العادية

17%20314157.0اإلداريون

21%17016709.8الفنيون

100%3488113إجمالي العمالة

متوسط عدد العمالة في المنشأة 
23.31الواحدة

العمالة
اإلجمالي اإلجماليأنثىذكر

العام
نسبة الى 
اإلجمالي غير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعودي

62%1316339924964156534635028القوى العاملة

17%756518113288695461415اإلداريون

21%2101393224523214381670الفنيون

100%22825310384137266654478113اإلجمالي

100%67%33%2%5%65%28%النسبة

توزيع منشآت اإلعالم واإلعالن حسب نوعية العمالة  

توزيع منشآت اإلعالم واإلعالن حسب جنسية ونوعية العمالة  

القوى العاملة

اإلداريون

الفنيون 62%17%

21%%21

%62%17
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القوى اإلدارية

اإلداريون

الفنيون

سعودي

ذكر

1316
756

210

518

249113
22

64
2845

1393

3399

أنثى

سعودي غيرغير

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

وجود تعاون أو شراكة بين منشآت اإلعالم واإلعالن ومنشآت إعالمية وإعالنية دولية

النسبة المئوية % عدد المنشآت التي أجابت  البيان

11%39نعم
81%282ال

8%27لم يذكر
100%348اإلجمالي

نعم
%11 

ال
%81 

لم يذكر
%8 
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اإلجمالي %غير مهم%مهم%مهم جداالوسيلة اإلعالنية  
%الكلي

100%4306%2613%7079%214القنوات التلفزيونية األرضية والفضائية

100%2313%206%7862%245اإلعالم الجديد )إنترنت - رسائل الجوال (

100%10300%4529%45136%135الشاشات الدعائية

100%12306%4836%40147%123صحف ومجالت

100%16295%4548%38134%113اإلذاعة او الراديو 

100%6310%4018%54125%167اللوحات اإلعالنية  في الطرق والشوارع

100%17303%4052%43121%130الهدايا الدعائية 

أكثر الوسائل أهمية إليصال الرسالة اإلعالنية    

أهم العمالء الذين تقًدم لهم الخدمات اإلعالمية  واإلعالنية 

القنوات التلفزيونية
األرضية والفضائية

اإلعالم الجديد
إنترنت-رسائل جوال

الشاشات
الدعائية

اللوحات اإلعالنيةاإلذاعة والراديوصحف والمجالت
في الطرق والشوارع

هدايا دعائية

250

200

150

100

50

0

مهم جدا

مهم

غير مهم

  % عدد المنشآت التي أجابت  العمالء 

24%246أفراد
28%282شركات

25%255مؤسسات
21%211هيئات وحكومات

2%22أخرى   

100%1016اإلجمالي

اإلجمالي أكبر من العينة نظرًا ألن المنشأة الواحدة تقدم خدماتها للعمالء كافة
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1٥

متوسط %مؤثر جداالعوامل 
اإلجمالي %غير مؤثر%التأثير

%الكلي

100%1322%73%9321%298االسم والشهرة 

100%1319%182%8256%261تنوع وتعدد الخدمات المقدمة 

100%10319%3532%55111%176الخصومات الخاصة

100%9315%3729%54116%170التسويق االلكتروني

100%9317%4228%50132%157القرب من مناطق األعمال

100%9313%4128%50127%158اإلعالن ات التجارية

100%3317%2611%7181%225استخدام وسائل التقنية الحديثة في تقديم الخدمات

100%3318%2510%7278%230توافر الخدمات بأسعار مناسبة

100%2320%145%8544%271سمعة المنشأة وموقعها وانتشار فروعها

العوامل المؤًثرة على جذب العمالء لمنشآت اإلعالم واإلعالن 
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مؤثر جدا

متوسط الـتأثير

غير مؤثر

مدى تأثير بعض العوامل على منشآت اإلعالم واإلعالن 

العوامل
إيجابي 
بدرجة 
كبيرة

%
إيجابي 
بدرجة 

متوسطة
اإلجمالي %سلبي%

%الكلي

100%1317%15%4347%42136%إجراءات وتعاميم وقرارات الجهات الحكومية 

100%1312%7%5223%41161%االطر التنظيمية ألنشطة اإلعالن  واإلعالم 

100%10312%4%4213%54130%النواحي التسويقية

100%9298%7%5221%41156%متطلبات اإلعالن  االلزامية

100%9308%9%4328%48132%المنافسة بين المنشآت في القطاع

100%9309%26%3381%41102%تزايد أعداد الشركات والمؤسسات في السوق

100%3299%18%4254%39127%وجود شراكة او تعاون بين المنشأة مع شركات اجنبية
100%3310%10%2631%6481%توافر المعلومات والدراسات عن قطاع اإلعالم و اإلعالن  
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1٧

