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ار�شادية  لأغرا�ض  التقرير  هذا  بارتنرز  فاليو  و�شركة  لل�شحافة  دبي  نادي  اأعد 

اأو خدمات محا�شبية  فقط, ول يمكن اعتباره بالتالي م�شدرًا لأية م�شورة قانونية 

اأو ا�شت�شارات ا�شتثمارية اأو مهنية من اأي نوع كانت. ول يجوز ا�شتخدام المعلومات 

الواردة في هذا التقرير كبديل عن ا�شت�شارة م�شت�شارين متخ�ش�شين. وين�شح قبل 

بعد  المتخ�ش�شة  الجهة  ا�شت�شارة  اإجراء, ب�شرورة  باأي  القيام  اأو  اأي قرار  اتخاذ 

تزويده بجميع الحقائق المتعلقة بحالتك الخا�شة. 

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا التقرير على اأ�شا�ض “كما هي” من دون اي 
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نوع كانت, �شريحة كانت اأم �شمنية, بما في ذلك �شمنًا و“لي�ض ح�شرًا” كفالت 

الأداء, وقابلية الت�شوق التجاري, والمالئمة لأغرا�ض محددة. 

التقرير, بهذا  الخا�شة  والن�شر  الطبع  حقوق  جميع  لل�شحافة  دبي  ن��ادي   يملك 

ول يجوز اإعادة ن�شر اأو ن�شخ اأي جزء منه من دون الح�شول على الموافقة الخطية 

ال�شريحة اأو الم�شبقة للنادي, وقد �شاعدت �شركة فاليو بارتنرز نادي دبي لل�شحافة 

في اعداد هذا التقرير. 

كل  ت�شكل  والتي  فيها,  الأع�شاء  ال�شركات  �شبكة  اإلى  بارتنرز  فاليو  �شركة  ت�شير  و 

منها كيانًا “ قانونيًا” منف�شاًل و“م�شتقاًل”. جميع الحقوق محفوظة. 
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�شه���د قطاع الإعالم خالل الفترة الما�شية تغيرات ل���م ي�شبق لها مثيل في المنطقة العربية والعالم اأجمع. وفي 

غ�ش���ون فت���رة ق�شيرة لم تتجاوز الع���ام منذ اإطالق الإ�ش���دار الثاني لتقرير نظرة على الإع���الم العربي, �شهد 

القت�شاد العالمي تحولت جذرية �شدمت حتى اأكثر المراقبين ت�شاوؤمًا. وبالطبع, فاإن �شناعة الإعالم لم تكن 

بمناأى عن تاأثيرات مثل هذه الظروف والتحديات ال�شعبة. 

ونح���ن نق���دم لكم الإ�شدار الثالث من تقرير نظرة على الإعالم العربي, ندرك تمامًا اأن التحديات الماثلة اأمام 

قط���اع الإعالم ف���ي منطقتنا, وكذلك في جميع اأنح���اء العالم, هي تحديات هائلة, ولكنه���ا لي�شت باأي حال من 

الأح���وال م�شتحيلة الحل. لقد علمتنا تجاربنا واأبحاثنا حول الآلي���ات المتغيرة ل�شناعة الإعالم في هذا الجزء 

من العالم, اأن التحديات ال�شعبة لطالما رافقتها فر�ض جديدة وكثيرة. ومن هنا, �شتالحظون اأن اللهجة العامة 

للتقري���ر الذي بين اأيديكم تت�شم بالتفاوؤل الحذر, ونحن على ثقة باأن �شناعة الإعالم في منطقتنا تمتلك اأ�ش�شًا 

قوي���ة بم���ا يكفي لي�ض فقط لل�شمود في وجه العوا�شف, واإنما اأي�ش���ًا للم�شي قدمًا, والتعلم من درو�ض الما�شي, 

وت�شويب الأخطاء.

مث���اٌل واحد يكفي هنا لتاأيي���د النهج الذي نتبعه في تفاوؤلنا الحذر فيما يتعلق بالم�شتقبل القريب لقطاع الإعالم 

في العالم العربي. فقد اأكدت الدرا�شة التي اأجريناها اأنه على الرغم من اأن الإعالم المطبوع في المنطقة �شهد 

تغيي���رات هيكلي���ة كبيرة في هذه الأوق���ات الع�شيبة, اإل اأنه تجاوز العا�شفة ب�ش���كل اأف�شل من الأ�شواق الأخرى, 

وذل���ك مع الرتف���اع الم�شتمر لأعداد التوزي���ع اليومي وانطالق عناوي���ن جديدة. وقد �شاهم���ت قوانين الإعالم 

الجدي���دة التي خرجت اإلى حي���ز الوجود في بلدان عدة في دعم هذا النمو. كم���ا كانت عائدات و�شائل الإعالم 

المطبوع اأكثر ا�شتقرارًا و مرونة من معظم الأ�شواق الأخرى.

وف���ي نف����ض الوقت, لم يق���ف النمو الذي حققه الإع���الم المطبوع في طري���ق مواكبة العال���م الرقمي, وهذا بال 

�ش���ك اأمر م�شجع للغاي���ة. فال�شعبية الوا�شعة ل�شبكات الإعالم الجتماعي, كما ج���اء في التقرير, اأظهرت وجود 

ت���وازن �شحي بين و�شائل الإعالم التقليدية والو�شائل الرقمية. اأما فيما يتعلق بتحقيق عائد مادي من المحتوى 

الإلكترون���ي, فيبدو اأن هناك مجالت تثير بع����ض القلق, ولكن ال�شورة التي تبرز من خالل درا�شتنا توؤكد وجود 

تج���ارب ناجحة ومب�ش���رة, حيث اأظهر التقري���ر نماذج مختلفة يت���م اعتمادها لتعزيز العائ���د المادي للمحتوى 

الإلكتروني على نحو فعال. 

اأود ختامًا اأن اأ�شير اإلى اأن هذا الإ�شدار الثالث من تقرير نظرة على الإعالم العربي ينطوي على تطور مهم عن 

الإ�شدارات ال�شابقة �شواء من حيث نطاق التغطية اأو عمق التحليل. وكلنا ثقة باأن التقرير بالبيانات والمعلومات 

الواردة فيه �شيكون مرجعًا مهمًا ل�شناعة الإعالم في منطقتنا. ونتطلع اأن ي�شهم التقرير في تحفيز المزيد من 

الدرا�شات والأبحاث الإعالمية في منطقتنا العربية.

منى غانم المري

الرئي�ض

نادي دبي لل�شحافة

منى غانم المري

الرئي�س

نادي دبي لل�صحافة
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ي�شعدن���ا ف���ي نادي دبي لل�شحافة اأن ن�شع بين اأيديكم الإ�شدار الثالث م���ن تقريرنا ال�شنوي نظرة على الإعالم 

العرب���ي, اأح���د مبادرات نادي دبي لل�شحافة الت���ي تتطلع اإلى دعم وتطوير �شناعة الإع���الم العربي, اإلى جانب 

منت���دى الإع���الم العربي وجائ���زة ال�شحافة العربي���ة والعديد من الفعالي���ات والن�شاطت الأخ���رى. ول تقت�شر 

اأهداف هذا التقرير على تقييم الم�شهد الإعالمي في المنطقة , واإنما اأي�شًا الم�شاهمة في بناء قاعدة معرفية 

حول الإعالم ت�شتفيد منها الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي.

اإ�شدارنا لهذا العام اأكثر �شمولية وعمقًا من الإ�شدارات ال�شابقة, وياأتي مدعومًا لأول مرة بدرا�شة خا�شة مكثفة 

حول تغير اأنماط ال�شتهالك الإعالمي في اأربع اأ�شواق اإعالمية مهمة في المنطقة ت�شمل دولة الإمارات العربية 

المتح���دة, والمملكة العربية ال�شعودية, وم�شر, ولبنان. كم���ا قمنا بتو�شيع نطاق تغطية التقرير لي�شمل 15 دولة 

عربية هي البحرين, وم�شر, والأردن, والكويت, ولبنان, والمغرب, وعمان, وفل�شطين, وقطر, والمملكة العربية 

ال�شعودية, و�شوريا, وال�شودان, وتون�ض, ودولة الإمارات العربية المتحدة, واليمن.

تم ن�شر الإ�شدار ال�شابق من التقرير بعد وقت ق�شير من بدء الأزمة المالية العالمية, مما لم يترك مجاًل وا�شعًا 

لإدراج تحلي���الت مف�شلة لتاأثير الأزمة على �شناعة الإعالم. ولقد قمنا بتعوي�ض ذلك في الإ�شدار الحالي, من 

خ���الل تقدي���م تقييم اأكثر �شموليًة وتركيزًا. وغني ع���ن القول اأن الآثار المترتبة عل���ى الأزمة الماليةتختلف من 

دولة اإلى اأخرى, حيث يتوقف ذلك على مدى عالقة كل �شوق وم�شتوى تعر�شها لالأ�شواق العالمية. ومن هنا, فاإن 

تقييمات الأ�شواق الواردة في التقرير تاأخذ بالعتبار خ�شو�شيات الأ�شواق الم�شمولة بالدرا�شة.

وق���د عم���ل �شركاوؤن���ا في المعرفة, �شرك���ة فاليو بارتن���رز, ال�شركة العالمي���ة المخت�شة في مج���ال ال�شت�شارات 

الإداري���ة والت���ي تمتلك خب���رات وا�شعة في مج���ال الت�شالت والإعالم, اإل���ى جانب فريق العم���ل في نادي دبي 

لل�شحاف���ة, ليكون التقرير �شام���اًل ودقيقًا قدر الإمكان. وبالإ�شافة اإلى العتماد عل���ى اأبحاث اأ�شا�شية وثانوية, 

قمنا باإجراء مقابالت مع ممثلي حوالي 125 موؤ�ش�شة اإعالمية في البلدان التي يغطيها التقرير. واأ�شهمت نتائج 

هذه المقابالت في اإثراء التقرير, حيث قدمت اآراء خبراء القطاع الإعالمي المعنيين بمو�شوعات التقرير. كما 

اأود اأي�ش���ًا اأن اأ�شيد ب�شركة نيل�شون, ال�شركة العالمية المتخ�ش�ش���ة في اأبحاث ال�شوق, على اإنجازها للدرا�شات 

الميداني���ة ودرا�ش���ات ال�شوق وف���ي الوقت المحدد, خا�ش���ة واأن نتائج هذه الدرا�شات اأ�شاف���ت قيمة نوعية لهذا 

الإ�شدار من التقرير.

واأود هن���ا اأن اأ�شير اإلى بع�ض الأخبار الطيب���ة, حيث اأن غالبية خبراء الإعالم الذين اأجرينا مقابالت معهم في 

الدول الخم�ض ع�شرة التي يغطيها التقرير كانت لديهم نظرة اإيجابية حول الآفاق الم�شتقبلية ل�شناعة الإعالم 

ف���ي المنطقة عل���ى الرغم من تاأثي���ر التراجع القت�شادي. كما لحظن���ا ارتفاعًا في مع���دلت تف�شيل المحتوى 

العرب���ي المحل���ي في البلدان التي تنت���ج محتوى محليًا مثل م�ش���ر ولبنان, مما ي�شير اإل���ى اتجاهات جديدة في 

�شناعة الإعالم ولدى م�شتهلكي المنتج الإعالمي.

و�شتالحظ���ون تغي���رًا جوهريًا في هيكلية التقري���ر مقارنة مع الإ�شدارين ال�شابقين. ففي حي���ن اأن الق�شم الأول 

يق���دم لمحة عامة وا�شعة النطاق حول ال�ش���وق الإعالمية في المنطقة عبر مختلف المن�شات من اإعالم مطبوع 

ومرئ���ي واإلكترون���ي, وف���ي �شياق عالمي, يتجه الق�شم الثان���ي اإلى ت�شييق دائرة البحث ليرك���ز على كل دولة من 

ال���دول الخم�ض ع�ش���رة الم�شمولة, مع تركيز خا����ض على الدول الأرب���ع الم�شتهدفة باأبح���اث ودرا�شات ال�شوق. 

وي�ش���كل الق�شم الأخي���ر المحور الرئي�شي للتقرير, وهو عبارة عن تقييم لإنتاج ون�شر المحتوى المحلي/الإقليمي 

في قطاع الإعالم العربي. وقد تم اإدراج العديد من درا�شات الحالة لتقديم مقارنات مثيرة لالهتمام في جميع 

اأق�شام التقرير, في ر�شد الآليات الكثيرة التي يتطور من خاللها قطاع الإعالم في العالم العربي.

وكلن���ا ثق���ة باأن ال���روؤى والتحليالت والبيان���ات والتوقعات التي يت�شمنها ه���ذا التقرير �شتمثل م�ش���درًا مرجعيًا 

موثوقًا لأ�شحاب واإدارات الموؤ�ش�شات الإعالمية, والخبراء, و�شانعي ال�شيا�شات, وال�شحفيين, والطلبة, واأفراد 

الجمهور ب�شورة عامة.

مريم بن فهد

المدير التنفيذي

نادي دبي لل�شحافة

مريم بن فهد

المدير التنفيذي

نادي دبي لل�صحافة
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نرحب بكم في الإ�شدار الثالث من تقرير نظرة على الإعالم العربي, المطبوعة الأكثر �شمولية التي تغطي جميع 

قطاع���ات الإعالم الرئي�شية والمن�شات المتعددة واتجاه���ات ال�شتهالك في العالم العربي. وي�شرفنا اأن ن�شهم 

في اإعداد هذا الإ�شدار م�شتندين اإلى خبراتنا العالمية الوا�شعة في �شناعة الإعالم والمحتوى في عالم تتزايد 

فيه المن�شات الإعالمية المتعددة. وقد اأ�شعدنا خالل اإنجاز هذا العمل اأن نتعاون عن كثب مع فريق نادي دبي 

لل�شحافة على مدى الأ�شهر الثالثة الما�شية, فحظينا بفر�شة لتقدير المهنية العالية التي يتعامل بها النادي. 

�شدارين ال�شابقين و يغطي مجموعة كبيرة من موا�شيع اإ�شافية.  ه���ذا الإ�ش���دار من التقرير يبني على اأ�ش�ض الإ

فه���و يغطي ثالثة اأ�شواق اإ�شافية بالمقارنة مع الطبعة ال�شابقة, كما يقدم وللمرة الأولى تحلياًل مف�شاًل لعادات 

واتجاهات الم�شتهلكين في اأربع اأ�شواق مختارة, بناء على اأبحاث ميدانية �شاملة. ويغطي التقرير فترة الدرا�شة 

الممت���دة بي���ن عامي 2009 و 2013 في تحليل لقط���اع الإعالن المحلي عبر جميع المن�ش���ات الرئي�شية, وجميع 

البلدان الخم�شة ع�شر.

يمث���ل هذا التقري���ر تقييمًا مف�شاًل للو�شع القائ���م واآفاق �شناعة الإعالم في المنطقة م���ع توقعات نمو اإيجابية  

لالإنفاق الإعالني في جميع البلدان تلي التراجع الذي اأثر على و�شائل الإعالم العالمية والإقليمية خالل العامين 

الما�شيي���ن. كما ي�شلط التقرير ال�ش���وء على تزايد اأهمية المحتوى المحلي من منظور الإنتاج وال�شتهالك على 

حد �شواء, الأمر الذي يتجلى في العنوان الرئي�شي تحفيز المحتوى المحلي وكذلك المو�شوع الرئي�ض في الق�شم 

الثال���ث م���ن التقرير. ويت�شم���ن التقرير درا�شات حال���ة قّيمة اأُختيرت باإنتب���اه كبير لت�شكل و�شيل���ة لمقارنة بين 

تطورات �شناعة الإعالم في المنطقة العربية وتلك الموجودة في الأ�شواق الدولية المتقدمة و النا�شئة.

وبن���اًء عل���ى تحاليلنا, و الت���ي ت�شمنت مقابالت مع  125 من خبراء الإعالم ف���ي المنطقة, فاإن �شناعة الإعالم 

في المنطقة العربية تملك اإمكانيات قوية للنمو على مختلف الم�شتويات, بما في ذلك ا�شتغالل الموهبة, واإنتاج 

المحت���وى, وال�شتهالك عب���ر مختلف المن�شات, وتحقيق عوائد مادية. ومن المتوق���ع اأي�شا اأن ت�شتفيد �شناعة 

الإع���الم م���ن وجود اأعداد كبيرة من ال�شكان من فئة ال�شباب وذلك ب�شب���ب قدرة هذه الفئة  على قيادة وتحفيز 

عملي���ة تطوير المحتوى في عالم متعدد المن�شات مع الحف���اظ على القيم والثقافة والتراث في العالم العربي. 

التحليالت ت�شلط ال�شوء  على عدة مجالت اإمتياز في جميع اأنحاء البلدان التي تمثل مجتمعة اأ�شا�ض نمو قطاع 

الإعالم في المنطقة العربية.

ون���ود اأن نع���رب عن خال�ض امتناننا لجميع من �شاهم بالوق���ت والمعرفة والجهد في اإنتاج هذا التقرير. والأهم 

من ذلك اأننا فخورون ب�شراكتنا مع موؤ�ش�شة مرموقة مثل نادي دبي لل�شحافة خالل اإعداد هذا الإ�شدار الثالث 

من تقرير نظرة على الإعالم العربي, �شاكرين قيادة النادي وفريق العمل على الدعم الذي قدموه.

�شانتينو �شاغوتو

 الع�شو الإقليمي في منطقة ال�شرق الأو�شط

 و�شمال اأفريقيا

فاليو بارتنرز

�سانتينو �ساغوتو

�لع�شو �لإقليمي في منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

فاليو بارتنرز
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�شحيفة 14 اأكتوبر, اليمن

�شحيفة 26 �شبتمبر, اليمن

�شركة اأبوظبي لالإعالم, الإمارات 

�شحيفة الأحداث المغربية, ال�شودان

�شحيفة الأحداث, المغرب

مركز الأهرام للترجمة والن�شر, م�شر

�شحيفة الأهرام, م�شر

�شحيفة الأخبار, م�شر

�شحيفة العرب اليوم, الأردن

�شحيفة العرب, قطر 

المركز العربي للتدريب, �شوريا

مجلة العربي, الكويت

�شركة الأثير الإعالمية, فل�شطين

�شحيفة الأيام, المغرب

مجلة البيادر, فل�شطين

مارات العربية المتحدة �شحيفة البيان, الإ

اإذاعة البكري, فل�شطين

�شحيفة البلد , لبنان

�شحيفة الد�شتور, الأردن

�شحيفة الحياة الجديدة, فل�شطين

�شحيفة الحياة, الأردن

�شحيفة الحياة, لندن

وات ويت, الأردن

�شحيفة الحرية, تون�ض

منتدى الجزيرة, قطر

قناة الجزيرة, قطر

�شحيفة الجزيرة, ال�شعودية

مركز الجزيرة للتدريب والتطوير, قطر

مركز المراأة العربية للتدريب والبحوث, 

تون�ض 

تلفزيون المنار, لبنان

تلفزيون المحور, م�شر

�شحيفة القب�ض, الكويت

�شحيفة القد�ض, فل�شطين 

�شحيفة الراأي, الأردن

�شحيفة الريا�ض, المملكة العربية ال�شعودية

�شحيفة ال�شفير, لبنان

�شحيفة ال�شرق الأو�شط, المنطقة العربية

�شحيفة الثورة, �شوريا

�شحيفة الو�شيط, الإمارات العربية المتحدة

�شحيفة الوطن, �شوريا

�شحيفة الوطن, قطر

تلفزيون الوطن, فل�شطين

All4media, الإمارات العربية المتحدة

الجامعة الأمريكية في بيروت

الجامعة الأمريكية في دبي

�شحيفة النهار, لبنان

المجموعة الإعالمية العربية, الإمارات 

العربية المتحدة

التحاد العربي لمكافحة القر�شنة, 

الإمارات العربية المتحدة

�شحيفة ال�شحافة, تون�ض

اأ�شو�شيتد بر�ض, الإمارات العربية المتحدة

�شحيفة الأيام, فل�شطين

مجلة اأيام وليالي, ال�شودان

BBC العربية, لندن

�شركة القاهرة لالأخبار, م�شر

مجلة وجهة نظر, م�شر

دار الحياة, لبنان

دار ال�شرق, قطر

ديزني, المنطقة العربية

موؤ�ش�شة دبي لالإعالم, الإمارات العربية 

المتحدة

�شركة دو, الإمارات العربية المتحدة

اإيالف, المنطقة العربية

اإنديمول ال�شرق الأو�شط, لبنان

ات�شالت, الإمارات العربية المتحدة

فيلم وورك�ض, الإمارات العربية المتحدة

تلفزيون الم�شتقبل, لبنان

جمعية ال�شحافة الخليجية, البحرين

InMediaPlus, لبنان

International Media Support، اليمن

جيران, الأردن

المدينة الإعالمية الأردنية

تلفزيون الأردن

�شحيفة الخرطوم, ال�شودان

Knowledge View, المنطقة العربية

موقع كلنا �شركاء, �شوريا

جميعة ال�شحفيين الكويتية

وكالة اأنباء الكويت

مجلة لها, لبنان

�شركة لمترى بيك�شترز, الإمارات العربية 

المتحدة

LBC, لبنان

موقع معًا الإخباري, فل�شطين

MBC, المملكة العربية ال�شعودية

Mediaedge:cia ال�شرق الأو�شط, 

الإمارات العربية المتحدة

المجل�ض الوطني لالإعالم, الإمارات العربية 

المتحدة

تلفزيون الجديد, لينان

لكتروني, الكويت موقع الآن الإ

O3 Production، المملكة العربية 

ال�شعودية

�شحيفة عمان, �شلطنة عمان

جمعية ال�شحافيين العمانية

عمان موبايل

اأوربت, البحربن

تلفزيون فل�شطين

وكالة بترا لالأنباء, الأردن

Pyramedia, الإمارات العربية المتحدة

وكالة الأنباء القطرية

كيوتل, قطر

مجلة الوقائع, تون�ض

روتانا ديجيتال, المملكة العربية ال�شعودية

وكالة اأنباء �شباأ, اليمن

�شماكوم, الإمارات العربية المتحدة

جامعة ال�شارقة, الإمارات العربية المتحدة

�شيرزاد فيلمز, البحرين

�شوتايم, الإمارات العربية المتحدة 

Signature Productions, لبنان

ال�شركة الوطنية لالإذاعة والتلفزة, المغرب

�شتاركوم ميديا ف�شت ال�شرق الأو�شط, 

الإمارات العربية المتحدة

اتحاد ال�شحافيين ال�شودانيين

�شركة طريق المحبة لالإنتاج, فل�شطين

تي دبليو ايه رعد, الإمارات العربية المتحدة

تيكوم, المجمع التقني, الإمارات العربية 

المتحدة

The Frame, الإمارات العربية المتحدة

دي بر�ض, �شوريا

�شحيفة ت�شرين, �شوريا

twofour54, الإمارات العربية المتحدة

جمعية ال�شحفيين الإماراتيين

دير
تق

 و 
كر

ش
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يهدف الإ�شدار الثالث من تقرير نظرة على الإعالم العربي اإلى تقديم نظرة �شاملة لأو�شاع قطاع الإعالم العربي, بما في ذلك ال

اثنتي  �شمال  والذين  للتقرير,  ال�شابقين  الإ�شدارين  على  هنا  اعتمدنا   وقد   .2013 و   2009 عامي  بين  القطاع  ب�شاأن  التوقعات 

ع�شرة �شوقًا رئي�شية في العالم العربي )البحرين, وم�شر, والأردن, ولبنان, والكويت, والمغرب, وعمان, وقطر, والمملكة العربية 

ال�شعودية, وتون�ض, واليمن, ودولة الإمارات العربية المتحدة(, واأ�شفنا في هذا الإ�شدار ثالثة بلدان اأخرى هي فل�شطين, وال�شودان, 

و�شوريا, لتقديم روؤية اأكثر تكاماًل للمنطقة العربية.

وتت�شمن تحليالتنا توقعات كمية للمنطقة بين عامي 2009 و 2013, ودرا�شة لعائدات الإعالن بح�شب الو�شيلة الإعالمية, وحجم 

توزيع ال�شحف وا�شتراكات محطات البث التلفزيوني الم�شفر, والعديد غيرها. توقعاتنا مبنية على مجموعة من العوامل, من بينها 

بيانات تاريخية من عدة �شركات معروفة متخ�ش�شة في الأبحاث الإعالمية, وتوقعات القت�شاد الكلي وقطاع الإعالم, والمعلومات 

النوعية التي ا�شتقيناها من المقابالت التي اأجريت مع 125 من خبراء القطاع, بالإ�شافة اإلى نموذج التوقعات الذي نعتمده. كما 

العربية  الإمارات  ودولة  ال�شعودية,  العربية  والمملكة  ولبنان,  م�شر,  في  الإعالمي  ال�شتهالك  اأنماط  حول  اأبحاث  باإجراء  قمنا 

المتحدة, وذلك من خالل �شراكتنا مع �شركة نيل�شن. وقد اأجريت هذه الأبحاث من خالل عينة تمثيلية �شمت حوالي 400 – 500 

�شخ�ض من كل دولة. 

ل �شك اأن التقرير والتوقعات تتطلب مراجعة دورية, ول�شيما بالنظر اإلى ت�شارع التغيرات التي توؤثر على �شناعة الإعالم عالميًا 

واإقليميًا, بما في ذلك العولمة, وتطور �شبكة النترنت, وطرح هواتف نقالة جديدة, وتاأ�شي�ض مناطق اإعالمية جديدة ... الخ. وقد 

تم تحليل جميع هذه التجاهات في هذا الإ�شدار الذي ي�شكل قاعدة لر�شد عملية التقدم والتطور في القطاع الإعالمي, تح�شبًا 

لالتجاهات المقبلة.

انخفا�شًا  ال�شمي  المحلي  الإجمالي  الناتج  �شجل  العالمية, حيث  القت�شادية  الأزمة  العربية جراء  المنطقة  اقت�شاديات  تاأثرت 

بن�شبة 10٪ في المتو�شط خالل عام 2009. كذلك تاأثرت �شناعة الإعالم ب�شكل مبا�شر, مع تراجع عائدات الإعالن في المنطقة 

بن�شبة 14٪ في عام 2009. ومع ذلك, وبالرغم من هذه الأوقات ال�شعبة, من المتوقع حدوث انتعا�ض �شريع. بناء على توقعاتنا, 

�شتعود عائدات الإعالن اإلى ما كانت عليه قبل الأزمة عام 2008 بحلول نهاية عام 2011, و�شتوا�شل نموها بمعدل نمو �شنوي مركب 

يبلغ 8٪ اعتبارًا من عام 2009 حتى عام 2013. وعالوة على ذلك, فاإن العاملين في القطاع متفائلين ب�شاأن الم�شتقبل, حيث قال 

حوالي 60٪ من الخبراء الذين قابلناهم اأن لديهم �شعورًا اإيجابيًا اإزاء حالة قطاع الإعالم في المنطقة العربية في عام 2010. وفي 

الواقع, فاإننا ن�شهد بع�ض التجاهات الإيجابية في هذه ال�شناعة, ل�شيما مع النمو في و�شائل الإعالم الرقمية والتغيرات الهيكلية 

التي ي�شهدها القطاع, بما في ذلك عمليات الدمج التي ت�شاعد على بناء هيكلية اأكثر كفاءة وفاعلية. 
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يت�شمن الق�شم الأول من هذا التقرير تحلياًل مقارنًا بين اتجاهات الإعالم في المنطقة العربية وتلك الموجودة في بقية اأنحاء العالم. وقد قمنا بتقييم 

الو�شع الراهن ل�شناعة الإعالم العربي مقارنة مع الأ�شواق المتقدمة والنا�شئة, وتحديد فر�ض النمو الرئي�شية. اأوًل, اأظهر تقييم قطاع الإعالم المطبوع 

في المنطقة, كما هو الحال في باقي اأنحاء العالم, اأن هذا القطاع ي�شهد تغيرات هيكلية مهمة, بدءًا من تقلي�ض التكاليف وتر�شيد عملية اإطالق عناوين 

جديدة, اإلى عمليات الدمج بين من�شات متعددة, والنتقال اإلى من�شات جديدة. ولكن, وعلى عك�ض العديد من الأ�شواق الأخرى, يوا�شل قطاع الإعالم 

المطبوع في المنطقة نموه الم�شتمر �شواء في عدد العناوين اأو حجم التوزيع. وفي حين اأن ظهور �شبكة النترنت كمن�شة �شالحة ل�شتهالك الأخبار بداأ 

يوؤثر على ال�شحف التقليدية في المنطقة, فاإن معظم الموؤ�ش�شات الإعالمية ت�شتخدم �شبكة النترنت لت�شتكمل ن�شخ من�شوراتها  المطبوعة. وبالنظر اإلى 

الم�شتقبل, وعلى الرغم من اأننا نتوقع تباطوؤ معدل نمو الإعالم المطبوع, فاإننا ل نزال نعتقد اأن هناك المزيد من الإمكانيات غير الم�شتغلة. فالأ�شواق 

في المنطقة العربية ل تزال غير م�شبعة, مع تركيز منخف�ض لل�شحف في العديد من الدول, ف�شاًل عن احتمالت قوية لزيادة عائدات الإعالن من خالل 

تعزيز عمليات تدقيق التوزيع وتنفيذ المزيد من عمليات الدمج.

ال�شركات  قبل  من  جدية  اأكثر  نحو  على  معها  التعامل  يجري  تمامًا  مختلف  نوع  من  تحديات  العربية  المنطقة  في  التلفزيون  �شناعة  تواجه  ثانيًا,   

التلفزيوني  البث  انت�شار  معدل  وانخفا�ض  المفتوح,  البث  قنوات  تواجهها  التي  الإعالن  عائدات  انخفا�ض  ذلك  في  بما  �شواء,  حد  على  والحكومات 

الم�شفر. كما اأن قطاع البث الف�شائي المفتوح ي�شهد ت�شتتًا وا�شحًا بعد اأن و�شل عدد القنوات اإلى ما يقرب من 600 قناة في عام 2009, في حين تهيمن 

عليه قلة من محطات البث الرئي�شية. ومع ذلك, هناك اإمكانات كبيرة للنمو مدفوعة باعتماد نظم دقيقة لقيا�ض جمهور, وزيادة عمليات الدمج في 

القطاع, واإدخال تقنيات جديدة �شتعزز مفهوم الإعالن الم�شتهدف. وفي الوقت نف�شه, يواجه قطاع البث الم�شفر تحديات قا�شية, ناجمة عن ارتفاع 

م�شتويات القر�شنة والمناف�شة الحادة من قطاع البث الف�شائي المفتوح. وبالرغم من ذلك, من المرجح اأن ت�شهم عملية دمج اثنتين من كبرى �شركات 

البث الم�شفر لت�شكيل �شبكة اأوربت �شوتايم, اإلى جانب زيادة ال�شتثمارات في تكنولوجيا مكافحة القر�شنة, في دفع النمو في هذا القطاع. بالإ�شافة 

اإلى ذلك, بداأت المن�شات الرقمية الجديدة تترك ب�شماتها في المنطقة, بما في ذلك ارتفاع معدلت انت�شار البث الأر�شي الرقمي في �شمال اأفريقيا 

وتلفزيون الإنترنت في بع�ض دول الخليج, في حين يتم طرح خدمات جديدة مثل الفيديو ح�شب الطلب من قبل �شركات البث الم�شفر, باعتبارها و�شيلة 

للتمايز عن محطات البث المفتوح. 

اأخيرًا, تتزايد اأهمية الإنترنت والهاتف النقال كمن�شات لال�شتهالك الإعالمي في المنطقة. وفي حين يمثل الإعالن عبر النترنت في الوقت الراهن ٪1 

فقط من اإجمالي الإنفاق الإعالني في المنطقة, من المتوقع اأن ت�شبح الإنترنت المن�شة الإعالمية الأ�شرع نموًا على مدى ال�شنوات القادمة. ومع ارتفاع 

معدلت انت�شار خدمات النطاق العري�ض, �شينمو حجم الإعالن عبر النترنت, مدعومًا بارتفاع معدلت الإعالن عبر محركات البحث وال�شتخدام 

المتزايد ل�شبكات الإعالم الجتماعي. وبالمثل, تتزايد �شعبية الهاتف النقال بتقنية النطاق العري�ض, لتدفع عملية ا�شتخدام الهاتف النقال كو�شيلة 

اإعالمية مهمة, وتعزز النمو في تطبيقات الهاتف النقال, وخا�شة تطبيقات تقديم الأخبار, في بع�ض الدول العربية.

يقدم الق�شم الثاني من التقرير تحلياًل متعمقًا لالأ�شواق الإعالمية, اإلى جانب توقعات محّدثة لقطاع الإعالن في جميع الأ�شواق الخم�ض ع�شرة, موزعة 

بح�شب الو�شيلة الإعالمية. وفي حين يركز الجزء الأول على نتائج درا�شات ال�شوق التي اأجريت في اأربع اأ�شواق رئي�شية, هي م�شر, ولبنان, والمملكة 

العربية ال�شعودية, ودولة الإمارات العربية المتحدة, يقدم الجزء الثاني معلومات حول كل �شوق على حدة للدول المتبقية, بما في ذلك �شوق الإعالن 

عبر المنطقة العربية.

ت�شلط اأبحاث ال�شوق ال�شوء على اأهمية التركيبة ال�شكانية الفريدة من نوعها في المنطقة العربية, والطلب القوي على المحتوى العربي المحلي. اأوًل, 

ت�شهم ال�شريحة العري�شة من ال�شكان ال�شباب )دون �شن 30( في المنطقة, وهي عن�شر م�شترك في جميع الأ�شواق الخم�ض ع�شرة التي �شملها التقرير, 

ال�شبكات  ا�شتخدام  اعُتبر  حيث  هامًا,  دورًا  الجتماعية  ال�شبكات  تلعب  الخ�شو�ض,  وجه  وعلى  الإنترنت.  عبر  الإعالمي  ال�شتهالك  عملية  دفع  في 

الجتماعية  من الأن�شطة المف�شلة على �شبكة الإنترنت واأحد اأهم اأ�شاليب التوا�شل. واأظهرت اأبحاث ال�شوق اأن حوالي  70٪ من الأفراد  في الأ�شواق 

الأربع ي�شتخدمون ال�شبكات الجتماعية ب�شكل من الأ�شكال, وحوالي 15٪ ي�شتخدمون مواقع ال�شبكات الجتماعية مرة واحدة يوميًا على الأقل. وهذا 

اأمر جدير بالمالحظة حيث اأن متو�شط الوقت الذي يق�شيه الأفراد على النترنت يوميًا يبلغ حوالي ثالث �شاعات وهو ي�شاوي وقت م�شاهدة التلفزيون. 

واأخيرًا, اأكدت الأبحاث تف�شيل المحتوى المحلي بين مختلف ال�شرائح, حيث قال اأكثر من 60٪ من الم�شتهلكين اأنهم يف�شلون ت�شفح الإنترنت باللغة 

العربية, و 80٪ يف�شلون م�شاهدة التلفزيون باللغة العربية, مع تف�شيل لبوابات النترنت ومواقع ال�شبكات الجتماعية الإقليمية. وفي البلدان المنتجة 

للمحتوى المحلي مثل م�شر, ارتفعت ن�شب تف�شيل محتوى النترنت الخا�ض بالبلد والمنتج فيه.

في الجزء الثاني من الق�شم الثاني, نقدم تقييمًا موجزًا لالأ�شواق الإحدى ع�شرة الباقية, ف�شاًل عن ال�شوق عبر المنطقة العربية, مع بيان تف�شيلي 

لالإنفاق الإعالني بح�شب المن�شة. وخالل �شياغة توقعاتنا ل�شوق الإعالن, اأخذنا بالعتبار الآثار المترتبة عن الأزمة القت�شادية, والتي لم ت�شعر بها 

المنطقة تمامًا حتى الن�شف الأخير من عام 2009. وفي حين تختلف التاأثيرات باختالف الأ�شواق في المنطقة العربية, فقد ت�شببت في تحول اأموال 

الإعالن بعيدًا عن و�شائل الإعالم التقليدية. وبينما ا�شتقطبت ال�شحف والقنوات التلفزيونية العربية معظم حجم الإنفاق الإعالني في دول مجل�ض 

التعاون الخليجي, حافظت قنوات التلفزيون المحلية على هيمنتها في عدد قليل من الأ�شواق في �شمال اأفريقيا والم�شرق العربي.

في الق�شم الثالث من تقرير هذا العام, نركز على مو�شوع له اأهمية كبيرة بالن�شبة لخبراء الإعالم والم�شتهلكين على حد �شواء, مع ما يكت�شبه من اأهمية 

تتعلق بقدرته على خلق قيمة كبيرة لقطاع الإعالم, وهو تحفيز المحتوى المحلي وال�شتفادة منه في �شناعة الإعالم العربي. وقد اأخذنا في العتبار 

جانبي المحتوى المحلي, وحللناه من منظور اإقليمي عربي, بمعنى اأنه المحتوى المنتج والم�شتهلك من قبل الجمهور العربي عمومًا )على �شبيل المثال 

قنوات مثل MBC و�شحف مثل ال�شرق الأو�شط(, وكذلك من وجهة نظر وطنية, بما في ذلك محتوى القنوات الأر�شية, وال�شحف الوطنية, ومواقع 

النترنت المحلية. ول تزال هناك فجوة كبيرة حاليًا في قيمة المحتوى المحلي في العالم العربي بالمقارنة مع المناطق الأخرى. وعلى الرغم من اأن 

الو�شع يختلف بح�شب المن�شة, فاإن فجوة القيمة تبرز ب�شكل اأكثر و�شوحًا في التلفزيون والنترنت. في مجال �شناعة التلفزيون, على �شبيل المثال, 

نّقدر اأن  تكلفة �شاعة من المحتوى الأ�شلي على القنوات الأولى في المملكة المتحدة ت�شاوي مرتين اإلى اأربع مرات متو�شط تكلفة م�شل�شل عربي يبث على 

القنوات الخم�ض ع�شرة الأولى في المنطقة العربية. ومع ذلك, هناك اإمكانات قوية للنمو في كمية ونوعية المحتوى المنتجة في العالم العربي. ونعتقد 
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اأنه يمكن الو�شول اإلى اإمكانيات هذه ال�شناعة من خالل تاأ�شي�ض دائرة فعالة للمحتوى المحلي تت�شمن معالجة ق�شايا رئي�شية تتعلق بتحقيق عائد مادي 

من المحتوى, والتمويل, والمواهب, والقوانين الحكومية, وتعزيز التكنولوجيا. 

على �شعيد تحقيق عائد مادي من المحتوى, من الوا�شح اأن هناك م�شتويات طلب عالية من ال�شكان العرب للمحتوى الذي يتم تطويره في المنطقة. 

الإعالن  لتقنيات  الفعال  العر�ض, من ال�شتخدام  بعملية  يتعلق  المحتوى, وذلك فيما  لتحقيق عائد مادي من  ومع ذلك, ل تزال هناك عدة حواجز 

عبر المن�شات, اإلى ق�شايا متاأ�شلة مثل عدم وجود نظم لقيا�ض الجمهور والقراء, وارتفاع م�شتويات القر�شنة, وغيرها. ومع ذلك, فاإن الو�شع يتغير 

ب�شرعة, ول�شيما في قطاع التلفزيون, حيث تكثف �شركات البث ا�شتثماراتها في تطوير برامج عربية اأ�شلية. بالإ�شافة اإلى ذلك, يتم تطبيق طرق بديلة 

للتمويل ب�شكل متزايد في المنطقة, ومنها توظيف المنتج, والبرامج الممولة من قبل المعلنين, وغيرها من م�شادر الدخل الجديدة, كما يت�شح من 

م�شل�شالت عربية �شهيرة  مثل فريج وطا�ض ما طا�ض. الموهبة هي العن�شر الثالث الذي ينبغي الهتمام به, وذلك اأ�شا�شًا من خالل زيادة التركيز على 

تعليم وتدريب الكوادر الإعالمية. وللموؤ�ش�شات الحكومية دور حيوي في تطوير المواهب الإعالمية المحلية, في حين اأن ال�شركات الدولية يمكن اأي�شا اأن 

تقوم بدور هام  في الم�شاعدة على تنمية المواهب المحلية من خالل اإقامة ال�شراكات والإنتاج الم�شترك. وفي الوقت نف�شه تعد التكنولوجيا والقوانين 

الحكومية من العوامل الأخرى التي ينبغي الهتمام بها. كما اأن تو�شيع خدمات النطاق العري�ض, �شواء الثابتة اأو المتحركة, يعد عاماًل رئي�شيًا لتعزيز 

ال�شتفادة من المحتوى المحلي, بينما للحكومات دور رئي�شي تقوم به, لي�ض فقط في ت�شجيع ال�شتثمار في البنية التحتية, واإنما اأي�شا في توفير الحوافز 

لالإنتاج المحلي, على �شبيل المثال من خالل تنفيذ نظام الح�ش�ض, وت�شجيع ال�شتثمار الأجنبي في و�شائل الإعالم المحلية.
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ك���ان ع���ام 2009 عامًا تاريخيًا بالن�شبة لقط���اع الإعالم العالمي, فقد اأثرت الأزم���ة المالية العالمية على جميع 

مناطق العالم وت�شببت بموجات موؤثرة من التغيرات المالية والهيكلية في �شناعة الإعالم. ول �شك اأن المنطقة 

 لي�شت منيع���ًة �شد تلك الأزمة, لكنها مقارنًة بمناطق اأخرى, تاأخ���رت قلياًل في التاأثر بها. ففي حين 
)1(

العربي���ة

ب���داأت اآثار الأزم���ة بالظهور ب�شكل وا�شح عام 2008 ف���ي الوليات المتحدة الأمريكي���ة, واأوروبا الغربية, انتظر 

الإع���الم العرب���ي حتى عام 2009  لتب���داأ اإيراداته الإعالنية بالتراجع, وكنتيجة لذل���ك, بداأت عملية اإعادة بناء 

�شناع���ة الإعالم. وقد ترافقت الأزمة مع النتقال اإلى البث الرقم���ي والمن�شات الإلكترونية عبر النترنت التي 

بات���ت تلع���ب دورًا مهم���ًا ومتناميًا في �شناع���ة الإعالم �شمن مناطق كثي���رة من العالم, وهي تق���ود اإلى تغيرات 

دراماتيكي���ة في كيفية اإدارة الكثير من ال�شركات الإعالمية لعملها. وتخ�شع ال�شركات الإعالمية اليوم ل�شغوط 

هائلة اإذ اختفت الإيرادات الإعالنية الأ�شا�شية, وتغيرت اآليات المناف�شة.

م���ا زال النتقال لالإع���الم الرقمي في العالم العربي في �شنواته الأولى, لكنه م���ع ذلك ي�شهد نموًا مطردًا نظرًا 

لرتف���اع ن�شب���ة ال�شباب بين ال�شكان في الكثير من الدول العربي���ة, فال�شكان تحت �شن 25 عامًا يقدرون بحوالي 

, ويتوق���ع اأن ت�شهم هذه الفئة في دفع نم���و الإعالم الرقمي. 
)2(

55٪ م���ن مجم���وع ال�شكان في المنطق���ة العربية 

ويمك���ن للمنطقة ال�شتفادة من اإمكانية التعلم من الإخفاقات والنجاحات التي تحققت في ال�شوق الإعالمي في 

اأوروبا, واأمريكا ال�شمالية, واآ�شيا.

ف���ي  ه���ذا الق�شم, نهدف ل�شتخ���دام تحليل مقارن بين المنطق���ة العربية وباقي دول العال���م بغية تقييم الو�شع 

الراه���ن ل�شناعة الإعالم وتحديد الفر�ض الرئي�شية للنمو. �شوف نقيم اأوجه ت�شابه عديدة بين الإعالم العربي 

والعالمي, مثل التغير الذي حدث في اتجاهات ال�شتهالك, ون�شوء من�شات عمل جديدة ونماذج جديدة لتحقيق 

عالم العربي كالتركيبة ال�شكاني���ة, والمناخ القت�شادي  الأرب���اح, و �شوف نحلل اأي�شًا الخ�شائ����ض المميزة لالإ

�شري���ع التغي���ر, وعوامل الثقاف���ة والتاريخ, والتي توؤث���ر جميعها ب�شكل مبا�ش���ر على �شناعة الإع���الم. و�شنعتمد 

خ���الل التقرير عل���ى مقابالت قمنا باإجرائه���ا مع متخ�ش�شين في قط���اع الإعالم في المنطق���ة, والتي اأفادت 

ف���ي ا�شتخال�ض النتائج التي �شنعر�شه���ا. ومن الجدير ذكره بدايًة اإنه على الرغم م���ن التحديات الكبيرة التي 

تواج���ه ال�شناع���ة الإعالمية ف���ي المنطقة حاليًا, فاإن ثم���ة الكثير من التف���اوؤل لدى الالعبي���ن الأ�شا�شيين في 

الحقل الإعالمي, اإذ عبر 85٪ ممن تحدثنا معهم من الخبراء الإعالميين عن �شعور اإيجابي اأو محايد تجاه ما 

يتوقعونه لقطاع الإعالم العربي عام 2010. 

�شي�شتخدم هذا التقرير م�شطلح  »املنطقة العربية« لالإ�شارة اإىل الدول العربية اخلم�ض ع�شرة امل�شتهدفة بالتقرير, وهي: البحرين, م�شر, الأردن, الكويت, لبنان, 
 .1

املغرب, عمان, فل�شطني, قطر, اململكة العربية ال�شعودية, ال�شودان, �شوريا, تون�ض, الإمارات العربية املتحدة, اليمن

 مكتب الإح�شاء ال�شكاين الأمريكي
 .2
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 ل���دى درا�شتن���ا للدول العربي���ة الخم�ض ع�شرة الم�شتهدفة في تقري���ر نظرة على الإعالم العرب���ي 2009-2013, وجدنا اأنه من المتوق���ع لمجموع الناتج 

الإجمالي المحلي لتلك الدول اأن يتجاوز ما كان عليه عام 2008 في العام 2010, واأن ينمو باطراد خالل ال�شنوات الثالث التالية.

ا �شندوق النقد الدويل, قاعدة بيانات اآفاق القت�شاد العاملي, اأكتوبر 2009
 .3

في حين تاأثرت القت�ساديات العربية بالأزمة, من المتوقع حدوث تعاٍف �سريع

 اأث���رت الأزمة القت�شادي���ة العالمية �شلبًا عل���ى القت�شاديات المحلية 

لل���دول ف���ي جمي���ع اأنحاء العال���م, ومن غي���ر المتوق���ع اأن يع���ود الناتج 

 كما 
)3(

الإجمال���ي العالمي اإلى ما كان عليه ع���ام 2008 قبل عام 2011.

تراجع النات���ج الإجمالي في المنطقة العربي���ة بن�شبة 10٪ عام 2009, 

مم���ا يظه���ر تراجعًا كبي���رًا مقارن���ة مع باقي مناط���ق العال���م, غير اأنه 

م���ن المتوق���ع اأن تتعافى المنطق���ة العربية ب�شكل اأ�شرع م���ن الكثير من 

الأ�ش���واق الأخ���رى, اإذ يتوق���ع اأن ت�ش���ل ن�شب���ة النمو اإل���ى 10٪ في عام 

2010, وم���ع ا�شتم���رار معدل النمو هذا حتى ع���ام 2013, فمن المتوقع 

 اأن ي�شترج���ع القت�ش���اد العربي موقعه كواحد م���ن اأ�شرع القت�شاديات

نموًا في العالم. 

ال�شكل 1 – توقعات خبراء الإعالم حول قطاع الإعالم العربي في عام 2010

ال�شكل 2 – ن�شبة تغير الناتج الإجمالي المحلي لدول المنطقة بين عامي 2008 – 2013 
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14  راجع امللحق جلدول البيانات الذي يظهر توقعات الإعالن املف�شلة لكل دولة 
 .4

ك���ان تراجع النات���ج الإجمالي المحلي في المنطق���ة العربية عام 2009 

اأكثر و�شوحًا و�شدًة في الدول المنتجة للنفط التي تاأثرت اقت�شادياتها 

ب�ش���دة نتيجة لنخفا�ض اأ�شعار النفط خالل العام. اإل اأن النمو المتوقع 

ف���ي الفت���رة القادم���ة )2009-2013( �شيك���ون عل���ى اأ�شده ف���ي الدول 

المذك���ورة ذاته���ا اإذ �شيرتف���ع ناتجه���ا الإجمالي المحلي ب�ش���كل كبير. 

ويتوق���ع, ب�ش���كل خا����ض, اأن ت�شهد قط���ر وال�ش���ودان اأعلى ن�ش���ب النمو 

خالل الفت���رة الممتدة من 2009 اإلى 2013, حيث يتوقع اأن تحقق نموًا 

اإجمالي���ًا مركبًا بن�شب���ة 17٪ و14٪ على التوالي. ويتوق���ع اأي�شًا لمعظم 

دول الم�شرق العربي و�شمال اأفريقيا النمو, ولكن �شمن معدلت تتراوح 

 
)4(

بين ٪6 - ٪11.

ال�شكل 3: توقعات الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة العربية  2007 – 2013 ) بمليارات الدولرات(
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بالمثل، تراجعت اإيرادات االإعالنات في المنطقة العربية ب�صبب االأزمة االقت�صادية العالمية

تاأث���رت اإي���رادات الإعالنات ف���ي المنطقة العربية ب�ش���كل كبير بالأزمة 

القت�شادية, وبالمقارنة بين عامي 2008 و2009, تعد المنطقة العربية 

واح���دة من اأكثر مناطق العالم ت�شررًا بالأزمة. لكن الجدير بالذكر اأن 

الآث���ار ال�شلبية لالأزمة كانت ق���د بداأت بالفعل تلقي بظاللها عام 2008 

في الكثير من المناطق, بخا�شة في اأوروبا واأمريكا ال�شمالية. وبالتالي 

فاإن���ه لي����ض م���ن الم�شتغرب اأن ن���رى اأثر الأزم���ة في المنطق���ة العربية 

ع���ام 2009 اأقرب اإل���ى الأ�شواق النا�شئ���ة المج���اورة, كاأوروبا ال�شرقية 

والو�شط���ى. كما �شهدت تركيا, ب�شكل خا�ض, والت���ي تجمعها بالمنطقة 

العربي���ة الكثير م���ن اأوجه ال�شبه, تراجع���ًا في اإي���رادات الإعالن بلغت 

ن�شبت���ه 22٪ عام 2009, بعد اأن ظل ثابتًا تقريبًا عام 2008, مما يظهر 

اأن الخ�شائ�ض التي قادت اإلى تراجع الإعالن هي ظاهرة اإقليمية.

ال�شكل 4: نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المنتجة للنفط مقابل الدول غير المنتجة, 2008 – 2013 
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ال�شكل 5: الن�شبة المئوية في تغير الإنفاق الإعالني بين عامي 2008 و 2009

كانت المنطقة العربية الأكثر نموًا في العالم من حيث اإيرادات الإعالن 

قب���ل الأزمة, وبالتالي فقد تاأثرت ب�ش���دة, و بناًء على توقعاتنا, ل نعتقد  

بع���ودة الإيرادات اإل���ى ما كانت عليه عام 2008 قب���ل العام 2011. وقد 

اأ�شارت المقاب���الت التي قمنا باإجرائها مع وك���الت الإعالن واأ�شحاب 

و�شائ���ل الإع���الم اإلى اأن ذل���ك يعود جزئي���ًا اإلى كون ع���ام 2008 عامًا 

ا�شتثنائي���ًا من حيث عائدات الإعالن, اإذ حقق معدل زيادة بن�شبة ٪30 

مقارنة مع عام 2007. وفي واقع الأمر, فاإن القطاعات التي �شبق لها اأن 

�شاهمت في دعم نمو �شناعة الإعالن في المنطقة, وهي ب�شكل اأ�شا�شي 

قط���اع العقارات والخدمات المالية, هي ذاته���ا القطاعات الأكثر تاأثرًا 

بالأزمة.