غير %أحيانا%كثيرًاوسيلة الترويج
اإلجمالي %مستخدم

%الكلي

المقابالت المباشرة مع العمالء المستهدفين في 
100%7316%2721%6784%211أماكن تواجدهم 

100%13317%3641%51115%161استخدام وسائل الدعاية واإلعالن  المختلفة

100%28311%4688%26142%81االعتماد على متعاونين من خارج المنشأة 

100%1316%124%8738%274العالقات المميزة مع العمالء

المشاركة في المؤتمرات والندوات المتخصصة 
100%23313%4473%33137%103باإلعالم

100%19312%4059%41124%129التسويق االلكتروني ) موقع إنترنت- رسائل ....الخ (

100%28310%4388%29133%89النشرات والمطويات

إيجابي بدرجة كبيرة

إيجابي بدرجة متوسطة

سلبي

إجراءات وتعاميم
وقرارات الجهات

الحكومية

األطر التنظيمية
ألنشطة األعالم

واألعالن

متطلباتالنواحي التسويقية
اإلعالن اإللزامية

المنافسة بين
المنشأت في القطاع

تزايد أعداد
الشركات 

والمؤسسات
في السوق

وجود شراكة
أو تعاون بين 

المنشأة مع شركات 
أجنبية

توفر المعلومات
والدراسات
 عن قطاع

اإلعالم واإلعالن

المقابالت المباشرة 
مع العمالء 

المستهدفين
في أمكاكن 

تواجدهم

إستخدام وسائل 
الدعاية و اإلعالن 

المختلفة

اإلعتماد على 
متعاونين من خارج 

المنشأة

العالقات المميزة
 مع العمالء

المشاركة في 
المؤتمرات والندوات

المتخصصة في 
اإلعالن

التسويق 
اإللكتروني

النشرات 
والمطويات

كثيرا

أحيانا

غير مستخدم

مدى استخدام منشآت اإلعالم واإلعالن  لوسائل الترويج و التسويق
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1٨

مدى تكرار حدوث الظواهر المعيقة لنشاط اإلعالم واإلعالن   

أهم العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في منشآت اإلعالم واإلعالن 

اإلجمالي %نادرا%أحيانا%كثيرةالظاهرة
%الكلي

100%5314%3515%60111%188تعامل العميل مع أكثر من وكالة دعاية وإعالن 

100%8316%5324%40166%126صعوبة تحصيل المستحقات

100%29315%4690%25145%80عدم وفاء العمالء بالتزاماتهم في العقود

تعامل العميل مع أكثر 
من وكالة دعاية وإعالن

صعوبة تحصيل 
المستحقات

عدم وفاء العمالء 
بإلتزاماتهم في العقود

كثيرا

أحيانا

نادرًا

اإلجمالي %غير مؤثر%مؤثر %مؤثر جدًاالعامل
%الكلي

100%8305%2524%6875%206ارتفاع مستوى الراتب

100%3309%228%7667%234عدم االلتزام بأوقات العمل

100%3303%3310%64100%193نقص التدريب والتأهيل

100%12305%4036%48123%146انخفاض المؤهل العلمي

100%4307%3411%63103%193نقص الخبرة والكفاءة

100%19302%3757%44111%134عدم إجادة اللغة االنجليزية

100%2301%217%7763%231التغيب المفاجئ عن الوظيفة
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1٩

مدى تأثير بعض المشكالت على نشاط منشآت اإلعالم واإلعالن 

اإلجمالي %غير مؤثر%مؤثر %مؤثر جدًاالمشكلة
%الكلي

100%6313%3318%62102%193عدم توافر معايير لجودة الخدمات اإلعالمية  واإلعالنية
100%13312%3641%51112%159الصعوبات المتعلقة بتعدد الجهات المانحة للتراخيص