ن���رى اأي�شًا تغي���رًا في طرق اإنف���اق الأموال المخ�ش�ش���ة لالإعالن, بما 

يعك�ض التجاه���ات الجديدة في الأ�شواق العالمي���ة. لقد ت�شببت الأزمة 

العالمية بتغيرات وا�شحة في اأ�شواق عديدة, بما فيها المنطقة العربية, 

, اإذ تتطلع ال�شركات عمومًا اإلى 
)5(

عالنية المبا�شرة باتجاه الحمالت الإ

اأنج���ع ال�شبل ف���ي �شرف ميزانيات الت�شويق لديه���ا بحيث ت�شمن اأ�شرع 

النتائج. كم���ا �شهدت المنطقة ازدي���ادًا لالإعالنات متع���ددة الأ�شكال, 

حي���ث تق���دم ال�شركات الإعالني���ة الكبرى �شلة من العرو����ض الإعالنية 

متعددة الأ�شك���ال للمعلنين لت�شمن لهم تغطي���ة جماهيرية اأو�شع. على 

�شبيل المث���ال, تعر�ض ال�شحف التي تن�شر عبر النترنت ب�شكل متزايد 

عرو�ش���ًا ت�شمل الإع���الن في الن�شختي���ن المطبوع���ة واللكترونية معًا. 

وبالنتيج���ة, فاإن نموذج العم���ل الإعالني يتطور ب�ش���كل يجعل المعلنين 

يخ�ش�شون جزءًا من ميزانياتهم لمجموعات اإعالمية معينة, اأكثر من 

العمل على قاعدة الدفع وفق قائمة اأ�شعار محددة.

بم���رور الوقت, نتوقع ح���دوث اختالفات طفيفة في مع���دلت نمو قطاع 

الإع���الن بي���ن مختلف ال���دول العربية, فف���ي حين كانت م�ش���ر اإحدى 

اأ�ش���رع الدول العربية نم���وًا عام 2008 حيث ارتفع���ت عائدات الإعالن 

بن�شب���ة 43٪ مقارنة مع ع���ام 2007, يتوقع اأن يتباط���اأ النمو لي�شل اإلى 

مع���دل نمو �شنوي مركب ن�شبته 7٪ بين عامي 2009 و2013. في الوقت 

ذات���ه, نتوقع بناًء على تحاليلنا لدول���ة الإمارات العربية المتحدة ودولة 

قط���ر ت�شجيل اأعلى ن�شب النمو من حيث الإعالن مع ارتفاع معدل النمو 

ال�شنوي المركب في الدولتان بن�شبة ٪11.

لكرتوين ت�شال املبا�شرة كالربيد الإ و نعني بذلك احلمالت التي تهدف اىل رفع العائدات على املدى الق�شري من خالل الرتكيز على طرق الإ
 .5
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عائدات االإعالن في المنطقة العربية اإجمااًل منخف�صة جداً مقارنة باالأ�صواق االأخرى

بالن�شب���ة لمنطق���ة تعتبر عائ���دات الإعالن فيه���ا قليلة ن�شب���ًة لحجمها 

وناتجه���ا الإجمالي, ف���اإن التراجع الذي ح�شل موؤخ���رًا فاقم من و�شع 

القط���اع. ويعد حجم الإنفاق على الإع���الن في المنطقة العربية البالغة 

ن�شبت���ه 22 دولرًا اأمريكيا للفرد الواحد,  �شئياًل جدًا مقارنًة بالأ�شواق 

الأخرى بما فيها اأ�شواق الدول النامية.

ال�شكل 6: توقعات �شوق الإعالن في المنطقة العربية 2007 – 2013 )بماليين الدولرات( 
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يعود هذا الم�شتوى المتدني من عائدات الإعالن اإلى عوامل عدة خا�شة 

ب���كل و�شيلة اإعالني���ة. وقد اأكدت نتائج المقابالت الت���ي قمنا باإجرائها 

وج���ود تحدي���ات تواجه مختلف نواح���ي العمل, و�شيك���ون من الجوهري 

القي���ام بخطوات لمواجه���ة تلك التحديات اإذا اأُريد له���ذه ال�شناعة اأن 

تحظى بنمو قوي ودائم. وت�شمل هذه التحديات: 

•نق����ض في اأنظم���ة القيا����ض الدقيقة لأع���داد الجمه���ور بالن�شبة  	
للتلفزيون, و بيانات التوزيع بالن�شبة للمطبوعات 

•النت�ش���ار الوا�ش���ع للموؤ�ش�ش���ات الإعالمي���ة التي ل ت���دار لأ�شباب  	
تجارية وح�شب 

المحط���ات  اأن  حقيق���ة  خا�ش���ة,  التلفزي���ون  لقط���اع  •بالن�شب���ة  	
التلفزيوني���ة الف�شائي���ة تع���د اأكث���ر و�شائ���ل الإع���الم متابعة في 

 العال���م العربي, وهي في نف�ض الوقت ل تلبي الحاجات الإعالنية

بح�شب البلد  

يعد قطاع التلفزيون في المنطق���ة العربية خ�شو�شًا القطاع الأقل اأداء 

من حيث اإيرادات الإعالن ن�شبة لحجم ال�شوق, لي�ض لالأ�شباب المذكورة 

اأعاله فح�شب, واإنما اأي�شًا ب�شبب بع�ض التركيز في قطاع المعلنين.

 خ���الل تحليلنا لهذه الق�شايا الأ�شا�شية في مت���ن هذا التقرير, �شنقوم 

اأي�ش���ًا بتحديد بع�ض الفر�ض المهمة لقط���اع الإعالن, وبالتالي م�شيرة 

التطور التي �شي�شهدها القطاع الإعالمي.

على الرغم من التراجع االقت�صادي، �صهدنا بع�ض 

االتجاهات االإيجابية في �صناعة االإعالم، مع 

توقعات بالنمو 

نخفا����ض الكبي���ر الذي �شهدته اإي���رادات الإعالن  عل���ى الرغم م���ن الإ

عالمي���ًا, ف���اإن قطاع الإعالم ي�شه���د تطورات اإيجابية عدي���دة يمكن اأن 

تقود اإلى نمو على المدى الطويل.

اأوًل, نجح���ت القن���وات التلفزيونية المدفوعة وقط���اع الإنترنت عري�ض 

النط���اق ف���ي الت�شدي لالأزم���ة العالمية. فمن وجهة نظ���ر ا�شتهالكية, 

يبدو اأن لالأزمة اأثرًا اأقل على الإعالم منها على و�شائل الترفيه الأخرى, 

وي���دل بحثنا الأولي عل���ى اأن الم�شتهلكين يق�شون وقتًا اأطول في المنزل 

لم�شاهدة التلفزيون, في حين يقل�شون من نفقات الفعاليات الترفيهية 

الخارجية كالذهاب اإلى دور ال�شينما.

ال�شكل 7: مقارنة عالمية لن�شيب الفرد من الإنفاق الإعالني )بالدولر الأمريكي( 
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�شه���دت المملك���ة المتح���دة نم���وًا دراماتيكي���ًا لعائ���دات الإع���الن عبر 

النترن���ت, وكان ع���ام 2009 نقطة تحول كبرى عندم���ا فاقت اإعالنات 

النترن���ت مثيالته���ا التلفزيونية وذل���ك للمرة الأولى عل���ى الإطالق اإذ 

ا�شتح���وذت عل���ى 26٪ من اإجمال���ي اإي���رادات الإعالن. وم���ن الموؤكد, 

باعتب���ار اأن الإنفاق الإعالني ف���ي ال�شحف اأعلى منه على النترنت بما 

ن�شبت���ه 2٪ فقط, ف���اإن الإعالن عل���ى النترنت يو�ش���ك اأن ي�شبح اأكثر 

القطاعات قوًة في �شوق المملكة المتحدة الإعالني.

كما نرى في معظم الأ�شواق حول العالم والمنطقة العربية, على الرغم 

م���ن اأن وتيرة نمو القنوات التلفزيونية المدفوع���ة تباطاأت في ال�شنتين 

الأخيرتي���ن, ف���اإن ه���ذا القطاع ل���م يعاِن تراجع���ًا في عائدات���ه مقارنة 

بالقن���وات التلفزيوني���ة المجاني���ة. عل���ى �شبي���ل المثال, �شه���دت �شبكة 

 نم���وًا في ناتجه���ا الإجمالي بلغ���ت ن�شبته 18٪ بين 
)6(

�شوتاي���م العربية 

2004 و2007, وا�شتمرت ف���ي النمو بين 2007 و2009, واإن كان بن�شبة 

, مما يظهر اأن الخدمات الإعالمية المدفوعة لم تتاأثر 
)7(

اأق���ل بلغت ٪9 

بالأزمة القت�شادية بنف�ض درجة تاأثر الإعالنات .

م���ن االآث���ار االأخ���رى لالأزم���ة ت�ص���ارع وتي���رة االنتق���ال اإل���ى االإع���الم 

الرقم���ي. فق���د تزايدت ن�شب���ة الإنفاق عل���ى الإعالنات عب���ر النترنت 

لت�ش���ل اإلى 12٪ من اإجمال���ي الإنفاق العالمي عام 2009, ومن المتوقع 

اأن ت�شل الن�شبة اإلى 18٪ عام 2013, كما ي�شير ال�شكل اأدناه.

 
)1(, )2(

ال�شكل 8 -  تاأثير الأزمة القت�شادية على عادات الإنفاق الإعالمي 

ال�شكل 9: اإيرادات الإعالن عالميًا بح�شب الو�شيلة الإعالمية 2007 – 2013 )بمليارات الدولرات( 
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اأ�شارت المناق�شات التي اأجريت مع خبراء الإعالم في المنطقة العربية 

اإل���ى اأن الإع���الن عب���ر النترن���ت ي�شكل حوال���ي 1٪ فقط م���ن اإجمالي 

نت�شار المنخف�شة لخدمات  الإعالنات. ويعود ذل���ك جزئيًا اإلى ن�شبة الإ

النط���اق العري�ض في العديد من الدول العربية, كما �شبق واأ�شار تقرير 

نظ���رة على الإعالم العرب���ي 2008-2012. ولكن ذلك يع���ود اأي�شًا اإلى 

هيكلي���ة الإنفاق الإعالني عبر النترنت ف���ي المنطقة, اإذ اأن “الإعالن 

ع���ن طريق محركات البحث” هو القط���اع الأقوى في الأ�شواق الأخرى, 

ف���ي حين يعد �شعيفًا جدًا ف���ي العالم العربي. وفي حين يتوقع لالإعالن 

عبر النترنت اأن ي�شبح القطاع الأ�شرع نموًا في المنطقة, اإل اأنه خالل 

نفاق الإعالني  فت���رة الدرا�شة �شيبقى ي�شكل ن�شبة �شئيلة من اإجمالي الإ

ما لم تظهر تكنولوجيا متقدمة جدًا في ال�شنوات القليلة المقبلة. 

ثالث���ًا, ت�شه���د �شناعة الإعالم في المنطقة العربي���ة تغيرات مت�شارعة, 

وق���د بداأت با�شتقطاب اهتمام حقيقي من قب���ل لعبين دوليين. وت�شير 

الحقيق���ة المتمثلة في اأن المبادرات الإعالمية التي اأطلقتها العديد من 

الحكومات والجهات الإعالمية الخا�شة عام 2009, بالإ�شافة للفر�شة 

المتاحة اأمام المنطقة العربي���ة لال�شتفادة من الأ�شواق الأخرى الأكثر 

تط���ورًا, اإل���ى اأن القط���اع �شي�شهد نم���وًا كبيرًا خالل ال�شن���وات الخم�ض 

القادم���ة. ونحن نتوق���ع نموًا في جمي���ع الو�شائل الإعالمي���ة في العالم 

العرب���ي. وفي حين �شي�شهد قطاع النترنت النم���و الأكبر, فاإن عائدات 

الإع���الن التلفزيون���ي �شت�شه���د اأي�شًا نموًا مط���ردًا, مدفوع���ة بالإنفاق 

المتزايد ف���ي العالم العربي. وق���د تزايد اهتمام القن���وات التلفزيونية 

المجاني���ة باأنظمة قيا�ض ن�شب الم�شاه���دة, بالإ�شافة لمبادرات عديدة 

لتح�شي���ن نوعية المحتوى المحلي, الأمر ال���ذي يتوقع اأن ي�شهم في رفع 

الإي���رادات الإعالني���ة على الم���دى الطويل. في الوقت ذات���ه, �شي�شتمر 

الإعالن عبر ال�شحف بالنمو, عك�ض التجاه الذي بداأنا نراه في اأ�شواق 

اأكثر تقدمًا. ومع ذلك, فاإن وتيرة النمو �شتتباطاأ على الأرجح مع تزايد 

ا�شتبدال ال�شحافة المطبوعة بمن�شات البث الرقمي.

نفاق الإعالني في المملكة المتحدة  ال�شكل 10: ن�شيب الو�شيلة الإعالمية من الإ
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ال�شكل 11: توقعات �شوق الإعالن في المنطقة العربية بح�شب المن�شة )بماليين الدولرات(
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واجهت �شركات الإعالم المطبوع حول العالم �شعوباٍت اقت�شاديًة كبيرة خالل ال�شنوات القليلة الما�شية ب�شبب 

التراجع التدريجي لم�شتويات التوزيع وعائدات الإعالن, والذي جاء نتيجة انتقال الم�شتهلك اإلى الإعالم الرقمي, 

بالإ�شافة اإلى الأزمة القت�شادية الراهنة. في الوقت ذاته, عانت ال�شحافة في العالم العربي دومًا من الت�شديد 

من قبل الالعبين الرئي�شيين في �شناعة الإعالم في المنطقة وخارجها. ففي الوقت الذي ت�شطر فيه ال�شحف 

والمج���الت في جميع اأنحاء العال���م لالإغالق و�شغط الميزانيات ب�شبب الأو�ش���اع القت�شادية, تعاني ال�شحافة 

العربية من عبء اإ�شافي م�شتمر هو النظم المت�شددة. �شنقوم في هذا الق�شم بتقييم العوامل المختلفة التي توؤثر 

ف���ي ال�شحافة الإقليمية والعالمية, بالإ�شافة للفر�ض التي نتوقعها لهذا القطاع خالل ال�شنوات الخم�ض المقبلة. 

وعلى الرغم من كل التحديات, فاإن المقابالت مع خبراء في ال�شوق الإعالمي اأ�شارت  اإلى اأنَّ 56٪ ممن �شملتهم 

الدرا�شة في مجال الإعالم المطبوع اأبدوا �شعورًا اإيجابيًا لما �شتوؤول اإليه اأو�شاع القطاع عام 2010, في حين قال 

33٪ منهم اأن الأمور �شتبقى على ما هي عليه. 

 

2,1
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بداأ االإعالم المطبوع في المنطقة ي�صهد تغيرات بنيوية �صبق اأن �صهدتها ال�صحافة العالمية منذ �صنوات

عل���ى الم�شتوى العالمي, اأخذت ال�شحف باإجراء خطوات لإعادة هيكلة 

طريق���ة اإدارة عمله���ا بغي���ة التكي���ف مع النق����ض الحا�شل ف���ي التوزيع 

والنات���ج ع���ن النتق���ال لالإع���الم الرقم���ي والتراج���ع الح���اد لعائدات 

الإعالن. وقد اتخذت اإع���ادة الهيكلة هذه اأ�شكاًل متعددة على ال�شعيد 

 العالم���ي, بح�ش���ب ال�ش���وق والطريق���ة التي تتعاط���ى به���ا ال�شركات مع 

تلك التحديات.

•ب���داأت مجموع���ات ن�شر عدي���دة بتر�شي���د محافظها ع���ن طريق  	
اإغالق المن�شورات التي ت�شبب خ�شائر. ولعل اأحد الأمثلة المهمة 

عل���ى ذلك قي���ام مجموعة الن�ش���ر الأمريكية ال�شخم���ة “كوندي 

نا�ش���ت” باإغالق اأرب���ع مطبوعات كبيرة في خري���ف عام 2009. 

عل���ى نحو م�شابه, ا�شط���رت العديد من المطبوع���ات في الهند, 

ونتيج���ة لزي���ادة التكاليف, اإلى تغيير طريق���ة الن�شر اأو الإغالق. 

عل���ى �شبي���ل المثال, قام���ت �شحيفة “ميترو ن���او” وهي �شحيفة 

ت�ش���در بالنجليزي���ة ف���ي دله���ي, تاأ�ش�ش���ت م���ن خ���الل م�شروع 

م�شترك بي���ن “هندو�شتان تايمز ميدي���ا”  و“بينيت اأند كولمان 

و�شرك���اه”, بتغيي���ر خطتها لدخ���ول عوا�شم الولي���ات, وقل�شت 

توزي���ع ال�شح���ف ف���ي دله���ي, واأجل���ت فك���رة اإ�ش���دار �شحيف���ة 

لي���وم الأحد. كذلك قام���ت �شركة بينيت اأند كولم���ان و�شركاهم 

المح���دودة بتاأجيل خططها لن�شر مطبوعتها الرائدة “ذي تايمز 

اأوف اإنديا” في المدن ال�شغيرة, في حين اأغلقت �شركة “بزن�ض 

�شتاندارد�ض” ن�شخة راجكوت التي اأطلقتها موؤخرًا من �شحيفتها 

“غوجاراتي”, كما توقفت �شحيفة “ذي نا�شيونال هيرالد” التي 
بداأت بال�شدور منذ �شبعين عامًا, موؤقتًا عام 2008.

تاأث���رت ال�شح���ف الم�شائية على وج���ه الخ�شو�ض, وق���د اختفت عمليًا 

من العديد م���ن الأ�شواق. ويعد �شوق منطقة لندن في المملكة المتحدة 

مث���اًل وا�شح���ًا على ذل���ك, اإذ تم اإغ���الق �شحيفتي “ذي لن���دن بيبر” 

و“لن���دن لي���ت” المجانيتي���ن ع���ام 2009 وبف���ارق ثالث���ة اأ�شهر فقط 

بي���ن ال�شحيفتي���ن. كم���ا اأنه���ت �شحيف���ة “ذي ايفنين���غ �شتان���درد” 

اللندني���ة العريق���ة الت���ي ت�ش���در منذ مائ���ة وثماني���ن عام���ًا, تاريخها 

 الطوي���ل من التوزي���ع المدفوع لتتح���ول اإلى �شحيفة مجاني���ة في تحول

ا�شتراتيجي جوهري. 

•قامت بع����ض ال�شركات باإجراء عمليات �شخم���ة لتحويل الإنفاق  	
ع���ن طريق تح�شين مراكز الإنتاج. فمثاًل, قامت �شركة جون�شون 

بر����ض في المملك���ة المتحدة بتقلي����ض عدد مراك���ز الإنتاج التي 

تديرها , لتخف�ض بذلك قوتها العاملة بدرجة كبيرة.

•ت�شمن���ت الخطوات ال�شائعة التي اتخذته���ا ال�شحف اأي�شًا تغيير  	
�ش���كل ال�شحيفة بغية تقلي���ل نفقات الإنتاج. عل���ى �شبيل المثال, 

قام���ت �شحيفة “�ش���ان فران�شي�شكو كروني���كل” باإجراء تغييرات 

هام���ة في ت�شمي���م ال�شحيف���ة, بما فيه���ا تقلي�ض حج���م الورق 

تم�شيًا م���ع التغيرات في عدد قرائها وتعزي���زًا للفعالية من حيث 

تكلفة الإنت���اج. وفي �شياق مماثل, قامت �شرك���ة الن�شر البولونية 

2007 كما يو�شح ال�شكل  “بول�شكابر����ض” بخطوة خالقة ع���ام 
اأدناه. و اأكثر من ذلك, قامت �شحف اأخرى بالتخلي عن ن�شراتها 

المطبوعة كبيرة التكاليف واكتفت بالن�شرات اللكترونية فقط.

•ثمة العديد من ح���الت الندماج اأي�شًا في ال�شحافة المطبوعة,  	
فمث���اًل �شهدت رو�شيا الكثير من ح���الت الدمج وال�شتحواذ منذ 

عام 2008. مع ذلك, فاإن حالت الندماج في الكثير من الأ�شواق 

كان���ت اأقل من المتوقع في ظل تراجع الأ�شواق, واتجه الكثير من 

مجموعات الن�شر ال�شخمة نحو اإغالق بع�ض المطبوعات وخف�ض 

العمالة بدًل من الندماج مع �شركات اأخرى.

كانت هذه التجاهات اأقل �شيوعًا في المنطقة العربية منها في الأ�شواق 

الأخ���رى. ومع ذل���ك, ت�شير نتائ���ج المقابالت التي اأجري���ت مع العديد 

م���ن الخبراء الإعالميي���ن اإلى اأن المطبوعات العربي���ة تعر�شت ل�شرر 

ن�شب���ي ب�شبب ال�شعوبات ذاتها التي تعر�شت لها الأ�شواق العالمية, واأن 

التغيرات الهيكلية قد ت�شارعت بفعل الأزمة القت�شادية.

•كم���ا ح�شل ف���ي اأ�شواق اأخ���رى, تم اإغالق العدي���د من ال�شحف  	
العربي���ة ف���ي مختل���ف اأنح���اء المنطق���ة. فق���د توقف���ت �شحيفة 

اأ�شهر  بعد   ,2009 فبراير  ال�شدور في  “اأ�شوات” الكويتية عن 
قليل���ة م���ن اإطالقه���ا ف���ي اأكتوب���ر 2008. كم���ا اأغلق���ت �شحيفة 

 .2006 عام  اإطالقها  بعد   2009 يوليو  في  “البديل” الم�شرية 
وقام���ت مجموع���ة “غ���روب م���اروك �شوار” وه���ي �شرك���ة ن�شر 

مغربية �شخمة, باإغ���الق مطبوعتين تابعتين لها: “ال�شباحية” 

و“ال�ش���دى الم�شائي���ة” ع���ام 2009. وعل���ى نحو مماث���ل, عانت 

�شحيف���ة “ديل���ي �شت���ار” اللبناني���ة, وه���ي ال�شحيف���ة اللبنانية 

الوحيدة التي ت�شدر بالنجليزية, من �شعوبات مالية كبيرة منذ 

يناير 2009 عندم���ا تم اإغالقها قبل اإعادة فتحها, وهي ما تزال 

تواجه م�شتقباًل غام�شًا. 

•�شهدنا اأي�شًا عمليات تر�شيد لالإنتاج في بع�ض ال�شحف العربية,  	
مثل ال�شحيفة المجانية “�شفن ديز” في دولة الإمارات العربية 

المتح���دة التي قررت اإغالق مطبوعته���ا ليوم الجمعة عام 2009 

في محاولة منها لتعزيز الكفاءة.

•تم طرح اأ�شكال جديدة من المطبوعات في ال�شوق بنف�ض الطريقة  	
الت���ي ح�شلت في الأ�شواق العالمية, حيث انتقلت بع�ض ال�شحف 

اإل���ى الن�شر عبر النترنت فقط. وتع���د “المجلة” ال�شعودية مثاًل 

عل���ى ذلك, حيث تحولت اإلى ال�شكل اللكتروني في اأبريل 2009, 

ويناق�ض ال�شكل التالي بالتف�شيل و�شع المجلة. وعلى نحو مماثل, 

قام���ت المجل���ة الريا�شي���ة الإماراتي���ة “�شوبر” باإلغ���اء ن�شختها 

المطبوعة عام 2009 واقت�شرت على الن�شر اللكتروني فقط.

•�شه���دت المنطقة اأي�شًا ح���الت دمج بين و�شائ���ل اإعالم مختلفة  	
خ���الل عام 2009. ففي دول���ة الإمارات العربي���ة المتحدة مثاًل, 

تحولت عدة اأ�شول اإعالمية من “المجموعة الإعالمية العربية” 
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بما فيها ثالث �شحف , واإذاعة وتلفزيون نور دبي, و �شركة م�شار للطباعة و الن�شر اإلى “موؤ�ش�شة دبي لالإعالم” في خريف عام 2009 في محاولة 

لتح�شين هيكلية القطاع الإعالمي في دبي.

•�شه���دت المنطق���ة العربية حالت محدودة لت�شريح الموظفين ف���ي موؤ�ش�شات الإعالم المطبوع مقارنة بالأ�شواق الأخ���رى, غير اأن بع�ض ال�شركات  	
قام���ت بالفعل بتقلي�ض عدد موظفيها. في واق���ع الأمر, ومن اأ�شل جميع موؤ�ش�شات الن�شر المطبوعة التي �شملتها مقابالتنا عبر المنطقة العربية, 

فقد تم تنفيذ خطط تقلي�ض للموظفين في اأقل من 15٪ منها.
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الم�شدر:التحاد الدولي لل�شحف, الدليل الإعالمي لل�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

ال�شكل 12: التعامل مع تراجع التوزيع: درا�شة حالت عربية وعالمية

الظالئف  اإن�شاء  لتجميمكنك  كتاب  تحكم  لعنان  اإنديزاين  لق  • 	• •	
وجداعيد  البع  اأكثر  اإعمل  العدة  التيب  لى  مع.  اإ�شافة  التح�شين  على 

خالئحة  اأدواءا  وافي  وات  اإبدامج  والتح�شين  ت�شمم  واء  المتنام  الوثائق 

ب�شببع بال�شرقيحه. لقة لت�شفي تعلقة م�شتويات ترغب لعناول يمكنك يمكنت 

ترغب لعناول الخطوط والتح�شين اإبداول باع ب�شرعة. لق التيب الفها كتاب 

ال�شو�ض. يم كتاجية مثل الت تويات ترغب لعناول يمكنك يمكنت ترغب 

لعناول الخطوط والتح�شين اإبداول باع ب�شرعة.

لق اإنديزاين لعنان تحكم كتاب لتجميمكنك اإن�شاء الظالئف  • 	• •	
وجداعيد  البع  اأكثر  اإعمل  العدة  التيب  لى  مع.  اإ�شافة  التح�شين  على 

الوثائق المتنام واء ت�شمم والتح�شين اإبدامج وات وافي اأدواءا خالئحة 

يمكنك  لعناول  ترغب  م�شتويات  تعلقة  لت�شفي  لقة  بال�شرقيحه.  ب�شببع 

يمكنت ترغب لعناول الخطوط والتح�شين اإبداول باع ب�شرعة. لق التيب 

يمكنك  لعناول  تويات ترغب  الت  كتاجية مثل  يم  ال�شو�ض.  الفها كتاب 

يمكنت ترغب لعناول الخطوط والتح�شين اإبداول باع ب�شرعة.

بولندا: الباك�صتانبولندا: الباك�صتان

, قامت  • بعد تعر�شها لتراجع قوي في عائدات الإعالن في اأواخر عام 2007	

كبرى �شركات الن�شر البولندية )بول�شكا بر�ض( بخطوة مبتكرة تمثلت بدمج 

اأطلقت  التي  ال�شحف  من  العديد  مع  الإقليمية  اليومية  �شحفها  من  �شت 

العالمة  تحمل  الدولة  م�شتوى  على  واحدة  يومية  �شحيفة  لتاأ�شي�ض  حديثا 

التجارية ”بول�شكا”.

حيث  ال�شحيفة,  هذه  اإ�شدار  في  التايمز  �شحيفة  مع  بول�شكا  •تعاونت  	
التحريري  المحتوى  باختيار  وقامت  الأمامي  الغالف  على  �شعارها  و�شعت 

للمطبوعة. كما اأبرمت العديد من ال�شراكات مع �شحف عالمية, بما في ذلك 

 )Dziennik(مع �شحيفة نيويورك تايمز, و )Rzeczpospolita(

مع �شحيفة وول �شتريت جورنال. 

وقف  على  قادرة  بول�شكا  الجديدة  التجارية  العالمة  تكن  لم  ذلك,  •ومع  	
الم�شتركة  ال�شحف  انت�شار  موؤ�شر  وا�شتمر  الإعالنات,  مبيعات  تدهور 

 Express( مطبوعة  خ�شرت  الواقع,  في  اإطالقها.  منذ  بالنخفا�ض 

Illustrowany(, التي لم تكن مدرجة في الم�شروع قراءها بوتيرة اأبطاأ 
مقارنة مع ال�شحف الأخرى في المجموعة. 

, وهي من المطبوعات المعنية بال�شوؤون ال�شيا�شية التابعة  • �شهدت “المجلة”	

للمجموعة ال�شعودية لالأبحاث والت�شويق, نقطة تحول كبيرة في اأبريل 2009 

من خالل تحولها اإلى مجلة اإلكترونية. 

ا�شتراتيجية  من  كجزء  الإلكتروني  ال�شكل  اإلى  التحول  خطوة  •جاءت  	
اأي�شًا  �شكلت  كما  العربية,  ال�شحافة  في  جديد  نمط  ل�شتك�شاف  اأو�شع 

الإعالم  قطاع  يواجهها  التي  لالأزمة  الت�شدي  في  مبتكرة  طريقة 

وا�شتك�شاف التكاليف  لخف�ض  فعالة  و�شيلة  اإتباع  خالل  من   المطبوع 

من�شات جديدة.

وا�شعة  مجموعة  وتناق�ض  اأ�شبوعيًا,  اإلكترونيًا  المجلة  مجلة  اإ�شدار  •يتم  	
الرئي�شية  والأحداث  لالأخبار  يومية  تحديثات  تت�شمن  كما  الموا�شيع,  من 

باللغتين العربية والنجليزية.

ومواقع  �شورًا  تت�شمن  تفاعلية  خدمة  تقديم  الإلكتروني  الموقع  •ي�شتهدف  	
ومكتبة  في�شبوك,  موقع  ل�شفحات  روابط  ذلك  في  بما  اجتماعي  توا�شل 

فيديو لأهم الق�شايا ال�شيا�شية

 ال�صعودية: املجلة بولندا: بول�صكا

•واجهت ال�شحف والمجالت في كافة اأنحاء العالم �شعوبات كبيرة ولكن بدرجات متفاوتة وذلك ب�شبب انخفا�ض معدل الإنفاق الإعالني نتيجة لالأزمة القت�شادية.  	
هذا التحدي الذي ترافق مع انخفا�ض عام في معدلت التوزيع المدفوع وارتفاع التكاليف, فر�ض على ال�شركات ا�شتجابة تجلت بعدد من الطرق المختلفة بما في 

ذلك اإجراءات تقلي�ض التكاليف, وو�شع ت�شاميم جديدة ومبتكرة, وتقديم عرو�ض اإلكترونية متطورة.

•يتوقع اأن ي�شهد العالم العربي المزيد من هذه ال�شتجابات على مدى ال�شنوات القليلة المقبلة مع تكيف كبرى الموؤ�ش�شات مع العالم المتغير من حولها.  	
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على الرغم من هذه التحديات، تعامل قطاع االإعالم المطبوع في المنطقة العربية مع االأزمة ب�صكل اأف�صل 

منه في االأ�صواق االأخرى

عل���ى الرغم من ه���ذه الق�شايا الهام���ة, يبدو قطاع الإع���الم المطبوع 

ف���ي حاٍل اأف�شل في هذه المنطقة منه ف���ي معظم مناطق العالم. وعلى 

العك����ض م���ن معظم الأ�ش���واق المتقدمة, ف���اإن اإجمال���ي التوزيع اليومي 

لل�شحف والعدد الإجمال���ي لل�شحف م�شتمر في التزايد عامًا بعد عام 

في المنطقة.

خ���الل ال�شن���وات القليلة الما�شي���ة, تزايد عدد ال�شح���ف في المنطقة 

العربي���ة ب�ش���كل ثابت مدعوم���ًا بازدياد ع���دد رخ�ض الن�ش���ر الجديدة 

الممنوحة. فمثاًل, تم منح 10 رخ�ض ن�شر جديدة في الكويت منذ عام 

2006, مما اأدى اإلى فائ�ض في عدد ال�شحف عامي 2007 و2008. في 

الواقع, �شهد عام 2009 – وللمرة الأولى منذ �شنوات عدة - عددًا ثابتًا 

من ال�شحف في المنطقة العربية. ولكن, كان هنالك حركة في القطاع 

بحيث اأن عدد ال�شحف التي تم اإغالقها عام 2009 ي�شاوي تقريبًا عدد 

ال�شحف التي اأطلقت في العام ذاته.

عل���ى ال�شعي���د العالمي, يب���دو الم�شهد اأكث���ر قتامًة, حي���ث ي�شهد عدد 

)8(

ال�شحف في الوليات المتحدة انخفا�شًا م�شتمرًا منذ عام 2004.

وا�ش���ل اإجمالي التوزيع اليومي لل�شحف ف���ي المنطقة العربية ارتفاعه 

الم�شتم���ر, على العك�ض م���ن التطورات الحا�شلة ف���ي الأ�شواق الأخرى. 

فمث���اًل, �شهدت الولي���ات المتحدة تراجع���ًا في اإجمال���ي التوزيع بلغت 

 بينما كانت المنطقة العربية, 
)9(

ن�شبته 14٪ بين عام���ي 2008-2003 .

رغم ثبات الع���دد الإجمالي لل�شحف اليومية بين عامي 2009-2008, 

ت�شهد ازديادًا م�شتمرًا للتوزيع, كما يو�شح ال�شكل اأدناه. 

  الكتاب ال�شنوي الدويل للنا�شرين واملحررين, اإجمايل عدد ال�شحف انخف�ض بن�شبة 3٪ بني 2004 و 2008
 .8

    الكتاب ال�شنوي الدويل للنا�شرين واملحررين, وفقًا لإجمايل مبيعات ال�شحف اليومية و�شحف الأحد
 .9

ال�شكل 13: تطور عدد ال�شحف في المنطقة العربية بين عامي 2009-2003 
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ال�شكل 14: توقعات اإجمالي توزيع ال�شحف اليومية في المنطقة العربية )باآلف الن�شخ(  

ف���ي حين تكاف���ح الأ�ش���واق الأخرى من اأج���ل البقاء, ورفع ع���دد توزيع 

ال�شحف, فاإننا نتوقع ا�شتمرار نمو توزيع ال�شحف اليومية في المنطقة 

العربي���ة خالل ال�شنوات الخم�ض المقبلة, ولو كان ذلك بوتيرة اأبطاأ من 

ذي قب���ل. وبعد اأن �شهدت المنطقة معدل نم���و �شنوي مركب بلغ ٪5.5 

بي���ن عام���ي 2007-2009, نتوق���ع اأن ينخف�ض المعدل اإل���ى 2.3٪ بين 

عام���ي 2009-2013. ولن يقود ذلك النم���و الزدياد الكبير في التوزيع 

في اأكبر اأ�شواق المنطقة, م�شر, فح�شب, واإنما �شت�شاهم في ذلك اأي�شًا 

دول خليجية �شغي���رة, مثل البحرين وقطر. وبذلك, �شينطلق النمو من 

تلك الدول, حيث ال�شحف هي الو�شيلة الإعالمية المف�شلة. تعد م�شر 

على وجه الخ�شو����ض موطنًالقطاع �شحفي مزدهر في المنطقة, حيث 

تفاخر بوج���ود بع�ض اأعرق ال�شحف في العال���م, بالإ�شافة اإلى العديد 

م���ن ال�شحف الم�شتقلة الجدي���دة التي تم اإطالقها بع���د النجاح الذي 

حققته �شحيفة “الم�شري اليوم”.

 14 :     )  ( 
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تراجعت عائدات ال�صحف في المنطقة نتيجة الركود لكنها اأثبتت مرًة اأخرى قدرًة اأكبر على التكيف مقارنة 

مع الأ�سواق العالمية الأخرى  

عل���ى ال�شعيد العالمي, وا�شل الإنف���اق الإعالني في ال�شحف تراجعه, 

وت�شب���ب الركود القت�شادي ف���ي ت�شريع ذلك التراج���ع الموجود اأ�شاًل 

لح�ش���ة الإنفاق الإعالني في ال�شحف من اإجمال���ي الإنفاق الإعالني. 

وتعر�ض الإنفاق الإعالني في ال�شحف لل�شدمات على اأكثر من جبهة, 

�شاهمت جميعها في تراجع الإنفاق الإعالمي ب�شكل عام.

كاد قط���اع الإعالنات المبوبة اأن يختفي تمامًا ف���ي الأ�شواق المتقدمة, 

حي���ث ا�شتب���دل بالإعالن عب���ر النترنت. ففي المملك���ة المتحدة مثاًل, 

عالنية بين 2004  اأكثر م���ن 60٪ من التراجع في مجموع العائ���دات الإ

و 2008 ك���ان ب�شبب المبوبات الت���ي �شاهمت بانخفا�ض باأكثر من مليار 

 وب�ش���كل مماثل, تراج���ع قطاع 
)10(

دولر اأمريك���ي ف���ي ه���ذه العائ���دات.

الإعالن���ات المبوبة في الوليات المتحدة بن�شب���ة 40٪ في الربع الثاني 

م���ن عام 2009 وحده, ويعود ذلك ب�ش���كل رئي�شي لتوفر بدائل اأقل كلفة 

 في الوق���ت ذات���ه, تاأثر قطاع 
)11(

عب���ر النترن���ت مث���ل “كريغلي�ش���ت” .

الإع���الن الم�شور ب�ش���كل كبير, اإل اأن ال�شرر لم يك���ن على ذلك القدر 

من الحدة.

عالنية      املركز العاملي للبحوث الإ
 .10

 

 جمعية ال�شحافة الأمريكية
 .11
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ف���ي المنطق���ة العربية, وعلى الرغم من ثب���ات مبيعات ال�شحف خالل 

عام 2009, فاإن ثمة تراجعًا في مجمل اإيرادات القطاع ال�شحفي ب�شبب 

ال�شغوط على عائ���دات الإعالن. وب�شكل اإجمالي في المنطقة العربية, 

نق���در ب���اأن حوالي 40٪ من عائ���دات القطاع ال�شحفي تاأت���ي حاليًا من 

مبيع���ات ال�شح���ف, في حين يت���م تح�شيل اأكثر م���ن 60٪ من عائدات 

الإعالن. وت�شي���ر المقابالت التي اأجريناها م���ع اأ�شحاب ال�شحف في 

المنطق���ة العربية باأن حوالي 20-30٪ من عائ���دات الإعالنات ت�شتمد 

من الإعالنات المبوبة, في حين اأن حوالي 70-80٪ من الإيرادات تاأتي 

من الإعالنات الم�شورة.      
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ال�شكل 15: عائدات التوزيع مقابل عائدات الإعالن في المنطقة العربية 2007-2013 )بماليين الدولرات(

ارتفعت معدلت “التكلفة لكل األف ظهور” بالن�شبة لإعالنات ال�شحف 

ب�ش���كل ثاب���ت على م���دى ال�شن���وات القليل���ة الما�شية, عل���ى الرغم من 

ال�شغوط���ات التي �شهدها عام 2009 والناتجة عن الأزمة القت�شادية. 

يعتق���د 90٪ من الخبراء في قط���اع ال�شحف والمجالت اللذين اأجرينا 

معهم مقابالت في المنطقة باأن معدلت اأ�شعار الإعالن اإما بقيت على 

حاله���ا اأو ازدادت في ال�شنوات القليلة الما�شية. ونحن نقدر باأن معدل 

التكلف���ة لكل األف ظهور في اإعالنات ال�شح���ف �شمن المنطقة العربية 

يق���ل - في المتو�شط –  بن�شبة 30٪ عنها ف���ي اأوروبا الغربية. اأما فيما 

يتعل���ق بالمجالت ف���ي المنطقة العربية, فاإن مع���دلت التكلفة لكل األف 

ظهور تفوق مثيالتها ف���ي اأوروبا الغربية. وبمقارنة بيانات 2008 يظهر 

اأن مع���دل التكلف���ة لكل األ���ف ظهور لإعالن���ات المجالت ف���ي المنطقة 

 وعمومًا, ي�شير 
)12(

العربي���ة تزيد بن�شبة 70٪ عنه���ا في اأوروبا الغربي���ة.

خب���راء القط���اع في المنطقة اأن �ش���وق المجالت ف���ي المنطقة العربية 

اأقوى من �شوق ال�شحف فيما يتعلق بعائدات الإعالن. 

تعر����ض هذا القطاع من �شناعة الإعالم المطب���وع ب�شكل خا�ض ل�شرر 

اأ�ش���د م���ن باق���ي القطاع���ات ال�شحفي���ة التقليدي���ة المدفوع���ة ب�شبب 

التراج���ع الحاد في اإيرادات الإعالن. ويعود ذل���ك جزئيًا اإلى كون هذا 

القطاع حق���ق نموًا كبيرًا قبل ح�شول الأزمة. فقد ازداد عدد ال�شحف 

المجاني���ة ب�شكل هائل منذ ظهورها في اأواخ���ر الت�شعينات في الوليات 

المتح���دة, وبعده���ا في اأوروب���ا وباقي مناط���ق العال���م. وتعر�شت هذه 

ال�شح���ف المجانية في ال�شنوات الأخيرة ل�شعوبات اقت�شادية كبيرة- 

تع���د �شركة “مترو” مثاًل على ذل���ك, فهي واحدة من كبرى مجموعات 

الن�شر المجاني في اأوروبا, وي�شمل مجال عملها خم�ض ع�شرة دولة, وقد 

ا�شط���رت لإغالق خم�ٍض من اأ�شل اإحدى و�شتين �شحيفة يومية مجانية 

كان���ت ت�شدرها. وتع���د الدنمارك مث���اًل �شارخًا اآخر, حي���ث انخف�ض 

ع���دد ال�شحف اليومي���ة المجانية من 10 �شحف يومي���ة ت�شدر في 20 

 طبع���ة عام 2006, اإلى ثالث �شحف يومية فقط ت�شدر كل منها بثالث

طبعات عام 2009.

�شلك���ت ال�شحافة المجانية في المنطقة العربي���ة الطريق ذاته فازداد 

ع���دد المطبوع���ات المجاني���ة �شريع���ًا في عدٍد م���ن الأ�ش���واق مثل دولة 

م���ارات العربي���ة المتح���دة. وكما ه���و الحال في  م�ش���ر, وعم���ان, و الإ

الأ�شواق الأخرى, فاإن العديد من قراء ال�شحف المجانية هم اإما قراء 

 
)13(

ج���دد اأو اإنهم يق���روؤون ال�شحف المجانية والمباع���ة على حد �شواء,

ل���ذا ف���اإن ازدياد عدد ال�شح���ف المجانية ل���م يوؤثر ب�ش���كل وا�شح على 

ال�شح���ف اليومية المباعة. وتعد �ش���وق دولة الإمارات العربية المتحدة 

حال���ة مثيرة لالهتم���ام, اإذ ت�ش���كل ال�شح���ف اليومية المجاني���ة ن�شبة 

معتب���رة من اإجمالي التوزيع )25٪(, رغم ح�شول نمو محدود للتوزيع. 

فمث���اًل, �شه���دت �شحيفة “�شيفين ديز”, وهي واح���دة من اأربع �شحف 

مجاني���ة يومية توزع في دول���ة الإمارات العربية المتح���دة, توزيعًا ثابتًا 

خ���الل ال�شنوات الما�شية. بالنتيجة, فاإن معظم الأ�شواق بما فيها دولة 

الإم���ارات العربية المتحدة قد بداأت ت�شه���د ت�شحيحًا لل�شوق في قطاع 

ال�شحافة المجانية.

كما في مناطق اأخرى، يتوقع حدوث ت�صحيح في اأ�صواق ال�صحف المجانية

     % 
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 زينيت اأوبتيميديا,  حتليل فاليو بارترنز, بناء على بيانات 2008 للمجالت امللونة 
 .12

 

 اأ�شار بحث ملوؤ�ش�شات حكومية  بيلجيكية و من  اململكة املتحدة و من الوليات املتحدة  اإىل اأن ن�شف  قرائهم يقروؤون ال�شحف املجانية فقط 
 .13
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ال�شكل 16: ال�شحف اليومية المجانية في دولة الإمارات العربية المتحدة

يواج���ه القطاع �شغط���ًا متزايدًا م���ن النترنت حيث اأخ���ذ الم�شتهلكون 

ف���ي المنطقة العربية والعالم يم�شون وقت���ًا اأطول با�شتخدام النترنت. 

وحيث ت�شكل الأخبار اأحد اأكثر محتويات ال�شبكة اإثارة لهتمام �شريحة 

ال�شب���اب ف���ي المنطق���ة العربي���ة, فاإن���ه من غي���ر الم�شتغ���رب اأن يتجه 

الهتم���ام اإلى النترنت, اإذ بلغت ن�شبة قراء الأخبار عبر النترنت ٪40 

من اإجمالي قراء الأخبار عام 2009.

بداأت االنترنت توؤثر �صلباً على قطاع االإعالم المطبوع في المنطقة

    )(    – 2008

 17 :       
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يع���د مفهوم التدوي���ن ذا اأهمية خا�شة في المنطق���ة العربية, ففي هذا 

الخ�شو����ض, ل ياأت���ي خطر المناف�ش���ة بالن�شبة لالإع���الم المطبوع من 

المواقع اللكتروني���ة لالأخبار الر�شمية والق�شاي���ا الراهنة فح�شب, بل 

م���ن المدون���ات ال�شخ�شية اأي�شًا, وق���د تم �شرح هذا الأم���ر مطوًل في 

تقري���ر “نظرة على الإع���الم العرب���ي 2007-2011”. يكت�شب مو�شوع 

التدوي���ن �شعبي���ًة متزايدًة في المنطق���ة العربية, حيث توف���ر النترنت 

حري���ة التعبير. وحت���ى على ال�شعي���د العالمي, فاإن ع���ددًا متزايدًا من 

العاملين في مج���ال الأخبار يتجه للمدونات كم�ش���در لإعداد التقارير 

حول الأحداث المحلية في المنطقة العربية. ويمكن م�شاهدة مثال عن 

ذلك في ال�شكل التالي.

 و عل���ى الرغم م���ن النت�شار ال�شعبي الوا�شع للمحت���وى المطور من قبل 

الم�شتخدمي���ن ف���ي المنطقة, فاإن م���ن الجدير ذكره اأن م���ا يفوق ٪80 

م���ن خبراء القط���اع الذين تم اإج���راء مقابالت معهم اأف���ادوا باأنهم ل 

ي�شعرون بالخطر من تلك المدونات. ي�شير ذلك اإلى اأنه من وجهة نظر 

الم�شتهل���ك, ت�شكل المدون���ات واأ�شكال المحتوي���ات ال�شخ�شية الأخرى 

عل���ى النترنت نمطًا �شعبيًا من م�شادر الأخبار, في حين يراها خبراء 

القطاع فر�شًة, اأكثر منها تهديدًا مبا�شرًا.

)1(,)2(

ال�شكل 17: م�شادر قراءة الأخبار في المنطقة العربية 2009  
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ال�شكل 18: المحتوى المطور من قبل الم�شتخدمال�شكل 19: المحتوى المطور من قبل الم�شتخدم: درا�شة حالت عربية وعالمية

•تعتمد موؤ�ش�شات الأخبار والم�شتهلكون ب�شكل متزايد على �شبكة الإنترنت وبخا�شة على مواقع المحتوى المطور من قبل الم�شتخدمين كم�شدر لالأخبار. 	
بدعم  متزايد  وب�شكل  الم�شتخدمين  قبل  من  المطور  المحتوى  مواقع  تقوم  العربية,  المنطقة  في  التقليدية  الأخبار  موؤ�ش�شات  يهدد  لخطر  ت�شكيلها  •عو�شًا عن  	

الموؤ�ش�شات من خالل توفيرها لل�شور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمحتوى المكتوب.

الم�شدر: نيل�شن اأونالين, اأخبار �شحفية, تحليل فايو بارتنرز 
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بم���ا اأن قط���اع الإع���الم المطبوع يتاأث���ر ب�ش���كل متزايد بالأخب���ار عبر 

النترن���ت, فاإن الموؤ�ش�ش���ات المعنية تحاول تعوي����ض التراجع الحا�شل 

ف���ي اإيراداته���ا بط���رق مختلفة. فف���ي بع����ض الأ�شواق, تق���وم ال�شحف 

بالنتق���ال اإلى الن�شر عبر النترنت وا�شتخ���دام ال�شبكة كو�شيلة لتقديم 

خدم���ات اإ�شافية. على الم�شتوى العالمي, وا�شل قطاع ال�شحافة بحثه 

ع���ن نموذج العمل المنا�شب. وفي حي���ن يتم ن�شر الأخبار عبر النترنت 

ع���ادًة بالمجان, ويتم تمويل ذلك عن طري���ق الإعالن, يتطلع الالعبون 

الأ�شا�شي���ون في هذا القطاع لخلق طرق جديدة لدعم الإيرادات القليلة 

الت���ي يت���م جنيها من الإع���الن عبر النترن���ت, وذلك ع���ن طريق جعل 

الق���راء يدفعون لق���اء ما يقدم لهم عب���ر ال�شبكة. لقد ت���م اختبار عدة 

اآلي���ات للدف���ع, كال�شتراكات والدفع���ات بالغة ال�شغ���ر, ولقت درجات 

مختلف���ة من النجاح, لكن الجدل م�شتم���ر حول ما اإذا كان الم�شتهلكون 

م�شتعدي���ن للدفع حق���ًا لقاء ما يقروؤون من اأخب���ار عامة عبر النترنت. 

وقد �شاهم روبرت مردوخ بالنيابة عن موؤ�ش�شته العالمية “نيوز كورب” 

ف���ي هذا الجدل, م�ش���ددًا على خيار نموذج الدفع���ات بالغة ال�شغر, اإذ 

حقق ذلك بع�ض النجاح في من�شورات مثل “ذي وول �شتريت جورنال”. 

لكن ذلك يحتاج للمزيد من الأدلة في حالة من�شوراته التي تقدم اأخبارًا 

عام���ًة مثل “ذي نيوي���ورك بو�شت”, “فوك�ض ني���وز”, اأو اأٍيّ من �شحفه 

ال�شادرة في بريطانيا.

بالإ�شاف���ة اإلى ذل���ك, ت�شع���ى “نيوز ك���ورب” و�شركات اأخ���رى لإيجاد 

طرق جدي���دة لال�شتف���ادة ماليًا من مواده���ا الإخباري���ة المقدمة على 

ال�شبك���ة ع���ن طريق خدمة البح���ث. وفي حين هدد مي���ردوخ علنًا بمنع 

محرك���ات البحث مثل غوغل م���ن اإظهار مواد �شركات���ه الإخبارية على 

 فاإن ظهور مح���رك البحث الجديد التاب���ع لمايكرو�شوفت 
)14(

مواقعه���ا,

اآليات قطاع الأخبار عبر النترنت. فاإذا  “بينغ” قد يتمكن من تغيير 

كان���ت مايكرو�شوفت, كما ت�شير التقارير, تن���وي دفع المال للموؤ�ش�شات 

الإخبارية لقاء اإظهار المواد الإخبارية على موقعها, فاإن ذلك قد يعزز 

فر�شة تلك ال�شركات للك�شب من موادها المن�شورة عبر النترنت.

ف���ي الوقت ذات���ه, اأثبتت بع����ض الموؤ�ش�شات الإخبارية الت���ي تقدم مواد 

اإخباري���ة متخ�ش�شة, كالأخبار القت�شادية, باأن���ه من الممكن تحقيق 

الربح من المحتوى الإخباري المتخ�ش�ض عبر النترنت. لم تكن “ذي 

وول �شتري���ت جورنال” ه���ي وحدها من حقق النجاح ف���ي فر�ض ر�شوم 

على محتواه���ا عبر النترنت, بل �شاركها ذل���ك النجاح �شحف عالمية 

كبيرة اأخرى مثل “ذي فاينن�شال تايمز”, و“ذي اإيكونومي�شت”.

بينم���ا مازال اأمام المنطقة العربية تحديات اأكبر في فر�ض ر�شوم على 

المحتوى اللكتروني, من بينها النت�ش���ار ال�شعيف للبطاقة الئتمانية, 

وع���دم العتياد على الدف���ع اللكتروني, الخ, ولكن ثم���ة بع�ض التفاوؤل. 

وف���ي واقع الأم���ر, عّبر حوالي 70٪ مم���ن اأجريت معه���م مقابالت من 

الخب���راء في المنطقة عن اإيمانهم باإمكانية تطبيق ذلك في الم�شتقبل. 