100%19315%3459%48106%150صعوبات تتعلق بالتمويل

100%7318%1821%7557%240صعوبات تتعلق باستقدام العمالة

100%21314%4666%33144%104مشكالت تسويقية

إرتفاع مستوى 
الراتب

عدم االلتزام
 بأوقات العمل

نقص التدريب 
والتأهيل

انخفاض المؤهل 
العلمي

نقص الخبرة
 والكفاءة

عدم إجادة
 اللغة االنجليزية

التغيب المفاجئ
 عن الوظيفة

مؤثر جدًا

مؤثر

غير مؤثر
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عدم توافر معايير 
لجودة الخدمات 

اإلعالمية  واإلعالنية

الصعوبات 
المتعلقة

 بتعدد الجهات 
المانحة للتراخيص

صعوبات تتعلق 
بالتمويل

صعوبات تتعلق 
باستقدام

 العمالة

مشكالت
 تسويقية

مؤثر جدًا

مؤثر

غير مؤثر

اإلجمالي %صغيرة%متوسطة %كبيرة المعوقات
%الكلي

100%3294%1610%8146%238األنظمة والتشريعات

100%2294%157%8245%242الحصول على التأشيرات

100%3294%248%7370%216الوعي العام بأهمية العمل الدعائي واإلعالمي 

100%2289%285%7081%203توافر  ودقة المعلومات عن القطاع 

100%7286%2720%6678%188احتكار وكاالت دعاية معينة للمواقع اإلعالنية 

100%1786%1015%729%62أخرى 

األنظمة
 والتشريعات

الحصول على 
التأشيرات

الوعي العام
 بأهمية العمل 

الدعائي واإلعالمي 

توافر  ودقة 
المعلومات عن 

القطاع 

احتكار وكاالت 
دعاية معينة 

للمواقع اإلعالنية 

أخرى 

كبيرة

متوسطة

صغيرة

معوقات االستثمار في منشآت اإلعالم واإلعالن  في الرياض
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٢1

متوسطة %مؤثرةالعامل
اإلجمالي %غير مؤثرة%التأثير 

%الكلي

معظم منشآت القطاع عامة وليست 
100%6294%1917%7555%214متخصصة 

100%2294%287%6981%198قلة التجارب في المملكة في هذا المجال 

قد تؤدي االندماجات الى تضارب المصالح بين 
100%6294%2818%6582%189المنشآت المندمجة 

تنوع وتعدد الخدمات واالنشطة المقدمة داخل 
100%7289%3920%54113%154القطاع 

100%6286%2716%6877%195احتكار بعض المنشآت لوسيلة إعالنية معينة 

100%1486%1510%7011%50أخرى 

االندماج و مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية

العوامل التي تحد من سعي منشآت اإلعالم واإلعالن  لالندماج

النسبة المئوية٪عدد المنشآت التي أجابت  اإلندماج 

45%157ال أؤيد
41%143نعم أؤيد
14%48لم يحدد
100%348اإلجمالي

لم يحدد
%14

نعم أويد
%41

ال أويد
%45
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مؤثر جدًا

متوسط التأثير

غير مؤثر

معظم منشآت 
القطاع عامة 

وليست متخصصة 

قلة التجارب في 
المملكة في هذا 

المجال 

قد تؤدي 
االندماجات الى 
تضارب المصالح 

بين المنشآت 
المندمجة 

تنوع وتعدد 
الخدمات 
واالنشطة 

المقدمة داخل 
القطاع 

احتكار بعض 
المنشآت لوسيلة 

إعالنية معينة 

أخرى 

تقويم أداء نشاط  منشآت اإلعالم واإلعالن 
النسبة المئوية٪العددالتقويم 

22%75ممتاز
64%221جيد

5%19ضعيف
9%33لم يذكر

100%348اإلجمالي
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٢٣

  النسبة المئوية  الى إجمالي االجابات %  عدد المنشآت التي أجابت  الخطط المستقبلية

25%208إنشاء فروع جديدة في مدن أخرى 
17%145التعاون مع شركات دولية

27%222جذب الكفاءات الوطنية للعمل في المنشأة
5%45االستمرار بالوضع الحالي

26%216إدراج خدمات اعالنية واعالمية جديدة
100%836اإلجمالي

ممتاز
%22

ضعيف
%5

جيد
%64

إنشاء فروع 
جديدة في مدن 

أخرى
%25

التعاون مع 
شركات دولية

%17
جذب الكفاءات الوطنية 

للعمل في المنشأة
%27

االستمرار 
بالوضع 
الحالي
%5

إدراج خدمات اعالنية 
واعالمية جديدة

%26

الخطط المستقبلية لمنشآت اإلعالم واإلعالن 