وكم���ا هو الح���ال في ال�ش���وق العالمي���ة, م���ن الوا�ش���ح اأن الم�شتهلكين 

م�شتع���دون للدفع مقاب���ل المحتوى اللكترون���ي المتخ�ش�ض- وبخا�شة 

ما يلب���ي احتياجات قطاع الأعمال- كما تظهر التجربة الناجحة لموقع 

الأو�شط. ال�شرق  ” في  “زاويا 

  عند املقابلة مع �شكاي نيوز اأو�شرتاليا يف نوفمرب 2009
.14
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تلق���ي اأمثل���ة من الأ�شواق الأخ���رى ال�شوء على اأهمي���ة تقديم مواد عبر 

النترنت تكون بديلة عن الإ�شدارات المطبوعة. تقدم غالبية ال�شحف 

في المنطق���ة العربية اليوم المحتوى نف�شه ف���ي الإ�شدارات المطبوعة 

واللكتروني���ة. وبح�ش���ب المقاب���الت الت���ي اأجريناه���ا, ف���اإن 80٪ م���ن 

موؤ�ش�ش���ات القط���اع ف���ي المنطقة تفعل ذل���ك. لكن من الثاب���ت اأن هذه 

المقاربة ل���م تنجح في اأ�شواق اأخ���رى. فقد بداأت المواق���ع اللكترونية 

لل�شح���ف حول العالم تميز نف�شها عن الن�ش���خ المطبوعة بطرق بديلة, 

ع���ن طريق تقديم مواد �شمعية وب�شرية عبر النترنت مثاًل. ففي كندا, 

مثاًل, تقوم ع���دة �شركات اإخبارية بالم�شاركة مع وكالة اأنباء ال�شحافة 

الكندي���ة ببث مواد فيديو م�شورة عب���ر مواقعها اللكترونية. في الوقت 

ذاته, تحق���ق موؤ�ش�شات اإخبارية رائدة في المنطقة العربية مثل “اأنباء 

الخليج” نجاحًا باهرًا بتقديم اأخبار م�شورة على مواقعها اللكترونية. 

تق���وم مواقع اأخ���رى, مثل موقع “كلن���ا �شركاء” ال�ش���وري بتجميع مواد 

اإخباري���ة م�شورة من م�شادر مختلفة, ولكن عل���ى العك�ض من الأ�شواق 

الغربية, ل توجد �شراكات ر�شمية في المنطقة. 

 

ال�شكل 19: نماذج عمل الأخبار عبر النترنت: درا�شة حالت عربية وعالمية 

خطوات  تقليدي,  ب�شكل  مطبوعة  من�شورة  وهي  الإيكونومي�شت,  •اتخذت  	
للحفاظ على معدلت نمو اإيجابية لحجم اأعمالها بما في ذلك ال�شتخدام 

المبتكر لالإنترنت

وعملت  التجارية,  العالمة  ت�شويق  في  مركزة  ا�شتثمارات  ال�شحيفة  •لدى  	
على تنظيم حمالت اإلكترونية محلية معتمدة على اللغة المحلية

•قامت باإن�شاء اإدارة اأف�شل لنفقات الت�شويق با�شتخدام النترنت للح�شول  	
بما  الت�شويق  تقنيات  واعتماد  المطبوعة,  للن�شخة  جدد  م�شتركين  على 

الن�شخة  في  عنها  يعلن  التي   )Economist.com( مزايا  ذلك  في 

المطبوعة

عاملياً: االإيكونومي�صت

•في حين اأن العديد من �شركات الأخبار تتمتع بوجود اإلكتروني منذ بع�ض الزمن, اإل اأن مواقع اأخبار الأعمال المتخ�ش�شة تمكنت من تحقيق نجاح كبير ل�شيما  	
على ال�شعيد العالمي

•اأثبت نموذج اأعمال مماثل لزاويا نجاحه في المنطقة العربية, ولكن تبقى اإمكانية نجاح هذه ال�شركات في فر�ض ر�شوم مقابل الو�شول للمحتوى الإلكتروني على  	
مواقع الأخبار الرئي�شية غير و�شاحة المعالم بعد 

ال�شرق  في  القت�شادية  المعلومات  لتوفير  اإلكترونية  �شركة  زاويا  •تعد  	
الأو�شط وتقدم خدماتها لمجتمع الأعمال ومحترفي الأعمال المالية

• األف م�شترك, توفر زاويا ما يلي:  مع حوالي 212	

  - ملفات تعريف عن 12,500 �شركة  و2,300 م�شروع 

الأو�شط ال�شرق  في  الدول  كافة  اأخبار �شحفية مجمعة من   -   

و �شمال افريقيا  

- تغطية اإخبارية مبا�شرة من خالل اتفاقيات مبرمة مع منافذ   

اإخبارية متعددة   

خالل من  لالأعمال  مبا�شرة  اإخبارية  تغطية   -        

خدمة وكالة  اأنباء داو جونز   

من  ت�شتطيع  نوعه  من  فريد  اإلكتروني  عمل  نموذج  على  زاويا  •تعتمد  	
خالله توفير كمية محدودة من المعلومات المجانية للعمالء, بدعم من 

الو�شول  مقابل  المختلفة  ال�شتراك  باقات  تقديم  عن  ف�شاًل  الإعالن, 

للمحتوى المميز

 االإمارات : زاويا
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ال�شكل 20: الأخبار الم�شورة على النترنت: درا�شة حالت عربية وعالمية

ب���داأ ع���دد من المواقع الإلكتروني���ة التي تقوم بتجميع الأخبار المو�شورة باإطالق مواقع باللغة الإنجليزية, ورغ���م قلة عددها حاليًا في المنطقة العربية, 

فاإنها قد ت�شكل فر�شة جيدة للقطاع. 

مالحظة: ميثل الو�شول اليومي ن�شبة امل�شاهدين يف العامل من خالل �شبكة الإنرتنت الذين يقومون بزيارة كل موقع 

  Alexa.com :امل�شدر

CONFIDENTIAL 
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Exhibit 21: Online news videos: global and Arab case studies 

 

Sept 28 Oct 5 Oct 12 Oct 19 Oct 26
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0

Note: Daily reach is percentage of global internet viewers who visit each site
Source: Alexa.com, Company websites, Value Partners analysis

Canada: The Canadian Press UAE: Gulf News

Video news is a positive way for news websites to differentiate their online offering from their print edition and in 
many markets, video news providers have been partnering with newspapers to provide content for their websites
This concept which could work well in the Arab Region – the story of the Gulf News demonstrates the positive 
impact that video content can have on page hits – and could act as a clear differentiator to most sites which 
currently continue to publish the same content that is available in their print editions

• The Canadian Press offers a variety of video 
news packages to newspaper websites in 
Canada wishing to offer alternative content to 
their print editions online

• Major Canadian newspapers The Globe and 
Mail and Toronto Star, as well as notable 
websites Yahoo.ca, AOL Canada Inc. and 
Cyberpresse are all using The Canadian 
Press video content on their websites

• For Canadian news, websites can select 
from: 
- News Summaries: 1-2 minute round-ups of 

daily news, updated twice daily
- News Segments: Focus on individual 

stories from around Canada as they break
• For international news, websites can draw on 

The Canadian Press’ international partner, 
Associated Press

• Gulf News is one of the few newspapers in 
the Arab Region to offer video content on its 
website

• Gntv news videos are provided for a 
selection of daily news stories, put together 
by Gulf News reporters and videographers

• When compared to other UAE newspaper 
websites, page hits for Gulf News are 
substantially higher, partly as a result of its 
video news offering

Gulf news has 
the highest page 

views

gulfnews.com
emaratalyoum.com
Khaleejtimes.com
thenational.ae
alkhaleej.ae

Daily Reach (%)

2009

 

A number of video news aggregation sites are also emerging in the English language, such as 1Cast in the 
USA.  Such sites are yet to be seen in the Arab Region, but could potentially provide a significant opportunity 
for the industry. 

 

Yet, the print industry in the region has further room to grow 

Although print currently makes up 57% of total advertising spend in the Arab Region, placing it in a much 
healthier position than most markets, we still believe there is further value to be unlocked and we anticipate 
growth in the Arab print market for a variety of reasons. Firstly, the newspaper industry in the Arab Region is 
currently an unsaturated market in the majority of countries. When compared to other markets, the 
concentration of newspapers in the region relative to its population remains low compared to Western Europe, 
North America and even Eastern Europe, as shown in the next exhibit.  

• مجموعة متنوعة من باقات  	)The Canadian Press( تقدم

الفيديو الأخبارية للمواقع الإلكترونية لل�شحف الكندية الراغبة بتقديم 

محتوى اإلكتروني مختلف عن ن�شختها المطبوعة 

 • 	The Globe and( ت�شتخدم كبرى ال�شحف الكندية بما في ذلك

Mail( و )Toronto Star(, بالإ�شافة اإلى مواقع اإلكترونية 
 ,”AOL Canada Inc ”و  ,”Yahoo.ca “ �بارزة ك

 The Canadian( من  الفيديو  و”Cyberpresse” محتوى 

Press( على مواقعها الإلكترونية 
(, يمكن للمواقع • 	The Canadian Press( �بالن�شبة ل 

 الإلكترونية اختيار:

   - ملخ�شات الأخبار: جولت تبلغ مدتها من 1-2 دقيقة 

      لالأخبار اليومية, ويجري تحديثها مرتين يوميًا.

- موا�شيع اإخبارية محددة: التركيز على الأخبار المحددة    

     في  كافة اأنحاء كندا وقت حدوثها 

•للح�شول على الأخبار العالمية, يمكن للمواقع الإلكترونية العتماد على  	
وكالة انباء ا�شو�شيتد بر�ض,  ال�شريك العالمي للمجموعة الكندية 

•تعد جلف نيوز واحدة من ال�شحف القليلة في المنطقة العربية التي توفر  	
محتوى الفيديو على موقعها الإلكتروني. 

الموا�شيع  لمجموعة من   • 	)Gntv( نيوز  فيديو جلف  توفير مقاطع  يتم 

الإخبارية اليومية, تو�شع من قبل ال�شحفيين والم�شورين الذين يعملون 

لدى ال�شحيفة.

اأعلى بكثير بالمقارنة مع المواقع  •يعد عدد زيارات �شفحات جلف نيوز  	
ال�شحفية الأخرى التي تعمل في الإمارات, وال�شبب وراء ذلك يعود ب�شكل 

جزئي لعر�شها خدمة الفيديو الإخبارية

(The Canadian Press):االإمارات: جلف نيوز    كندا

•يعد تقديم الأخبار من خالل مقاطع الفيديو و�شيلة مهمة للمواقع الإخبارية لتمييز عرو�شها الإلكترونية عن الن�شخة المطبوعة. وفي العديد من الأ�شواق, يقوم  	
مزودو اأخبار الفيديو بالتعاون مع ال�شحف لتوفير المحتوى على مواقعها الإلكترونية.

• المفهوم يمكن اأن يثبت جدارته في المنطقة العربية- يدل مثال جلف نيوز على مدى الأثر الإيجابي الذي يمكن اأن يقدمه محتوى الفيديو على عدد الزيارات  	
لل�شفحة- ويمكن اأن يكون بمثابة نقطة تميز وا�شحة لمعظم المواقع التي ل تزال في الوقت الراهن تقوم بن�شر نف�ض المحتوى المتوفر في �شحفها المطبوعة

) :The Canadian Press( : 
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عل���ى الرغ���م من اأن الإع���الم المطب���وع ي�شتحوذ اليوم عل���ى  مايقارب 

60٪ من اإجمالي الإنفاق الإعالني في المنطقة العربية, مما ي�شعه في 

موقع اأف�شل من الكثير من الأ�شواق الأخرى, فاإننا نعتقد بوجود المزيد 

مم���ا لم يتحقق بعد, ونتوقع نموًا م�شتقبلي���ًا ل�شوق ال�شحافة المطبوعة 

ف���ي المنطق���ة العربية للعديد م���ن الأ�شباب. اأوًل, اإن قط���اع ال�شحافة 

الإخباري���ة ف���ي المنطقة العربية م���ا زال ي�شكل �شوقًا غي���ر م�شبعة بعد 

في معظ���م بلدان المنطقة. اإن عدد ال�شحف ف���ي المنطقة ن�شبًة لعدد 

ال�شك���ان يعتبر قلي���اًل اإذا ما قورن باأوروبا الغربي���ة, واأمريكا ال�شمالية, 

وحتى اأوروبا ال�شرقية كما يظهر ال�شكل التالي.

ال�شكل 21: معدلت تركيز ال�شحف 2008

لك���ن الجدير بالمالحظ���ة اأن هناك تفاوتًا كبيرًا بي���ن بلدان المنطقة, 

فبع����ض دول الخليج, كالبحرين وقطر والكويت, يمكن اعتبارها م�شبعًة 

بعدد ال�شحف, في حين يختلف الو�شع في دول اأخرى.

م���ن الوا�ش���ح اأن تركي���ز عدد ال�شح���ف يعتمد على عوام���ل عدة, لي�ض 

ع���دد ال�شك���ان فح�شب بل مع���دلت الأمية اأي�شًا, كم���ا يظهر في ال�شكل 

 اأدن���اه. اإل اأن بع����ض الأ�ش���واق الهامة, بم���ا فيه���ا الأردن, و ال�شعودية,

 و �شوريا  يمكن لها ال�شتفادة من زيادة في عدد ال�شحف.

    )/  (    )/  (
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ال�شكل 22: تركيز عدد ال�شحف مقابل معدلت الأمية )عناوين/ مليون بالغ(

تت�شم���ن اإح���دى و�شائل تحقي���ق النمو في القط���اع اإج���راء المزيد من 

المراجع���ة والتدقيق لمعدلت توزيع المطبوع���ات العربية. حاليًا, ومن 

اأ�شل 189 �شحيف���ة يومية في المنطقة العربية, يتم التدقيق في اأعداد 

توزي���ع 27 منها فق���ط با�شتخدام نظام تدقيق ر�شم���ي. وتملك المغرب 

اأعلى ن�شب���ة من ال�شحف المدقق توزيعها في المنطقة, اإذ اأن 77٪ من 

ال�شحف التي يتم تدقيقه���ا تن�شر في المغرب, وت�شاركها ذلك )ب�شكل 

مح���دود( دول خليجي���ة, وتحديدًا: دول���ة الإمارات العربي���ة المتحدة, 

وعم���ان, وان�شمت اإليها موؤخرًا المملكة العربي���ة ال�شعودية. وقد قامت 

�شحيف���ة “الجزيرة” ال�شعودية باإجراء اأول تدقي���ق لأعداد التوزيع في 

نوفمب���ر 2009. وتت�شم���ن الجهود الت���ي بذلت لتحفي���ز عمليات تدقيق 

التوزي���ع في المنطق���ة ما تقوم به “منظمة تدقي���ق توزيع المطبوعات” 

الت���ي ت���م ت�شكيله���ا ع���ام 2005 في دول���ة الإم���ارات العربي���ة المتحدة 

كمب���ادرة م�شتركة بي���ن الجمعية الدولية لالإع���الن, والتحاد الخليجي 

للمعلني���ن, ومجل����ض وك���الت التخطي���ط الإعالن���ي, به���دف الت�شجيع 

 عل���ى تطبيق �شيا�ش���ة تدقي���ق التوزيع لتعزي���ز ال�شفافي���ة والم�شداقية 

في هذا القطاع.

�صيتحقق المزيد من الفوائد لقطاع االإعالم المطبوع في المنطقة العربية عن طريق تعزيز عمليات 

المراجعة والتدقيق، االأمر الذي بداأ بالفعل
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في العديد من الأ�شواق, نتوقع بقاء ال�شركات الأقوى فقط بعد الأوقات 

الع�شيب���ة الت���ي �شتمر خاللها ف���ي ال�شنوات القليل���ة المقبلة. و�شتظهر 

ال�شرك���ات الأكثر قوة باأحد �شكلين: تلك ال�شرك���ات الكبرى التي قامت 

بعملي���ات دم���ج اأو نجحت ف���ي اإدارة عملياتها ب�شكل اأكث���ر كفاءة بطرق 

اأخ���رى, وال�شرك���ات ال�شغيرة ج���دًا الت���ي حافظت على نفق���ات عامة 

منخف�ش���ة وا�شتطاعت اأن تنحني اأم���ام العا�شفة وتنجو من الأزمة. اأما 

الذي���ن في و�ش���ٍع غير موؤاٍت فق���د يكونون ال�شرك���ات متو�شطة الحجم, 

والتي قد تختفي من ال�شاحة تدريجيًا على المدى الطويل.

نمو القطاع �صيعتمد  على عمليات الدمج وبقاء االأف�صل

2008
2009

 24 :        2008 2009

3

15

3

21
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2
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2

:    

ال�شكل 23: عدد ال�شحف التي تم تدقيق توزيعها في عامي 2008 و2009
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ال�شكل 24: حالت الدمج في قطاع الإعالم المطبوع: درا�شة حالت عربية وعالمية 

ب�ش���كل عام, نعتق���د باأنه على الرغم من اأن قط���اع الإعالم المطبوع ما 

زال يعاني من نك�شات عديدة, فاإن اأمام ال�شحافة العربية فر�شة اأكبر 

للبق���اء من معظ���م الأ�شواق الأخرى, كما نتوقع نم���وًا بطيئًا ولكنه ثابت 

عل���ى م���دى ال�شنوات الخم����ض المقبلة. اإن الجمع بين وج���ود �شوق غير 

م�شبع���ة في العديد م���ن البلدان العربي���ة, والزي���ادة المتوقعة لعمليات 

تدقي���ق التوزيع والتي �شت���وؤدي اإلى زي���ادة عائدات الإع���الن, واإمكانية 

�شتف���ادة م���ن اأمثل���ة الأداء الجي���د  لبع����ض الأ�شواق الأخ���رى كاأمثل  الإ

ا�شتراتيجي���ة اإلكترونية, ي�شير اإلى اأن ثمة فر�شة اأكبر للنمو اأمام قطاع 

ال�شحافة المطبوعة في المنطقة العربية.

امل�شدر: حتليل فاليو بارترنز 

عر�ض  تقديمها  عن   • 	)MPB( بريما  ميديا  اأعلنت   ,2009 اأكتوبر  في 

اأعرق   ،)NSTP( بر�ض  تايمز  �شتريت�ض  نيو  ذا  على  لال�شتحواذ 

واأكبر  اأقوى  من  واحدة  لتكوين  ماليزيا,  في  �شحفية  ن�شر  �شركة  واأكبر 

المجموعات الإعالمية في البلد 

مجموعة  • 	“  )NSTP( و )MPB( �شيكون الكيان المو�شع الذي ي�شم 

اأو�شع من�شة من حيث عدد م�شاهدي  للمعلنين  تقدم  اإعالمية متكاملة 

الجديدة  الإعالم  وو�شائل  الخارجية,  والإعالنات  والإذاعة,  التلفزيون, 

والمطبوعة عبر مجموعة كاملة من قنوات الو�شائط المتعددة” 

الح�ش�ض,  تبادل  خالل  من  الإعالميتين  ال�شركتين  تعزيز  •�شيتم  	

بحوالي �شنوية  اإيرادات  يحقق  اأن  المتوقع  الناتج  الكيان   مع 

 200 مليون دولر  

(NSTP/MPB):املنطقة العربية: دمج املن�صات املتعددة    ماليزيا 

البقاء  اأجل  ال�شركات من  العديد من  الما�شية, مع دمج  ال�شنة  الذي تعر�ض ل�شغوطات على مدى  المطبوع  الإعالم  •اأ�شبح الندماج مو�شوعًا �شائعًا في قطاع  	
لمواجهة ارتفاع التكاليف واحتدام المناف�شة بين ال�شركات

و نتوقع زيادة في عمليات الدمج في محاولة لتخفي�ض التكاليف و تح�شين بنية القطاع • في العالم العربي, ح�شلت اإندماجات عبر “من�شات متعددة” 	

, تم تحويل العديد من  • 	2009 في خريف عام 

المجموعة  تملكها  التي  الإعالمية  الو�شائل 

لالإعالم  دبي  موؤ�ش�شة  اإلى  العربية  الإعالمية 

في محاولة لتعزيز بنية القطاع الإعالمي 

طالل  بن  الوليد  الأمير  زاد   , • 	2008 عام  في 

اإلى   LBC في  ح�شته  روتانا  �شركة  �شاحب 

البث  قطاع  لتعزيز  الطريق  مهد  مما   ,٪  85

الف�شائي المفتوح

• مع �شحيفة الحياة  	LBC  هذا لحق اندماج

التي توزع عبر المناطق العربية 

•ا�شتحوذت قناة الجزيرة الريا�شية على �شت  	
 2009 اأكتوبر  في   ART ريا�شية من قنوات 

بما فيها الحقوق الريا�شة 

 املجموعة

 االإعالمية

 العربية/

 موؤ�ص�صة دبي

لالإعالم

روتانا/

األ بي �صي

اجلزيرة/

 راديو

وتلفزيون 

العرب
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يبدو قطاع البث التلفزيوني العربي فريدا من نوعه لدى مقارنته مع قطاعات البث التلفزيوني في العالم, ويعزى 

ذلك في الغالب اإلى انت�شار جماهيره في منطقة تمتد على م�شاحة 7,5 مليون كيلومتر مربع, يعي�ض فيها ما يزيد 

 وتطغى على قطاع البث في الوقت الراهن �شيغ 
)15(

عن 250 مليون ن�شمة  يتكلمون عددًا ل ح�شر له من اللهجات.

الب���ث المجاني مع وجود ما يزي���د على 600 قناة ف�شائية مجانية تبث عبر الأقمار ال�شناعية. وقبل طفرة البث 

المجاني كانت قنوات التلفزيون الأر�شية الم�شدر الوحيد للترفيه والمعلومات في المنطقة العربية وكانت بع�ض 

القنوات الأر�شية, والتي تحولت اإلى البث الف�شائي, تتمتع ب�شهرة وجماهيرية وا�شعة. وترتفع معدلت م�شاهدة 

قنوات البث الف�شائية خا�شة في الم�شرق العربي في حين تعتبر القنوات الأر�شية النمط الأكثر �شيوعا في دول 

�شم���ال اأفريقيا, بينما ت�شاهد القن���وات الف�شائية الم�شفرة والمدفوعة الأجر في بع�ض دول  الخليج العربي على 

نطاق وا�شع خا�شة في الإمارات.

ون
فزي

تل
ال

 الأرقام املذكورة تخ�ض الدول التي يغطيها التقرير فقط
 .15

 

 3,1
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ال�شكل 25: معدلت انت�شار التلفزيون ح�شب نمط البث 2008

رغم تدني معدلت انت�شار القنوات التلفزيونية الم�شفرة فاإن عائداتها ت�شل حاليا اإلى 30٪ من اإجمالي عائدات البث التلفزيوني على م�شتوى المنطقة 

عالنية مع الزمن, كما هو مبين في ال�شكل اأدناه.  وهي في تزايد م�شتمر يتزامن مع ا�شتمرار توقع اإنخفا�ض ن�شبة العائدات الإ
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ال�شكل 26: توقعات عائدات البث التلفزيوني في المنطقة العربية )بماليين الدولرات(

اإن عائدات الإعالن التلفزيوني الظاهرة في الجدول اأعاله مق�شمة بين 

الإع���الن الإقليمي عبر المنطقة العربية والإع���الن التلفزيوني المحلي 

 عل���ى اأ�شا�ض الدول���ة. ويتوقع لالإع���الن عبر المنطقة العربي���ة اأن يدفع

نمو العائدات. 

عندم���ا نقارن بنية قطاع التلفزي���ون في المنطقة العربية بباقي مناطق 

العالم, فاإننا نالحظ اأمرين مميزين:

•تتمت���ع المنطق���ة العربي���ة بن�شبة ب���ث تلفزيوني ف�شائ���ي مجاني  	
اأعل���ى بكثير من باقي بلدان العالم �ش���واء في الدول المتقدمة اأو 

النامية

٪ م���ن المن���ازل التقاط الب���ث التلفزيوني  • ف���ي حي���ن ت�شتطيع 95	

المجاني في المنطقة, 70٪ فقط من اإجمالي عائدات التلفزيون 

عالنات تاأتي من الإ

         

   %
  

    
2013-2009

569 642 
724 

820 
922 

1,030 

1,693

2,1342,143
2,333

2,552
2,739

2,933

 20132009

28%
27%

30%
31%

32%
34%

35%

13%

1,213 
1,566 1,501 1,610 1,731 1,818 1,903 

480 

2007200820092010201120122013

       

6%

     



43

يهيمن البث المجاني, وبالأخ�ض البث الف�شائي عبر المنطقة العربية, 

على قطاع البث العربي, ومع ذلك فاإن عائدات الإعالن التلفزيوني في 

المنطق���ة العربية بقيت في حدود 1.5 مليار دولر اأمريكي عام 2009, 

مق�شم���ة بي���ن حوال���ي 900 مليون دولر للب���ث الف�شائي عب���ر المنطقة 

العربية و600 مليون دولر للقنوات المحلية. وبالنظر اإلى �شوق المنطقة 

العربي���ة التي ت�شم عدد �شك���ان يتخطى 250 ملي���ون ن�شمة, اأي بحجم 

ال�شوق الأمريكي���ة تقريبًا حيث بلغت عائدات الإع���الن ال�شنوية حوالي 

53 ملي���ار دولر ع���ام 2009, يبدو هذا الرقم �شئي���اًل جدًا. وحتى لدى 

مقارنت���ه بالأ�شواق النامية الأخرى, فاإن قط���اع التلفزيون في المنطقة 

العربية يعان���ي من قلة الهتمام بال�شوق الإعالن���ي. فمثاًل, كانت قيمة 

�ش���وق الإعالن التلفزيوني في البرازي���ل 7.4 مليارات دولر في 2009, 

مم���ا ي�شع المنطقة العربية في م�شاف دول مثل تركيا, حيث يبلغ عدد 

ال�شك���ان 70 مليون ن�شمة فقط, ف���ي حين قيمة الإعالن التلفزيوني تبلغ 

اأكث���ر م���ن ملي���ار دولر. اإن ثمة عدة اأ�شب���اب لنخفا�ض عائ���دات �شوق 

 الإعالن التلفزيوني في المنطق���ة العربية, وهو ما �شنناق�شه في ما يلي

من هذا الق�شم.

بوج���ود هذا الع���دد الكبير من القن���وات المفتوحة, ثمة تن���وع وا�شع في 

الن���وع والمحت���وى المق���دم للم�شاه���د العرب���ي. وفي حين نج���د معظم 

القن���وات ذات محت���وى ع���ام, فاإن ثم���ة تزاي���د للقن���وات المتخ�ش�شة 

اأي�ش���ًا تلبي احتياج���ات فئات مختلفة م���ن الجمهور العرب���ي. القنوات 

الديني���ة خ�شو�ش���ًا تحت���ل المرتب���ة الثاني���ة م���ن حي���ث النت�ش���ار بعد 

 القن���وات ذات المحت���وى الع���ام, حي���ث و�ش���ل ع���دد القن���وات الدينية

في عام 2009 اإلى 45 قناة.

 ويتزاي���د ه���ذا الع���دد ب�شرع���ة عام���ًا بع���د ع���ام, حي���ث يقدر 
)16(

 و�ش���ل ع���دد القن���وات الف�شائي���ة المجاني���ة اإل���ى 450 قن���اة ف���ي بداي���ة ع���ام  2009, 

اليوم بحوالي 600 قناة.

 مبا فيها 40 قناة تقريبًا ل تزال تبث بثًا جتريبيًا
 .16

 

1،3،1 البث التلفزيوني المجاني

 في حين اأن �صوق البث التلفزيوني المجاني مق�صمة ب�صدة، فهي تحت �صيطرة عدد قليل من

مجموعات البث ال�صخمة

ال�شكل 27: عدد القنوات الف�شائية في المنطقة العربية 2004 - 2009
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�شت�شارية, و املقابالت يف القطاع, و حتليل فاليو بارترنز فرتا�شات ترتكز على بيانات املركز العربي للبحوث و الدرا�شات الإ الإ
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�شت�شارية, و املقابالت يف القطاع, و حتليل فاليو بارترنز فرتا�شات ترتكز على بيانات املركز العربي للبحوث و الدرا�شات الإ الإ
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على الرغم من وجود عدد كبير من القنوات, فاإن �شوق البث التلفزيوني 

المجان���ي عبر المنطقة العربية م�شيط���ر عليه من قبل قلة من القنوات 

التي تحتفظ بالن�شبة الأكبر من حجم الم�شاهدة وعائدات الإعالن.

ف���ي حين ت�شتحوذ القنوات الخم�ض ع�شرة الأولى عبر المنطقة العربية 

 
)17(

عل���ى ما ن�شبته 64٪ من ن�شب���ة الم�شاهدة, فهي تجني ما ن�شبته ٪80

م���ن اأ�شل ما يقارب 900 مليون دولر ه���ي عائدات الإعالن التلفزيوني 

عب���ر المنطق���ة العربية, مما ي�شير اإل���ى اأن تلك القن���وات الرائدة ذات 

الم�شاهدة الأعلى يمكنها اأن تطالب بمبالغ اأعلى لقاء الإعالن فيها )كما 

ه���و الحال في الأ�شواق العالمية(. بالمقابل, تدار هذه القنوات من قبل 

مجموعات قليلة, وتحدي���دًا MBC , و روتانا, وLBC, و�شركة اأبوظبي 

لالإعالم, وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم, والجزيرة. موؤ�ش�شات اإعالمية اأخرى 

ف���ي م�شر على �شبيل المثال )ميلودي ودريم( تندرج �شمن قائمة اأبرز 

10 مجموعات اإعالمية في المنطقة من حيث عائدات الإعالن.

الجدير بالمالحظة اأن اأهمية اأي من القنوات التلفزيونية عبر المنطقة 

العربي���ة تختلف من بل���د عربي لآخر, وبالأخ�ض بي���ن الخليج, وال�شرق 

الأو�شط, و�شمال اإفريقيا. على �شبيل المثال: 

- ت�شيطر مجموعة MBC عل���ى �شوق المملكة العربية ال�شعودية وباقي 

دول الخليج 

- ثمة �شيطرة اأكبر للقنوات الأر�شية في م�شر و�شمال اإفريقيا

دول م���ا  ح���ٍد  )واإل���ى  لبن���ان  ف���ي  اللبناني���ة  القن���وات  ت�شيط���ر   - 

ال�شرق الأو�شط المحيطة( 

تع���د مجموع���ة MBC الم�شيط���رة عل���ى ال�ش���وق, اإذ ت�شتح���وذ عل���ى 

م���ا ن�شبت���ه اأكث���ر من 40٪ م���ن مع���دلت الم�شاه���دة وتجني م���ا ي�شل 

 اإل���ى 50٪ م���ن اإي���رادات الإع���الن عب���ر قنواتها ف���ي المملك���ة العربية 

 يعود هذا جزئيًا اإلى تنوع القنوات, واللغات, والأنواع التي 
)1 8(

ال�شعودية.

تبثها تلك المجموعة, بما فيها قناة اإخبارية تبث على مدار ال�شاعة وهي 

والترفيه  الدراما  لوجود قنوات متخ�ش�شة في  بالإ�شافة  “العربية”, 
باللغة العربي���ة والنجليزية والفار�شية. مع ذلك ف���اإن القناة المحورية 

)MBC1( ه���ي الت���ي ت�شتح���وذ عل���ى اهتم���ام معظ���م الم�شاهدي���ن, 

 حي���ث تلب���ي احتياج���ات غالبي���ة الم�شاهدي���ن الع���رب م���ن البرام���ج

 الترفيهية العائلية.

         

2009
2005

 

     2005 - 2009     2009

 45

40

22

168

32

40

56

21

 

 

22

10

10

4

2

22

11

20

8

5

155
45

    
  

ال�شكل 28: توزع قنوات تبث عبر العالم العربي الف�شائية المجانية ح�شب النوع 2005 - 2009
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MBC  ال�شكل 29: عرو�ض مجموعة قنوات

ف���ي الوق���ت الذي تقدم في���ه مجموعة MBC قناة مدفوع���ة واحدة في 

باقته���ا الحالية, فاإن باقي قنواتها المجاني���ة قدمت ما تقدمه القنوات 

المدفوع���ة ع���ادًة من حي���ث المحت���وى. ففي الأ�ش���واق الغربي���ة, عادة 

م���ا تقدم الم���واد الجديدة والت���ي تبث للم���رة الأولى كاأف���الم هوليوود 

والأح���داث الريا�شية الهامة عبر خدم���ات ال�شتراك. في الوقت ذاته, 

ف���ي ال�شوق العربية, ل تطبق ا�شتراتيجيات النوافذ التقليدية بالطريقة 

ذاتها التي تقدم بها في الوليات المتحدة, اإذ تقوم بع�ض ال�شتوديوهات 

)ا�شتوديوهات م�شتقلة في الغال���ب( بالم�شاركة مع قنوات مجانية مثل 

MBC لتقديم حقوق العر�ض للمرة الأولى اأو الثانية لأفالم هوليوود.

وتت�شم���ن بع����ض الأمثل���ة عل���ى ذل���ك ال�شفق���ة الت���ي تمت موؤخ���رًا مع 

�شرك���ة وم���ع   ,Twilight فيل���م  لب���ث  انترتينم���ت  �شامي���ت   �شرك���ة 

�شيالدور/فيلم4 لب���ث فيلم المليونير المت�ش���رد. بالإ�شافة لذلك, فاإن 

خب���راء القطاع يفيدون باأن الم�شاهدين في المنطقة العربية ل يهتمون 

بِج���دة المحتوى كم���ا يح�شل في الأ�شواق الأخ���رى. فالم�شاهدون مثاًل 

�شدارات من اأفالم  اأقل ا�شتعدادًا لدفع مبلغ اأعلى للح�شول على اآخر الإ

نتظار لعدد من الأ�شهر وبالتالي م�شاهدة المحتوى  هوليوود و يف�شلون الإ

مجان���ًا الأم���ر الذي يوؤثر على نم���وذج اأعمال م�شغلي الب���ث التلفزيوني 

الم�شف���ر. والنتيجة هي اأن لعبين اأ�شا�شيين في مجال البث التلفزيوني 

المجان���ي مثل MBC قادرون على اإبرام �شفق���ات مع ا�شتوديوهات في 
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هوليوود لك�شب حق البث لأفالم تم اإنتاجها منذ خم�ض اأو ثالث �شنوات, 

والتي هي ذات �شعبية وا�شعة بين الم�شاهدين.

ثم���ة اتج���اه اآخ���ر في قط���اع الب���ث التلفزيون���ي المجاني ف���ي المنطقة 

العربي���ة, وه���و اأن قنوات مثل MBC تبحث باهتم���ام متزايد عن طرق 

جديدة لتقديم م���واد جديدة تميزها عما يقّدم ف���ي القنوات المجانية 

الهام���ة الأخرى. ويرك���ز التوجه الحالي على تاأ�شي����ض عدد متزايد من 

المجموع���ات الإعالمية المدمج���ة وال�شخمة التي ت�شم���ل طيفًا وا�شعًا 

م���ن المواد, واللغ���ات, وب�شكل متزاي���د, مزيجًا من القن���وات المجانية 

والمدفوع���ة, وبالأخ����ض في منطق���ة دول مجل����ض التع���اون الخليجي. 

و�شيمكن هذا التوجه مجموعات مثل MBC من ال�شتفادة ب�شكل اأف�شل 

 MBC م���ن الم���واد المكلفة التي تبثه���ا مجانًا بطرق بديلة- ف���ي حالة

بالذات, عن طريق بث الم�شل�شالت العربية على قنواتها المدفوعة قبل 

بثها على قناة MBC1. فمثاًل, بعد بث بع�ض الم�شل�شالت التركية على 

قن���اة MBC1 مبا�ش���رًة, تعر�ض MBC حلقة الي���وم التالي على قناتها 

المدفوعة قبل 24 �شاعة على قاعدة “تابع العر�ض الآن”.

اإن مجموع���ات اإعالمية اأخرى, بما في ذل���ك موؤ�ش�شات حكومية, اأي�شًا 

اآخ���ذة باللحاق م���ن حيث النوعي���ة وات�شاع نطاق الم���واد التي تقدمها, 

بحيث بداأت تاأخذ ح�شتها من ال�شوق. وتعد مجموعات البث في منطقة 

الخلي���ج ن�شطة ب�شكل خا�ض ف���ي تطوير ا�شتراتيجي���ات تت�شمن تو�شيع 

نط���اق وجودها في قطاع البث التلفزيوني المجاني, والدخول في قطاع 

البث التلفزيوني المدفوع, وال�شتثمار بكثافة في بث محتوى مميز.

•قامت قناة الجزيرة, وهي معروفة كقناة اإخبارية تبث مجانًا منذ  	
ع���ام 1996, بتو�شيع باق���ة قنواتها لت�شمل الريا�ش���ة, والأطفال, 

والأخب���ار باللغة النكليزية. تقدم مجموع���ة الجزيرة اليوم �شبع 

قنوات مجانية و14 قناة مدفوعة. ومن المثير لالنتباه, ا�شتحواذ 

مجموع���ة الجزيرة لقن���وات ART الريا�شية ال�ش���ت في نوفمبر 

2009 ف���ي حركة جريئة باتجاه الب���ث التلفزيوني الم�شفر. تملك 

الجزيرة اليوم الحق الح�شري لبث مباريات العديد من بطولت 

ال���دوري الكبرى, بما فيها بطول���ة دوري اأبط���ال اأوروبا, وبطولة 

كاأ����ض العالم لكرة الق���دم 2010 و2014, وكاأ�ض الأمم الأفريقية 

2010 و2016. وفي حي���ن ت�شع ا�شتثمارات �شخمة ل�شراء حقوق 

الب���ث الريا�ش���ي, بم���ا فيه���ا 180 ملي���ون دولر لحق ب���ث دوري 

اأبطال اأوروبا, وتب���ث باأجور منخف�شة بحدود 5 دولرات �شهريًا, 

فقد اأعلن���ت الجزيرة باأن هدفها تو�شي���ع ال�شتراكات من مليون 

م�شت���رك ع���ام 2009 لت�شل اإلى 3 ماليين م�شت���رك في ال�شنتين 

)19(

المقبلتين.

•ب�ش���كل مماثل, ف���اإن اإدارة الب���ث التلفزيوني في �شرك���ة اأبوظبي  	
لالإع���الم ت�شم �شت قن���وات مجانية عربية تقدم م���واد ترفيهية 

عامة, وريا�شية, ووثائقية )عن طريق قناتها التي اأطلقت موؤخرًا 

نا�شيون���ال جيوغرافي���ك اأبوظب���ي(, بالإ�شاف���ة لقن���اة ريا�شي���ة 

م�شفرة.  و قد بداأت �شركة اأبوظبي لالإعالم بال�شتثمار في حقوق 

الب���ث الريا�شي عام 2009, فا�شت���رت حق بث الدوري النكليزي 

الممت���از لق���اء 350 مليون دولر لمدة ثالث �شن���وات )ابتداء من 

2010( وال���ذي �شيبث عل���ى قناتها الم�شفرة, مم���ا ي�شكل خطوة 

قوية باتجاه بث المواد المميزة.

•تم�ش���ي موؤ�ش�ش���ة دب���ي لالإعالم في طريقه���ا لإن�ش���اء باقتها من  	
القن���وات التلفزيوني���ة, اإذ اأطلقت قناة ريا�شي���ة جديدة وتملكت 

قن���اة اأخرى من المجموعة الإعالمي���ة العربية عام 2009. تقدم 

موؤ�ش�ش���ة دبي لالإع���الم اليوم مجموع���ة من �شت قن���وات عربية 

مجانية تبث مواد ترفيهية عامة, وريا�شية, ومواد دينية, بالإ�شافة 

اإلى قن���اة ترفيهية تبث باللغ���ة النكليزية برامج ت���م ال�شتحواذ 

عليه���ا من خالل �شفقة مع �شركة وورنر بروذرز العالمية للتوزيع 

التلفزيوني. وقد ا�شتثم���رت قناة دبي اأي�شًا في المحتوى المحلي 

فاأنتج���ت الن�ش���ال في الرمال عام 2008 و ه���و كناية عن ملحمة 

نتاجات ال�شل�ش���الت العربية في  تاريخي���ة ذات اأعل���ى ميزاني���ة لإ

ذل���ك الوقت  كانت 6 ملي���ون دولر اأميريكي, و القن���اة هي اأي�شًا 

مركز ل�شل�شلة الر�شوم المتحركة المحلية الم�شهورة فريج

•تق���وم مجموع���ة روتان���ا الإعالمية اأي�ش���ًا, بباقتها م���ن القنوات  	
قناتي���ن  اإل���ى  بالإ�شاف���ة  العربي���ة,  وال�شينمائي���ة  المو�شيقي���ة 

تلفزيونيتي���ن تحم���الن عالم���ة فوك����ض التجاري���ة بال�شراك���ة مع 

موؤ�ش�شة نيوز الإعالمية, بال�شتثمار ب�شكل �شخم في مجال مواد 

البث. ف���ي دي�شمبر 2009, اأعلنت روتانا ع���ن اإبرامها �شفقة مع 

�شركة والت ديزني بقيمة 26.7 مليون دولر لبث مواد من ديزني 

وABC عل���ى القناتين المجانيتين فوك�ض موفيز وفوك�ض �شيريز. 

وتت�شم���ن ال�شفق���ة مواد مميزة م���ن ديزني مثل فيل���م قرا�شنة 

الكاريبي, والي, وتاريخ نارني���ا, بالإ�شافة اإلى م�شل�شالت ديزني 

الهام���ة لبثها على قن���وات فوك�ض عبر المنطق���ة العربية. عالوة 

عل���ى ذلك, اأعلنت موؤ�ش�شة نيوز اأنها تجري المفاو�شات النهائية 

ل�ش���راء ج���زء من مجموع���ة روتان���ا الإعالمية, والت���ي �شتتم في 

2010. يمكن لهذا الهتمام المتزايد من قبل موؤ�ش�شات اإعالمية 

عالمي���ة �شخمة مثل موؤ�ش�شة نيوز اأن يوؤثر ب�شكل كبير على مكانة 

روتانا في المنطقة.

ف���ي الوقت ذاته, ا�شتطاعت مجموعات الب���ث الأخرى ذات الميزانيات 

الأق���ل اأن ت�شتحوذ على جزء مهم من ن�شب���ة الم�شاهدة, وبالأخ�ض في 

�شم���ال اأفريقيا حيث تن�شاأ قن���وات جديدة لتتح���دى الهيمنة التاريخية 

لقنوات تبث من ال�شرق الأو�شط.

• رائدة ال�شوق في لبنان وهي تحظى ب�شعبية وا�شعة في  	LBC تعد

المنطقة ل�شنوات عدة, اإذ تركز على البرامج الحوارية المحلية, 

ونم���اذج ترفي���ه م�شتوردة ومعدل���ة لتالئم ال�ش���وق المحلية. وفي 

حين تواج���ه مناف�شة قوية على ال�شعيد العرب���ي , فاإن ارتباطها 

ب�شركة روتانا قد يقوي مكانتها خالل ال�شنوات الخم�ض المقبلة.

•ف���ي �شمال اأفريقي���ا, حيث ال�ش���وق مفتوحة وال�شبك���ات الخا�شة  	
الجديدة ب���داأت بمناف�ش���ة القن���وات ذات ال�شيط���رة التاريخية, 

تتطور ه���ذه المنطقة ك�شوق اأ�شا�شي للب���ث التلفزيوني المجاني. 

تع���د قنوات الحي���اة  و دريم و ميل���ودي الم�شريات قن���وات اأكثر 

م���ن ناجح���ة ف���ي بلدهن, في حي���ن تعتبر قن���اة ن�شم���ة التون�شية 

وقن���اة 2M المغربي���ة م���ن القن���وات ال�شعبي���ة, ويمك���ن لهما اأن 

ت�شبح���ا من الالعبي���ن الهامين عب���ر المنطقة العربي���ة اأو على 

الأق���ل في منطقة �شم���ال اأفريقيا اإذ بداأت���ا بال�شتثمار في مجال 

 محت���وى البث واأخذت���ا تحظيان باهتم���ام اأو�شع عب���ر المنطقة. 

  عرب كل من�شات البث امل�شفر, وذلك بناًء على اإ�شدارات �شحفية و مقابالت مع خرباء يف القطاع الإعالمي 
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اإن���ه من الوا�شح باأن التوجه في قطاع الب���ث التلفزيوني المجاني ي�شير 

نحو �شيطرة عدد قليل من مجموعات البث المدمجة, وفي نف�ض الوقت 

ا�شتمرار دخول لعبين جدد و�شغار اإلى ال�شوق.

ن�شب���ًة للجمهور الكبي���ر للقن���وات التلفزيونية العربية, ف���اإن �شوق البث 

التلفزيون���ي المجان���ي يعان���ي م���ن عائدات اإع���الن �شئيلة ج���دًا. وهذا 

ظاهر بو�شوح من خ���الل اأ�شعار “التكلفة لكل األف ظهور” والتي نتوقع 

 اأن تك���ون اأق���ل بن�شبة 60٪ ف���ي تلفزيون���ات المنطقة العربي���ة منها في

)20(

اأوروبا الغربية.

يمك���ن تف�شير انخفا�ض عائدات الإعالن ف���ي المنطقة بعوامل عديدة, 

معظمها كان موجودًا لعدة �شنوات لكنه بداأ جديًا بلفت انتباه الالعبين 

الأ�شا�شيي���ن والحكوم���ات عل���ى حد �ش���واء, ويمكن له اأن يتط���ور ب�شكل 

ملحوظ خالل ال�شنوات الخم�ض المقبلة.

اإن العام���ل الأول, كما �شبق وراأينا, هو حقيقة اأن الجمهور في المنطقة 

العربية م�شتت بين حوالي 600 قناة. وي�شع هذا الت�شتت حدودًا لل�شوق 

عل���ى م�شتوى القم���ة والقاعدة. في القاع���دة, حيث ت�شتح���وذ القنوات 

الخم�ض الأولى على ما ن�شبته 47٪ من اإجمالي ن�شبة الم�شاهدة, هناك 

مئات القن���وات ذات ن�شب م�شاهدة منخف�شة ج���دًا بحيث بالكاد تكون 

مربح���ة ماديًا. ولدى المقارنة ب�شوق مثل اإ�شبانيا لديه 72 قناة مجانية 

فق���ط )عن طريق البث الأر�شي الرقمي ولي�ض الف�شائي( وحيث ت�شكل 

القن���وات الخم�ض الأول���ى 65٪ من ن�شبة الم�شاه���دة, فاإنه من الوا�شح 

باأن ق�شية ت�شتت الجمهور هي ق�شية خطيرة لتلك القنوات الهامة التي 

تح���اول اأن تكون رابحة ماديًا وه���ي تتناف�ض على الجمهور مع عدد كبير 

من القنوات ال�شغيرة ال�شعيفة. 

يعاني �صوق البث التلفزيوني المجاني من عائدات اإعالن �صئيلة جداً 

  زينيت, حتليل فاليو بارترنز, بناء على بيانات 2008 لقنوات الإعالن
 .20
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ال�شكل 30: ن�شبة م�شاهدة القنوات التلفزيونية: اإ�شبانيا مقابل المنطقة العربية 2008

م���ن الناحية الأخرى ت�شكل القنوات التلفزيونية العربية الخم�ض الأولى 

ن�شب���ة م�شاهدة اأق���ل اإذا ما قورن���ت بالأ�شواق الأخ���رى. ونتيجة لذلك, 

ف���اإن الفر�ض المتاحة اأمام القنوات لج���ذب جمهور عري�ض قليلة جدًا. 

في الوق���ت ذاته, تجني القن���وات المتبقية البالغة 469 قن���اة ما ن�شبته 

53٪ فقط م���ن اإجمالي ن�شبة الم�شاهدة في المنطقة العربية, ما يوؤدي 

 اإل���ى ازدياد �شعوب���ة جني الفائدة م���ن الإعالنات اإذ اأن ع���دد القنوات

 م�شتمر بالزدياد.

اأح���د العوامل الهامة الأخرى, والذي يرتب���ط بت�شتت الجمهور وي�شاهم 

جزئيًا في تف�شير العدد الكبير من القنوات الف�شائية الموجودة, يتمثل 

ف���ي اأن عدد من القنوات في المنطقة ل���م تنطلق بدافع تجاري فح�شب 

وي�ش���كل هذا �شغطًا �شديدًا على اأية قناة تحاول اأن تعمل تجاريًا بما اأن 

المناف�شة على المواد الت���ي تبث وبالتالي على الم�شاهدين هي مناف�شة 

�شديدة جدًا. اإن هذا النموذج غير العتيادي للعمل يعني اأن ثمة �شغطًا 

ب�شيطًا من قبل القطاع لزي���ادة اأ�شعار الإعالن عندما تح�شل القنوات 

التلفزيوني���ة عل���ى دعم م���ن م�شادر تمويلي���ة بديلة. ويمك���ن مالحظة 

اإرب���اك مماثل كنتيجة للتمويل ال�شعبي في بع�ض الأ�شواق الغربية- على 

�شبي���ل المثال: ت�شيطر قنوات BBC على القط���اع الإذاعي في المملكة 

المتحدة وهي ت�شكل الجزء الأعظم من ال�شوق الإذاعي.

العام���ل الثال���ث, ويمك���ن القول باأن���ه الأهم, ه���و غياب اأنظم���ة قيا�ض 

الجمه���ور الدقيق���ة والمقبولة ف���ي المنطقة. على العك�ض م���ن الأ�شواق 

الأخ���رى التي غالبًا م���ا تملك اأنظمة مقبولة لتزوي���د القطاع بمعلومات 

دقيقة عن الجمهور, والتي يعتمد عليها  في اتخاذ الكثير من القرارات 

في مج���ال البث التلفزيوني, تعتم���د المنطقة العربية عل���ى ا�شتبيانات 

الم�شاهدي���ن الت���ي تجريه���ا �شرك���ات متخ�ش�ش���ة في بح���وث ال�شوق, 

والت���ي يرتبط بع�شها بموؤ�ش�ش���ات البث نف�شها. اإن ذلك ي�شهم اأي�شًا في 

انخفا�ض عائدات الإعالن ف���ي المنطقة والتقليل من اأهمية الإعالنات 

الموجهة.

واأخي���رًا, حقيقة اأن القنوات الف�شائية العربية ل تقدم اإعالنات موجهة 

بح�شب البل���د هو عامل تراجع اإ�شافي. اإن ق���درة المعلنين العرب على 

الو�ش���ول اإلى جمهور عربي عري�ض ت�شكل فر�ش���ة كبيرة لهم من جهة, 

لكنها اأي�ش���ًا تخلق �شعوبات ب�شبب الأ�شع���ار العالية الناجمة عن حجم 

الجمهور من جهة اأخرى. يترافق هذا التحدي مع كون الم�شاهد العربي 

المتو�ش���ط   يح�شل على دخل منخف����ض ن�شبيًا, وهذا ما جعل المعلنين 

العالميي���ن يبتعدون. ونتيجة لذلك, المعلني���ن الأ�شا�شيين في المنطقة 

العربي���ة لع���ام 2008 كان���ا ال�شركتي���ن: الت�ش���الت ال�شعودي���ة وزي���ن 

لالت�شالت, وهما �شركتا اإت�شالت لمن الجمهور ال�شعودي الم�شتهدف 

بالإعالن ي�شكل ن�شبة كبيرة من حجم الم�شاهدة عبر المنطقة العربية, 

مم���ا يجعل الإعالن عب���ر التلفزيون مجدي���ًا تجاريًا. ف���ي الوقت ذاته, 

ي�ش���كل الإعالن عن منتجات ال�شحة العام���ة والعناية بال�شحة الن�شبة 

الأعلى ف���ي المنطقة العربية- اأي المنتجات الموجودة في اأكثر من بلد 

عربي بحيث ترتفع قيمة الو�شول اإلى ذلك الجمهور العري�ض.
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ال�شكل 31: الإنفاق الإعالني العربي 2008 ح�شب نوع المعلن

نح���ن نعتقد باأن قط���اع البث التلفزيون���ي المجاني �شي�شج���ل نموًا قويًا 

خالل ال�شنوات الخم�ض القادمة, اإذ �شتنمو عائدات الإعالن التلفزيوني 

ال�شافي���ة من حوالي 900 مليون دولر اليوم اإل���ى ما يقارب 1.1 مليار 

دولر ف���ي ع���ام 2013 لالإعالن عب���ر المنطقة العربية, وم���ن 1.5 اإلى 

عالن���ات التلفزيونية في المنطقة  حوالي 1.9 ملي���ار دولر لإجمالي الإ

العربي���ة, مدفوع���ًة بزي���ادة الإنف���اق الإعالني عب���ر المنطق���ة العربية 

والتراج���ع في الح�شومات الممنوحة للوك���الت التي ت�شتري عبر و�شائل 

الإعالم.

 اأوًل, يع���د قط���اع التلفزيون من وجه���ة نظر الم�شتهلك ف���ي موقع قوي 

ن�شب���ة لأ�ش���واق اأخ���رى. ففي حي���ن يبتع���د الم�شتهلكون ع���ن التلفزيون 

تدريجي���ًا في الأ�شواق الأخرى ويق�شون المزيد من الوقت في ا�شتخدام 

اأ�شك���ال اإعالمية جديدة, يعد الم�شاهدون في المنطقة من اأكثر النا�ض 

ا�شتهالك���ًا للتلفزيون في العال���م. ومن حيث الم���دة الزمنية لم�شاهدة 

التلفزي���ون, ف���اإن الم�شاهدي���ن في المنطق���ة العربية يق�ش���ون وقتًا في 

م�شاهدة التلفزيون اأكثر بن�شبة 13٪ منهم في اأوروبا, واأكثر بن�شبة ٪53 

منهم في منطقة اآ�شيا والبا�شيفيك, ول ي�شبقهم  �شوى الم�شاهدون في 

اأمريكا ال�شمالية.

تع���د الكويت ب�شكل خا����ض البلد الأكثر م�شاه���دة للتلفزيون في العالم, 

كم���ا تاأتي المملكة العربية ال�شعودية و دول���ة الإمارات العربية المتحدة 

ف���ي المراك���ز الخم�ش���ة الأولى اأي�ش���ًا, وبالتالي ف���اإن قط���اع التلفزيون 

ف���ي العال���م العربي يمكن اأن يك���ون الأكبر في العالم م���ن وجهة النظر 

ال�شتهالكية.

ثاني���ًا, بداأت بع����ض الحكومات العربي���ة وبع�ض الالعبي���ن الأ�شا�شيين 

في قطاع الإع���الم يقدرون اأهمية ال�شتفادة من قط���اع التلفزيون عبر 

تقدي���م اأنظمة قيا�ض الجمهور. وتعد هذه الأنظم���ة في مراحلها الأولى 

وه���ي تواج���ه عقب���ات متعددة, مث���ل تقديم نظ���ام قيا����ض الجمهور في 

دول���ة الإم���ارات العربية المتحدة الذي كان قد اأعط���ي ال�شوء الأخ�شر 

م���ن قبل هيئات تنظيم الإع���الم والت�شالت, لكنه ما زال يواجه بع�ض 

التحدي���ات. وبالمثل, تم���ت مناق�شة طرح نظام قيا����ض الجمهور خالل 

ال�شنتي���ن الأخيرتين في المملكة العربي���ة ال�شعودية, لكن لم يتم تنفيذ 

اأي���ة خطوة عملية في ه���ذا التجاه. وعلى الرغ���م اأن تذليل ال�شعوبات 

المتعددة الت���ي �شتواجه تطبيق اأنظمة قيا����ض الجمهور �شي�شكل معركة 

قا�شي���ة, ف���اإن ممثلي ال�شركات ي�شي���رون اإلى اأن تقديمه���م قد يقود اإلى 

زي���ادة ملحوظ���ة في قيمة قط���اع الإعالن. ولكن من الوا�ش���ح اأي�شًا اأنه 

اإذا ك���ان لنظام قيا�ض الجمهور اأن ينجح ويكون مقبوًل, فاإن عليه اأي�شًا 

اأن يك���ون مدعومًا م���ن قبل منظمة محايدة وم�شتقل���ة. واإذ يتزايد وعي 

الحكوم���ات والالعبي���ن الأ�شا�شيي���ن في القط���اع ب�ش���كل متزايد بقيمة 

قيا����ض الجمهور, فاإنن���ا نتوقع ازدياد ع���دد المبادرات م���ن الآن وحتى 

2013, والتي بدورها �شتدفع بالنمو قدمًا في هذا القطاع.

ثالث���ًا, اإن اأحد اأهم العوامل المعيقة لنمو عائدات الإعالن في المنطقة 

ه���و تقديم ح�شومات كبيرة جدًا على اأ�شعار الإعالن من قبل موؤ�ش�شات 

الب���ث اإلى الجه���ات المعلنة. وت�شير المقابالت الت���ي اأجريت مع خبراء 

ف���ي هذا القطاع اإل���ى اأن هذه الح�شومات قد ت�ش���ل اإلى 90٪ في بع�ض 

الأحي���ان, اعتم���ادًا على ال�ش���كل الإعالمي وال�شوق. ولك���ن, ومع ازدياد 

ال�شغ���ط على الالعبين في القطاع م���ن اأجل مزيد من ال�شفافية, فاإننا 

نتوق���ع اأن يتراجع هذا ال�شلوك واأن تقل ن�شبة الح�شومات. وهذا �شيوؤدي 

في النهاية اإلى دفع النمو في عائدات الإعالن ب�شكل كبير.

بانوراما اخلدمات ال�شمعية الب�شرية, جمعية اإدارة حقوق منتجي امل�شنفات ال�شمعية الب�شرية
 .21
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ثم���ة عام���ل اأخير نتوقع وجوده ف���ي قطاع التلفزيون العرب���ي ومن �شاأنه 

اأن ي�شاع���د عل���ى النمو وه���و الإعالن الموج���ه. ونحن نتوق���ع ذلك على 

الم���دى الطوي���ل, ولكن اإذا ت���م توظي���ف التكنولوجيا لتمكي���ن القنوات 

التلفزيونية العربية من تقديم اإعالن موجه فاإن من �شاأن ذلك اأن يغير 

وج���ه ال�شناعة الإعالنية ب�شكل كبير جدًا. بالن�شبة للكثير من القنوات 

الف�شائية المجانية, ت�شل الإعالنات اإلى الجمهور على امتداد المنطقة 

العربي���ة حيث يمك���ن األ يكونوا جزءًا م���ن الجمه���ور الم�شتهدف بتلك 

الإعالنات.  و لكن في الوليات المتحدة, تم ا�شتخدام الإعالن الموجه 

ف���ي كل ولية بوا�شطة تقني���ة الكيبل, في حين �شرك���ات البث الف�شائي 

تبداأ الآن با�شتخدم تقنيات حديثة ت�شمح بتطبيق م�شابه.

ف���ي المنطقة العربي���ة, وهي منطقة ممت���دة على ع���دة مناطق زمنية, 

وت�شم نماذج م�شاهدة واأنماط ا�شتهالك مختلفة, يمكن لتطبيق مفهوم 

الإعالن الموجه اأن ي�شي���ف قيمة كبيرة لقطاع البث الف�شائي العربي. 

لق���د تم اإجراء بع�ض المحاولت من قبل موؤ�ش�شات البث التلفزيوني في 

المنطق���ة العربية التي تركز حالي���ًا على اأ�شواقه���ا المحلية في الخليج 

لإطالق قنوات موجهة لمنطقة �شمال اإفريقيا. فمثاًل, اأطلقت مجموعة 

MBC عام 2006 قناة MBC المغرب العربي.

 بالنتيج���ة, في حين يعد قطاع البث التلفزيون���ي المجاني في المنطقة 

العربي���ة حاليًا �شوقًا يقدر باأقل من قيمته الحقيقية, فاإننا نعتقد بوجود 

اإمكانية كبيرة للنمو. ومع ازدياد وعي ال�شركات الرئي�شية في قطاع الإعالم 

العرب���ي باأهمية الدور الحيوي الذي تلعب���ه اأنظمة قيا�ض الجمهور, ومع 

 تخفي�ض ن�شب الح�شومات المقدمة, فاإننا نتوقع نموًا كبيرًا خالل ال�شنوات 

الخم�ض القادمة.

ال�شكل 32: درا�شة حالة عالمية: البث الف�شائي في الوليات المتحدة
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يعتب���ر قط���اع البث التلفزيون���ي الم�شفر في المنطقة العربية في مرحلة الن�ش���وء مقارنة بمناطق اأخرى, ويعود ذلك ب�ش���كل اأ�شا�شي للتهديد الكبير الذي 

يتعر����ض ل���ه من قبل قطاع الب���ث التلفزيوني المجاني. قطاع الب���ث التلفزيوني الف�شائي المجان���ي والبث الأر�شي هما المن�ش���ات التي اعتمدتهما ٪95 

م���ن المن���ازل التي تمتلك اأجهزة تلفزيون مما يترك 5٪ فقط للبث الم�شفر. ولدى مقارنته باأ�ش���واق اأخرى متقدمة ونا�شئة, يبدو قطاع البث الم�شفر في 

المنطقة العربية اأحد اأ�شغر القطاعات. ويعود ذلك لأ�شباب عديدة منها:

•وجود هذا العدد الوافر من القنوات التلفزيونية المجانية ذات الأداء الم�شابه لأداء القنوات الم�شفرة في الأ�شواق الأخرى  	
” • النت�شار الوا�شع للقر�شنة في المنطقة, وبالأخ�ض على �شكل “�شناديق الأحالم	

•العدد المحدود للمواد المميزة المتوفرة باللغة العربية 	
( بين ثالث �شركات اأ�شا�شية, بالإ�شافة اإلى عدد من الالعبين الأ�شغر, مما ت�شبب  • انق�شام ال�شوق )قبل اإندماج اأوربيت و �شوتايم في �شيف 2009	

في نق�ض اإيرادات ال�شركات الكبرى وبالتالي اأثر على ا�شتثماراتها في مجال المحتوى 

2,3,1  البث التلفزيوني الم�صفر

البث التلفزيوني الم�صفر في المنطقة العربية يواجه مناف�صة قوية



52

 35 :       2009
 
  

    5 %
     

     
 

 

 

51%43%4%

17%18%20%39%6%

5%25%

88%

57%

8%

4%

62%

8%

43%

:  )  (              
   ):    ( 

:     

ال�شكل 33: ن�شبة الم�شاهدة المنزلية للتلفزيون بح�شب نوع البث 2009

اإن قط���اع الب���ث التلفزيون���ي الم�شفر ف���ي المنطقة العربي���ة قائم على 

الب���ث الف�شائ���ي الم�شفر, وال���ذي ي�ش���كل 3.8٪ من ن�شب���ة الم�شاهدة 

المنزلية للتلفزيون, بينما ي�شكل الكيبل والبث التلفزيوني عبر النترنت 

مع���ًا 1.6٪ فق���ط من الم�شاه���دة المنزلية. وفي حين يع���د قطاع البث 

التلفزيون���ي الم�شفر �شعيفًا في الكثير م���ن الأ�شواق النا�شئة, فاإن ذلك 

ل يجعلن���ا نجزم باأن تلك �شفة في كل الدول النامية وهناك الكثير من 

الأمثل���ة الت���ي ت�شير اإلى اأن البث الم�شفر يمكن���ه اأن يكون قوة فاعلة في 

اقت�شاد ال�ش���وق النا�شئ. ويمكن اعتبار �شوق���ي الهند وال�شين مثالين 

على ذلك, حيث متو�شط الدخل قليل, وهناك ن�شبة عالية من القر�شنة 

وم���ع ذلك يوجد ب���ث تلفزيون���ي م�شفر قوي. ف���ي الهن���د, ت�شل خدمة 

الكيب���ل اإلى 62٪ من المنازل مما يجعل منها الخدمة الأقوى في البالد 

بف�ش���ل الباقات المتنوع���ة المقدمة باأ�شعار رخي�ش���ة ابتداًء من 1.60 

دولرًا ف���ي ال�شهر. في الوقت ذات���ه, تملك ال�شين اأكبر خدمة كيبل في 

العال���م با�شتراك���ات ت�شل اإل���ى 165 مليون م�شت���رك وت�شتحوذ على ما 

ن�شبت���ه 43٪ من الم�شاهدة المنزلي���ة, كما هو وا�شح في ال�شكل التالي.

اإن ال�شتراتيجيات المتبعة في هذه الأ�شواق تظهر  فر�شة محتملة ل�شوق 

الب���ث التلفزيوني الم�شفر في المنطقة العربية من خالل, مثالً, تطوير 

ا�شتراتيجي���ات تت�شمن تقدي���م باقة اأ�شا�شية مع بع����ض المواد المميزة 

المثي���رة لتمييزها عن الف�شائيات المجانية بالإ�شافة اإلى خيار متقدم 

مع قنوات “ح�شب الطلب” وباقات تنا�شبها.
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ال�شكل 34: �شوق خدمة الكيبل في ال�شين

في حين ثمة ثالثة لعبين اأ�شا�شيين في �شوق البث التلفزيوني الم�شفر 

ف���ي المنطقة العربية, ف���اإن عملية الندم���اج بين �شوتاي���م واأوربت في 

�شيف 2009 ت�شير اإلى اأن �شبكة راديو وتلفزيون العرب )ART( الرائدة 

في ال�ش���وق �شتواج���ه مناف�شة قوية عل���ى م�شتركيها. وعل���ى الرغم من 

اأن  )ART( تح�ش���ل عل���ى الح�شة الأكبر م���ن الم�شتركين في خدمات 

الب���ث التلفزيون���ي الم�شفر, فاإن اأوربت/�شوتاي���م لديها الآن قاعدة من 

الم�شتركين تبل���غ حوالي 40٪ من ال�شوق, مما قد يجعلها ت�شكل تهديدًا 

اأكب���ر ل� )ART( اإذ اأن الحدود الفا�شلة بي���ن الم�شاهدين الم�شتهدفين 

من قبل الموؤ�ش�شتين حدود غائمة.

 

 الهيئة ال�شينية لالإذاعة والتلفزيون وال�شينما, اإنفورما, نظرة على قطاع التلفزيون يف ال�شني
 .22

 

مالحظة: )1( كن�شبة مئوية من اإجمالي عدد الم�شتركين بخدمة تلفزيون الكيبل

الم�شدر: EIU, تقرير بول بودا حول ال�شين

 

•اأ�شبحت ال�شين اأكبر �شوق لتلفزيون الكيبل في العالم من حيث عدد الم�شتركين في العالم, بوجود قاعدة يمكن ترقيتها لتقديم خدمات متميزة مع بدء تنفيذ  	
الكيبل الرقمي 

•يوؤكد مثال ال�شين على حيوية نماذج التلفزيون المدفوع في الأ�شواق حتى مع انخفا�ض م�شتوى الدخل وارتفاع معدلت القر�شنة  	
حيث يتمكن م�شغلو التلفزيون المدفوع من ا�شتقطاب الم�شتخدمين لهذه الخدمات  • بالن�شبة للعالم العربي, يمكن اأن يمثل هذا الأمر مثاًل جيدًا على نهج “التدرج” 	

بر�شوم منخف�شة والبناء تدريجيًا لتقديم خدمات متميزة 

         

  : 
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ال�شكل 35: نظرة على �شوق البث التلفزيوني الم�شفر في المنطقة العربية

حت���ى الآن, قام���ت مختل���ف موؤ�ش�ش���ات الب���ث التلفزيون���ي الم�شفر في 

المنطق���ة بتطوي���ر ا�شتراتيجي���ات مميزة, لك���ن الم�شه���د يتغيرب�شبب 

عمليات الندماج الأخيرة ودخول لعبين جدد اإلى ال�شوق.

, وه���ي ذات الح�شة الأكبر من ال�ش���وق وذات اأدنى  • 	ART داأب���ت

متو�ش���ط اإي���رادات م���ن الم�شتخدم الواح���د بين اأب���رز موؤ�ش�شتي 

الب���ث الم�شف���ر , على التركي���ز على المحتوى العرب���ي فاأ�شبحت 

واحدة من اأكب���ر المنتجين لالأفالم العربي���ة في المنطقة, وهي 

تمتلك �شفقات للبث الح�شري للكثير من المواد العربية. وتمثل 

الريا�ش���ة اإحدى اأهم مرتك���زات ART اإذ ت�شتثمر في حقوق بث 

بطولت الدوري العربي. ولك���ن مع عملية البيع التي تمت موؤخرًا 

ل�شت م���ن قنواتها الريا�شية ل�شبكة الجزي���رة والكثير من حقوق 

البث معها, فقد ت�شطر ART على التاأقلم.

•�شبكت���ا اأوربت و �شوتاي���م, واللتان توحدتا موؤخ���رًا لي�شكال �شبكة  	
واح���دة, ا�شتهدفتا دوم���ًا �شرائ���ح المجتمع ذات الدخ���ل العالي 

وبالتالي ح�شلت���ا على اأعلى متو�شط اإيرادات من الم�شتخدم من 

بي���ن جميع �شبكات التلفزي���ون الم�شفر ف���ي المنطقة.اأوربت هي 

�شرك���ة عربي���ة و تنتج الكثير م���ن م�شل�شالته���ا الدرامية العربية 

بنف�شه���ا في حي���ن كانت �شوتايم تمي���ل دائمًا لبث م���واد غربية. 

والآن بع���د اندماجهم���ا, اأ�شب���ح لل�شركتين مزيج م���ن المحتوى 

المتن���وع ي�شم 77 قناة م�شف���رة, تتوزع على ثماني باقات مختلفة 

بالإ�شافة لحق���وق العر�ض الأولى مع ع���دة ا�شتوديوهات �شخمة 

في هوليوود, منها وارنر, HBO, ويونيفر�شال.  

•الجزي���رة, التي يمكن اعتبارها اأي�شًا م���ن �شبكات البث الم�شفر  	
ذات الر�ش���وم المنخف�شة, كانت قد قام���ت با�شتثمارات �شخمة 

ف���ي مجال المحتوى المتمي���ز, ب�شرائها لحق���وق البث الح�شري 

والقن���وات الريا�شي���ة من ART. �شيكون عل���ى الجزيرة اأن ترفع 

ا�شتراكاته���ا ب�شكٍل كبير على مدى ال�شن���وات المقبلة لكي تتمكن 

من اأن تربح من اإ�شتثمارها في حقوق البث الريا�شي المميزة.

•بالإ�شاف���ة لذل���ك, ثمة لعب���ون �شغار ف���ي ال�شوق اأي�ش���ًا, يبثون  	
باأ�شع���ار متو�شطة ويتخ�ش�شون في مج���الت معينة. فمثاًل تقدم 

قن���وات المجد مزيجًا من المواد ذات الهتم���ام العام والبرامج 

المتخ�ش�ش���ة, م���ع التركيز عل���ى المحتوى الديني عب���ر قنواتها 

ال�شت الم�شفرة.

 37 :        
  

•        
1993

60%
72%

 / 
ART

100% =

1993        
   

•      
   

•   1994
•      

    

•2009

12%

16%40%

2009 2007

      2009 

•   1996    
       

   
•      
•    

"Showbox  "

  2009         
       

: )1(                         
                   

           )2(                  
:      



55

ARTال�شكل 36: عرو�ض البث الم�شفر: �شوتايم / اأوربت و

كم���ا يظه���ر ال�شكل اأع���اله, تعر�ض �شبكة اأوربت �شوتايم اأكبر محتوى من بين عرو�ض م�شغلي البث الم�شفر. ولكن اإذا كان لموقعها القوي هذا اأن ي�شتمر, 

فاإن التحدي �شيكون في مناف�شة ART على الفئة الأكبر من ال�شكان الناطقين بالعربية.
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�شيدفع ه���ذا النمو في عدد الم�شتركين ون�شبة النت�شار عوامل اأ�شا�شية 

�شتخ���دام الفعال  اأربع���ة: الندم���اج بي���ن موؤ�ش�شات الب���ث الم�شفر, والإ

للمحت���وى المميز ككرة الق���دم المحلية, والح���رب الم�شتمرة لمكافحة 

القر�شنة, وتقديم خدمات واأنماط جديدة توؤدي اإلى تو�شيع النت�شار.

اأوًل, الندم���اج, والذي بداأ فع���اًل بدمج �شبكتي بث م�شفر في المنطقة, 

�شوتاي���م واأوربت, �شي�شاعد على نم���و عائدات القطاع من خالل تر�شيد 

ال�شتثمار في المحتوى. 

ف���ي حين اأننا نتوقع نموًا في قطاع الب���ث التلفزيوني المجاني من حيث 

نم���و اإيرادات الإعالن, فنحن نتوقع في الوقت ذاته نموًا في قطاع البث 

التلفزيون���ي الم�شفر اأي�شًا. من المتوقع نمو ال�شوق بن�شبة 45٪ من 2.2 

ملي���ون م�شترك عام 2009 اإلى 3.2 مليونًا عام 2013, وهو رقم �شغير 

مقارنة بالأ�شواق الأخرى, لكنه يدل على نمو مطرد في المنطقة.

�صن�صت�صرف في هذا ال�صياق النمو المتوقع ل�صوق البث التلفزيوني الم�صفر في ثالث مناطق اأ�صا�صية

)1(,)2(

ال�شكل 37: توقعات البث التلفزيوني الم�شفر في المنطقة العربية )بماليين المنازل(



57

ال�شكل 38: عمليات الندماج في قطاع البث التلفزيوني الم�شفر

بالنظ���ر اإلى الأ�شواق العالمية حيث ح�شل���ت عمليات اندماج هامة في 

قط���اع الب���ث التلفزيون���ي الم�شفر في الما�ش���ي, فاإنه م���ن الوا�شح باأن 

لعملي���ات الندماج ف���ي القطاع فوائد جّم���ة, �شواء عل���ى �شعيد ارتفاع 

الإيرادات اأو على �شعيد تخفي�ض النفقات, وبالتالي تدعيم قطاع البث 

التلفزيون���ي الم�شفر. وق���د مّكنت الزي���ادة في الربحي���ة المكت�شبة من 

عمليات الندماج الموؤ�ش�شات الم�شغلة من �شخ المزيد من ال�شتثمارات 

ف���ي مجال المحتوى. وتعد عملية الندم���اج التي ح�شلت في بداية عام 

2007 بين TPS و Canal Plus في فرن�شا مثاًل وا�شحًا على ذلك

  /  
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�شتخ���دام الفعال للمحت���وى المميز من قب���ل م�شغلي البث  ثاني���ًا, اإن الإ

التلفزيون���ي الم�شف���ر ف���ي المنطقة �شيك���ون اأ�شا�شيًا ل�شم���ان النمو في 

القط���اع. فمثاًل البث التلفزيوني الم�شفر الأوروبي �شهد نموًا قويًا خالل 

الع�ش���ر �شن���وات الما�شي���ة  وهذا ب�ش���كل كبي���ر نتيجة ت�شمي���ن دوريات 

ك���رة القدم المحلية في عرو����ض �شركات البث الم�شف���ر. وفي حين اأن 

الدوريات المحلية في المنطقة العربية ما زالت في اأوائل فترات النمو, 

فان���ه يتوقع اأنه عندم���ا تن�شج و تتو�ش���ع هذه الدوري���ات,  �شيكون اأمام 

�شتخراج قيمة اأكبر  �شركات الب���ث التلفزيوني الم�شفر فر�شة كبي���رة لإ

من خالل حقوق البث.

ثالث���ًا, تعتب���ر الح���رب عل���ى القر�شن���ة حرب���ًا م�شتم���رة و�شعب���ة, لكن 

بع����ض الأ�شواق ت�شه���د حاليًا تطورات هامة في طريق���ة معالجة م�شكلة 

 القر�شنة  مما �شينعك�ض اإيجابًا على قطاع البث التلفزيوني الم�شفر على

المدى الطويل.

•تلعب الحكومات دورًا اإيجابيًا متناميًا ل�شن وتعزيز قوانين الملكية  	
الفكري���ة, مثل ق�شم حقوق الملكية الفكري���ة الذي تاأ�ش�ض موؤخرًا 

ف���ي الأردن بالإ�شافة لق�شم الملكي���ة الفكرية في هيئة الجمارك 

في الأردن. كما يملك لبنان وحدة �شرطة لحقوق الملكية الفكرية 

تعم���ل منذ ع���ام 2006, وتقوم عدة وزارات ف���ي المملكة العربية 

ال�شعودية باتخاذ اإجراءات �شارمة �شد اأجهزة فك الت�شفير التي 

تمنح الم�شاهد م�شاهدة مجانية لقنوات م�شفرة.

•وعلى نحو مماثل, حققت بع�ض المبادرات الخا�شة مثل التحالف  	
العرب���ي لمكافح���ة القر�شنة نجاح���ًا باهرًا ف���ي دول الخليج من 

خ���الل الجهود التي تبذلها لدعم قوانين مكافحة القر�شنة وحث 

الحكوم���ات لتغيير القواني���ن بالتجاه المطلوب. وق���اد التحالف 

العرب���ي لمكافح���ة القر�شن���ة حم���الت �شخم���ة عل���ى العمليات 

غي���ر القانونية التي ج���رت في دولة الإم���ارات العربية المتحدة, 

والبحرين, والمملكة العربية ال�شعودية, بلغ مجموعها 239 حملة 

في منطق���ة الخليج, و 159 عملية اعتقال, واحتجاز 8823 جهاز 

)22(

فك ت�شفير غير قانوني منذ بداية عام 2008.

•بالإ�شافة اإلى ذلك, يقوم م�شغلو البث التلفزيوني الم�شفر اأنف�شهم  	
بابتك���ار حلول تقنية جديدة لمواجه���ة القر�شنة, مثل ال�شناديق 

الجدي���دة الم�شادة للقر�شنة. فمثاًل, طرحت ART موؤخرًا جيل 

جديد من التكنولوجيا الم�شادة لالختراق في اأجهزة ال�شتقبال. 

وق���د وقع���ت ART اتفاقي���ة م���ع �شرك���ة Viaccess الفرن�شية 

و�شركة Opentech الكورية ل�شتخدام اأجهزة ا�شتقبال جديدة 

تح���وي بطاقة Praha )بطاقة منع الختراق( والتي تتغلب على 

م�شكلة البطاقة الت�شاركية غير القانونية.

TPS/Canal Plusال�شكل 39: درا�شة حالة عالمية: الندماج بين
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عل���ى ال�شعيد العالم���ي, تكت�شب الميزات المتقدمة مث���ل ميزة ت�شجيل 

الفيديو ودلي���ل البرامج اللكتروني والمزاي���ا التفاعلية اأهميًة متزايدة 

ف���ي عطاء مزايا اإ�شافي���ة البث الم�شفر عن المجان���ي, وبالأخ�ض عند 

مواجه���ة تحديات الب���ث المجاني عب���ر النترنت. بالتال���ي, فاإننا نرى 

اهتمام���ًا متنامي���ًا ف���ي جمي���ع الأ�ش���واق على ه���ذه الخدم���ات من قبل 

م�شغلي الب���ث التلفزيوني الم�شفر لتحقيق التف���وق على البث المجاني. 

ف���ي المنطقة العربية, نجد اأن الكثير م���ن الخدمات ما زالت في اأوائل 

�شتخ���دام للب���ث التلفزيوني  مراح���ل النم���و وتطوي���ر مي���زات �شهل���ة الإ

الم�شفر قد تدفع الم�شتهلكين في الكثير من البلدان العربية لتبني هذه 

الخدم���ات. وبعد مناق�شات مع الجه���ات المعنية في القطاع, وجدنا اأنه 

لم يتم ا�شتثمار تلك المزايا المتقدمة من قبل م�شغلي البث التلفزيوني 

الم�شف���ر في المنطقة, في حين ت�شكل تل���ك المزايا ما ن�شبته ٪20-10 

)23(

من هذا القطاع في اأوروبا.

 

يعد البث عالي الدقة مجاًل اآخر يحظى باهتمام متزايد من قبل الكثير 

م���ن موؤ�ش�ش���ات البث حول العالم, اإذ يعتبر الكثي���رون اأنه الخرق الأهم 

ف���ي عالم البث منذ اخت���راع التلفزيون الملون. وقد �شهدت خدمة البث 

عالي الدق���ة انت�شارًا وا�شعًا في العالم لت�شب���ح جزءًا هامًا من عرو�ض 

اأي م�شغل للب���ث التلفزيوني الم�شفر, اإذ تق���وم جميع ال�شركات الكبرى 

ب�شم قن���اة عالية الدقة �شم���ن قائمة عرو�شها, وغالب���ًا ما يكون ذلك 

لقاء اأج���ور اإ�شافية. في المنطقة العربية, ب���داأ اأول بث تلفزيوني عالي 

الدق���ة في ال�شرق الأو�شط في يوليو 2009 بالمن�شة اللكترونية ل�شركة 

ات�ش���الت e-vision, والت���ي تبث عبرها قن���وات اأبوظبي, وفا�شن تي 

في, والجزي���رة الريا�شية بثًا عال���ي الدقة. بالإ�شاف���ة اإلى ذلك, تقوم 

بع����ض �شركات الإنتاج بخطوة جريئة ومكلف���ة, وذلك بالت�شوير بتقنية 

الت�شوي���ر عال���ي الدق���ة. ونحن نتوق���ع ازدياد ع���دد الم�شغلي���ن الذين 

�شيقدم���ون خدمة البث عالي الدقة ف���ي الأ�شهر المقبلة مع ازدياد عدد 

اأجهزة التلفزيون عالي الدقة وم�شتقبالت البث عالي الدقة.

يع���د البث ثالثي الأبعاد مجاًل اآخر ياأخذه الم�شغلون في بع�ض الأ�شواق 

الأكث���ر ن�شجًا بمزيد من الجدية. مثاًل, بثت القناة الرابعة في المملكة 

المتح���دة برامجه���ا لمدة اأ�شبوع بتقنية البث ثالث���ي الأبعاد في نوفمبر 

2009 حي���ث اأمك���ن لم�شاهديه���ا اأن يتابعوا القن���اة با�شتخدام نظارات 

خا�ش���ة ثالثية الأبعاد. و اأي�شًا في المملك���ة المتحدة, ينتظر اأن تبا�شر 

�شك���اي بالبث ثالثي الأبعاد عام 2010 لم�شاهديها الم�شتركين بقنوات 

�شك���اي عالي���ة الدق���ة, ولك���ن لي�ض عل���ى الم�شاهدي���ن الح�ش���ول على 

النظارات الخا�شة فح�شب, بل عليهم تحديث اأجهزة التلفزيون لديهم 

اأي�ش���ًا. وقد اأعلنت �شركتا �شوني وبانا�شونيك باأنهما �شتطرحان اأجهزة 

تلفزي���ون منزلية ثالثي���ة الأبعاد عام 2010, في حي���ن اأُعلن اأن �شركتي 

ميت�شوبي�شي وJVC تعمالن عل���ى الم�شروع ذاته. وقد يمر بع�ض الوقت 

قب���ل اأن ينت�شر التلفزيون ثالثي الأبعاد في المنطقة العربية, اإل اأنه قد 

ي�شكل فر�شة قوية في نهاية المطاف, وخا�شة بين فئة ال�شباب.

3,3,1 خدمات جديدة

 Canal +/Sky بناء على بيانات 
 .23

 

وبمرور الوقت, فاإن اإزدياد مبادرات مماثلة من قبل الحكومات, وم�شغلي 

خدمات البث التلفزيوني الم�شفر, والمنظمات الخا�شة الأخرى, يتوقع 

اأن تقود تط���ورًا تدريجيًا هامًا في المعركة �ش���د القر�شنة وبالتالي في 

رفع قيمة البث التلفزيوني الم�شفر. 

اأخي���رًا, �شيتم دفع عملية النمو في قطاع الب���ث التلفزيوني الم�شفر من 

خالل تطوير الخدمات الت���ي يقدمها الم�شغلون وتقديم وتطوير اأنماط 

جديدة لن�شر المحتوى التلفزيوني. اإن الخ�شائ�ض المتقدمة مثل ميزة 

ت�شجي���ل الفيدي���و والخدم���ات التفاعلية تغ���دو اأ�شا�شية ف���ي قطاع البث 

التلفزيون���ي الم�شفر في الكثير من الأ�ش���واق, ونحن نتوقع لهذه المزايا 

اأن تتق���دم ف���ي المنطق���ة العربية اأي�ش���ًا.اإن هذه التط���ورات الهامة في 

القط���اع, بما فيها عملي���ات الندماج, والحرب عل���ى القر�شنة, وطرح 

اأن���واع وخدمات جديدة هي ما �شيقود النم���و في قطاع البث التلفزيوني 

 الم�شف���ر لي�ش���ل اإل���ى 3.2 ملي���ون م�شت���رك وليغط���ي 7٪ م���ن ال�شوق 

عام 2013.
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اأخي���رًا, نتوقع تطوير اأنم���اط جديدة من قبل قط���اع البث في المنطقة 

العربي���ة. اأحد تلك الأنماط الجديدة وال���ذي اأ�شبح ذو �شعبية متزايدة 

ف���ي اأوروب���ا الغربية وبداأ بالظه���ور في المنطقة العربي���ة وبالأخ�ض في 

�شم���ال اأفريقيا ه���و البث الأر�ش���ي الرقمي. ويعود ذل���ك ب�شكل رئي�شي 

اإل���ى خ�شائ�ض قطاع البث التلفزيوني في منطق���ة �شمال اأفريقيا وهي 

مختلفة قلياًل عنها في باقي المنطقة العربية. وتت�شمن بع�ض ال�شروط 

الهام���ة الواجب توفرها في ال�شوق لنجاح الب���ث الأر�شي الرقمي والتي 

نجدها في مناطق اأخرى من العالم, توفر ن�شبة عالية من المنازل التي 

تتواف���ر لديها خدمة البث الأر�شي التماثلي, وتوفر ا�شتثمارات حكومية 

وخا�ش���ة لإدارة �شبك���ات البث الأر�شي الرقمي, ووج���ود قنوات مجانية 

قوية جاهزة للتحول للبث الأر�شي الرقمي.

عل���ى الرغم من اأن البث الأر�ش���ي الرقمي ما يزال يواجه مناف�شة قوية 

م���ن الب���ث الف�شائي المجان���ي, فاإننا ن���رى تلك ال�ش���روط تتحقق اأكثر 

فاأكث���ر ف���ي المغرب ودول �شم���ال اإفريقيا الأخرى حي���ث يتزايد انت�شار 

البث الأر�ش���ي الرقمي وت�شعى الحكومات لإلغ���اء البث التماثلي بحلول 

عام 2015.

4,3,1 اأنماط بث جديدة 
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ال�شكل 40: البث الأر�شي الرقمي: درا�شة حالت عربية وعالمية

ب�ش���كل عام, نعتق���د باأنه على الرغم من اأن قط���اع الإعالم المطبوع ما 

زال يعاني من نك�شات عديدة, فاإن اأمام ال�شحافة العربية فر�شة اأكبر 

للبق���اء من معظ���م الأ�شواق الأخرى, كما نتوقع نم���وًا بطيئًا ولكنه ثابت 

عل���ى م���دى ال�شنوات الخم����ض المقبلة. اإن الجمع بين وج���ود �شوق غير 

م�شبع���ة في العديد م���ن البلدان العربي���ة, والزي���ادة المتوقعة لعمليات 

تدقيق التوزيع والتي �شتوؤدي اإلى زيادة عائدات الإعالن واإمكانية ارتفاع 

�شوية الأداء في اأ�شواق اأخرى, ي�شير اإلى اأن ثمة فر�شة اأكبر للنمو اأمام 

قطاع ال�شحافة المطبوعة في المنطقة العربية.

امل�شدر: انفورما تي اإم, حتليل فاليو بارترنز 

•في اأوروبا, ي�شبح البث الأر�شي الرقمي ب�شرعة المن�شة الرائدة للتلفزيون, والتي تقدم عادة خدمة مجانية للقنوات التلفزيونية المتعددة  	
•في العالم العربي, تواجه خدمات البث الأر�شي الرقمي مناف�شة قوية من البث الف�شائي المجاني, اإل اأنها ت�شبح ب�شكل متزايد اأكثر انت�شارًا في �شمال اأفريقيا  	

حيث ت�شغط العديد من الحكومات من اأجل التحول من النظام التماثلي بحلول عام 2015 

•حتى الآن, عرو�ض المحتوى على قنوات البث الأر�شي الرقمي كانت محدودة, لكننا نتوقع نمو هذه المن�شة مدفوعة بجهود الحكومات  	

 42 :   :   
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التلفزيونية  المن�شة  الرقمي  الأر�شي  البث  اأ�شبح  الغربية,  اأوروبا  •في  	
الأولى, ويتوقع اأن تح�شل 37٪ من العائالت على هذه الخدمة باعتبارها 

المن�شة الرئي�شية بحلول عام 2013 

•في العديد من المناطق, يعني جهاز ال�شتقبال ذو التكلفة المنخف�شة اأن  	
خدمات الكيبل والبث الف�شائي في المنازل اأ�شبحت تعتمد هذه التقنية 

ب�شكل روتيني ل�شتخدامها في مواقع عر�ض ثانوية. وعندما يتم ت�شمين 

هذه المنازل, يرتفع انت�شار البث الأر�شي الرقمي اإلى 65٪ بحلول عام 

2013

للكيبل  مماثلة  قناة  الرقمي  الأر�شي  البث  خدمات  توفر  ما  •غالبا  	
من  ت�شتفيد  وبذلك  �شهرية,  ر�شوم  اأي  فر�ض  بدون  وعادة  التناظري, 

عمالء الكيبل

•توؤدي ظاهرة البث الأر�شي الرقمي اإلى حدوث تغيير في ديناميات قطاع  	
التلفزيون, وذلك عن طريق: 

  - ت�شريع عملية تق�شيم الجمهور اإلى فئات 

  - زيادة عدد القنوات الم�شتقلة الجديدة 

  - تطوير القنوات الأر�شية ذات تقنية الو�شوح العالي

وموريتانيا  وليبيا  الجزائر  ذلك  في  بما  العربي  المغرب  دول  •وافقت  	
التناظرية في  الأر�شي  التلفزيون  اإ�شارات  اإيقاف  وتون�ض على  والمغرب 

عام 2015 

الهيئة  والتلفزة,  لالإذاعة  الوطنية  ال�شركة  اأطلقت   , • 	2007 مار�ض  في 

التي ت�شرف على قنوات الدولة بما في  العامة لقطاع البث في المغرب 

ذلك الإذاعة  والتلفزيون المغربي )TVM( و2M, خدمة البث الأر�شي 

الرقمي 

الخدمة  بداأت   , • 	2Mو  TVM لقنوات  الرقمية  الن�شخ  اإلى  بالإ�شافة 

وال�شاد�شة.  والرابعة,  الريا�شية,  وهي  متخ�ش�شة  قنوات  ثالث  مع 

 2008 مايو  في  قنوات  �شت  اإلى  الرقمي  الأر�شي  البث  قنوات  وارتفعت 

عندما اأطلقت ال�شركة الوطنية لالإذاعة والتلفزة تلفزيون اأفالم, القناة 

2010, تم اطالق قناة جديدة  يناير  الأفالم. وفي  لعر�ض  المخ�ش�شة 

باللغة الأمازيغية 

 • الخدمة متوفرة حاليًا ل� 77 ٪ من �شكان المغرب, مع مخطط  لت�شمل 20	

مدينة في نهاية عام 2009 

�شعرها  ولكن   • 	2008 منت�شف  في  ا�شتقبال  جهاز   100,000 بيع  تم 

المرتفع ن�شبيًا حال دون تحقيق قدر اأكبر من النمو )50 دولر لجهاز فك 

الت�شفير(.كما اأن القنوات الوا�شعة التي تقدمها خدمة الر�شال المبا�شر 

اإلى المنازل تناف�ض المحتوى المحدود المتاح على من�شة البث الأر�شي 

الرقمي 

 املغرب اأوروبا الغربية
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اإن اإح���دى الأنم���اط الأخرى الت���ي نتوقع له���ا المزيد م���ن النت�شار في 

المنطق���ة العربية ه���ي الب���ث التلفزيوني عب���ر النترن���ت. ي�شهد البث 

التلفزيون���ي عبر النترنت انت�شارًا تدريجيًا ف���ي اأ�شواق معينة, اعتمادًا 

على انت�شار خدمة الإنترنت عري�ض النطاق. ويتم توفير البث التلفزيوني 

عب���ر النترنت م���ن قبل �شبعة مزودي���ن في �شت دول ف���ي المنطقة هي 

الجزائ���ر, والأردن, ولبنان, والمغرب, وقط���ر, ودولة الإمارات العربية 

المتح���دة, في حي���ن تدر�ض ع���دة دول عربية اأخرى اإمكاني���ة ن�شر هذه 

الخدم���ة. وفي واق���ع الأمر, تمث���ل ال���دول الخليجية ال�شغي���رة حالت 

ناجحة في خدمة البث التلفزيوني عبر النترنت, وذلك على ال�شعيدين 

الإقليمي والدولي. ومن الجدير بالمالحظة اأن انت�شار البث التلفزيوني 

عبر النترنت عل���ى ال�شعيد العالمي يرتبط عامًة ب�شروط �شوق خا�شة 

للغاية. فمث���اًل, تعد فرن�شا اليوم اأحد الأ�ش���واق الأكثر نجاحًا من حيث 

انت�ش���ار البث التلفزيوني عبر النترنت, وذلك بف�شل قوانين التخطيط 

العمران���ي التي تمن���ع تركيب الأطباق الالقطة عل���ى الوحدات ال�شكنية 

متعددة الم�شاكن وقل���ة العرو�ض المغرية من �شركات الكيبل مما �شمح 

للبث التلفزيوني عبر النترنت اأن يتطور ب�شكل ناجح جدًا. و في العالم 

العربي, قد بداأت دولة قطر و دولة الإمارات العربية المتحدة تناف�شان 

فعاًل عل���ى ال�شعيد العالمي م���ن حيث انت�شار خدمة الب���ث التلفزيوني 

عب���ر النترن���ت, ونحن نتوق���ع لهذه الخدم���ة اأن تتطور ب�ش���كل كبير في 

المنطقة العربية, وبخا�شة في ال���دول ال�شغيرة حيث انت�شار الإنترنت 

عري�ض النط���اق  وا�شع اأ�شاًل والتطور العق���اري الحديث يمهد الطريق 

اأمام انت�شار خدمات البث التلفزيوني عبر النترنت.
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ال�شكل 41: م�شغلو البث التلفزيوني عبر النترنت: درا�شة حالت عربية وعالمية

امل�شدر : انفورما تي اإم,  حتليل فاليو بارترنز 

, ح�شلت هونج كونج على اأعلى معدل لنت�شار  • مع ن�شبة 37٪ في عام 2008	

تقنية البث التلفزيوني عبر النترنت من حيث عدد العائالت في العالم 

• يعزى هذا النمو القوي الذي حققته هونغ كونغ اإلى حد كبير لالأن�شطة  	
ذلك  في  بما  ال�شوق,  في  الرائدة  ال�شركة   ,)PCCW( بها  تقوم  التي 

عوامل النجاح الرئي�شية التالية: 

  Now( كثافة البيئة الح�شرية, الأمر الذي �شمح لتلفزيون -  

TV( با�شتهداف اأكثر من 90٪ من قاعدة النطاق العري�ض    
ال�شكنية ب�شكل فوري منذ الإنطالق   

-�شعف المزايا القائمة في ال�شوق من م�شغلي �شركات الكيبل   

- تقديم محتوى متميز, بما في ذلك الريا�شة والأفالم للفئة    

  ،EPL، HBO( العليا من العمالء مع �شفقات ح�شرية  

Star,غيرها(   
- تقديم محتوى محلي جيد   

- اأجهزة ا�شتقبال وتركيب الخطوط والتو�شيالت المنزلية    

مجانا لعمالء النطاق العري�ض الجدد   

في ال�شنوات الأخيرة, توقف معدل نمو قناة )now( اإل اأن    

ال�شركة تقوم باتخاذ اإجراءات جديدة للحفاظ على وتيرة    

النمو:   

- ا�شتراكات بعيدة المدى للحد من التحول ل�شبكات اأخرى   

- خ�شائ�ض مبتكرة بما في ذلك جهاز ا�شتقبال متكامل, مع    

وظيفة الت�شجيل وجدولة البرامج من الهاتف النقال وتقنية    

التلفزيون عالي الو�شوح, الخ   

PCCW :هونغ كونغ

•تبين الأمثلة من الأ�شواق العالمية اأنه في ظل ظروف معينة, يمكن اأن يكون للبث التلفزيوني عبر النترنت اأثر كبير على قطاع التلفزيون المدفوع 	
• من المرجح اأن يكون البث التلفزيوني عبر النترنت ظاهرة �شاملة في المنطقة العربية واأن يوفر فر�شة جيدة في اأ�شواق مختارة, ل�شيما في 	

دول الخليج حيث ينت�شر النطاق العري�ض

في تلك الأ�شواق حيث اأ�شبح البث التلفزيوني عبر النترنت ناجحًا, �شت�شتفيد �شركات التلفزيون المدفوع ومالك المحتوى من توفر بديل اأكثر

 

• 	
اأمنًا لالأقمار ال�شناعية

في  النترنت  عبر  التلفزيوني  البث  انت�شار  معدلت  اأن  من  الرغم  •على  	
المنطقة العربية ل تزال منخف�شة جدا, اإل اأنها حققت نجاحًا ن�شبيا في 

الإمارات بن�شبة انت�شار بلغت ٪11 

بالتطورات  مدفوعًا  الإمارات  في  النترنت  عبر  التلفزيوني  البث  تعزز   • 	
الجديدة

خدمة  بنقل  الإمارات,  دولة  في  ات�شالت  تقوم  ذلك,  اإلى  بالإ�شافة   • 	
 ,eLife بن�شبة انت�شار 45٪(, اإلى( eVision تلفزيون الكيبل الحالية

التي تحتوي على خدمة البث التلفزيوني عبر النترنت من خالل �شبكة 

الألياف ال�شوئية والتي يتوقع اأن ت�شل اإلى اأكثر من مليون منزل بحلول 

الأ�شواق من حيث  اأكبر  الإمارات واحدة من  2010. و�شيجعل هذا  عام 

انت�شار البث التلفزيوني عبر النترنت

ات�شالت :الإمارات
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على خالف بع�ض الأ�شواق الأخرى التي تواجه مناف�شة على عمالء البث 

التلفزيون���ي عبر النترنت من خدمة الكيب���ل, فاإن البث الف�شائي الذي 

يحظ���ى ب�شعبي���ة وا�شعة في المنطق���ة العربية ل يقدم �ش���وى القليل في 

مجال التفاعلية, مما يف�شح الطريق اأمام البث الف�شائي عبر النترنت 

بخدمات���ه التفاعلي���ة. كم���ا اأن ت�شارع خط���ى انت�ش���ار الإنترنت عري�ض 

النطاق, وم�ش���ي �شركات الت�شالت في تح�شي���ن عرو�شها المتعددة, 

يجعلن���ا نتوقع نم���وًا كبيرًا في قطاع البث التلفزيون���ي عبر النترنت في 

المنطقة العربية.

عتب���ار اأي�شا اأن قاع���دة الم�شتفيدين من  م���ن الجدير ب���الأخذ بعين الإ

المن�شات التلفزيونية الجديدة ل تقت�شر على الم�شتهلكين, فمع تطور 

التكنولوجي���ا تكت�شف �شرك���ات البث اأ�شاليب جدي���دة لتوزيع المحتوى. 

ولعل اإحدى المبادرات الرئي�شية التي تم تطويرها في المنطقة العربية 

في ال�شنوات الأخيرة كانت نظ�ام التبادل المتعّدد الو�شائ�ط والخدم�ات 

, وه���و �شراكة بي���ن عرب�شات,  )MENOS( عب���ر الأقم���ار ال�شناعي���ة

واتح���اد اإذاعات الدول العربي���ة, و�شركة  “NEWTEC”, والذي مًكن 

ال�شرك���ات من نق���ل الو�شائط المتعددة عبر النط���اق العري�ض بوا�شطة 

الأقمار ال�شناعية.

ويمك���ن اأن يوؤث���ر ه���ذا النظام على قطاع البث عمومًا, اإ�شافة اإل���ى عملية اإي�شال المحتوى المبا�شر مثل الأخبار عل���ى وجه الخ�شو�ض, وذلك من خالل 

الإي�شال ال�شريع بين �شركات البث بتكلفة منخف�شة.  
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ال�شكل 42: نظ�ام التبادل المتعّدد الو�شائ�ط والخدم�ات عبر الأقمار ال�شناعية
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يعد الإعالم عبر النترنت وتاأثيره على اأ�شكال الإعالم التقليدية بال �شك واحدًا من اأكثر التغيرات الدراماتيكية ا

التي تركت اأثرها في �شناعة الإعالم حول العالم. ورغم اأن قطاع النترنت في المنطقة العربية يعد متاأخرًا عن 

بع�ض الأ�شواق الأخرى بعدة �شنوات, اإل اأنه اآخذ في النت�شار, مدفوعًا بالن�شبة العالية من ال�شباب في المنطقة. 

ولكن من ناحية التمويل, يعد م�شتوى الن�شج في هذا القطاع متفاوتًا جدًا عبر الأ�شواق العربية المختلفة, ويعود 

ذل���ك ب�شكل اأ�شا�شي للدرجات المختلفة لنت�شار خدمة الإنترن���ت عري�ض النطاق, ولنت�شار الهاتف النقال. وفي 

حي���ن تب���دو �شركات ع���دة اأنها تختبر البث عب���ر النترنت, فاإن العرو����ض المقدمة من قبل المواق���ع العربية لها 

فر�شة كبيرة للتطور. فمثاًل, في الوقت الذي تن�شر اأكثر من 85٪ من ال�شحف العربية التي تحدثنا معها ن�شخة 

الكترونية عبر النترنت, فاإن حوالي 2٪ فقط من عائدات اإعالناتها تاأتي عن طريق النترنت. اإن ثمة العديد من 

الفر�ض المتاحة اأمام قطاع النترنت في المنطقة العربية ليطور عرو�شه وينمي قاعدة م�شتخدميه.

4,1
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خ���الل ال�شن���وات الخم�ض المقبل���ة, نتوقع المزيد م���ن النت�شار لخدمة 

الإنترن���ت عري����ض النط���اق ف���ي كل ال���دول العربي���ة ب�شكل م���واٍز لنمو 

�شناع���ة الإعالم في المنطق���ة. و�شيكون النمو مدفوع���ًا ب�شكل اأ�شا�شي 

من قبل م�شر والمملك���ة العربية ال�شعودية, اإذ �شت�شكالن معًا 70٪ من 

ا�شتراكات الإنترنت عري�ض النطاق بحلول عام 2013.

بالمع���دل, يعتبر انت�شار الإنترنت عري����ض النطاق في المنطقة العربية 

�شعيف���ًا اإذ يبل���غ 21٪. غير اأن مج���ال النت�شار عب���ر المنطقة متفاوت 

ج���دًا, اإذ يبلغ 0-1٪ في الأ�شواق ط���ور النمو ك�شوريا وال�شودان, وي�شل 

اإلى 84٪ في قطر.

يعد انت�صار االإنترنت عري�ض النطاق في المنطقة العربية �صعيفاً مقارنًة باالأ�صواق االأخرى ولكن مع بع�ض 

التفاوت بين الدول

ال�شكل 43: انت�شار خدمات النطاق العري�ض 2009 )٪ من المنازل( 

     2009        2009
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م���ا يزال �شوق الإعالن عبر النترنت في العالم العربي ينتظر انطالقة 

حقيقي���ة بطريقة فعالة, وهو حاليًا ف���ي و�شع �شبق لأ�شواق مثل المملكة 

المتحدة اأن كانت فيه عام 2000.  واإذ ت�شكل النترنت حاليًا ما يقارب 

1٪ م���ن اإجمالي الإنفاق على الإعالن في المنطقة العربية اأي ما يعادل 

56 ملي���ون دولر فق���ط, فاإننا نتوق���ع له نموًا كبيرًا عل���ى مدى ال�شنوات 

القليلة المقبلة لي�شل اإلى حوالي 266 مليون دولر. ومع ذلك, ومقارنًة 

بالأ�شكال الإعالمية التقليدية الأخرى, فاإنه �شيبقى ي�شكل ن�شبة �شئيلة 

من عائدات الإعالن تبلغ 4٪ تقريبا في 2013 ولذلك اأ�شباب عدة.

اأوًل, �شيبق���ى النت�ش���ار الإجمالي لالنترن���ت العري�ض النط���اق �شعيفًا 

مقارن���ًة بالأ�ش���واق الغربية. بالإ�شاف���ة اإلى ذلك, في حي���ن اأن المواقع 

باللغة العربية هي الأكثر �شعبية في معظم الدول العربية, فاإنه ل يمكن 

مقارنة محتوى تلك المواقع كمًا ونوعًا بعد بتلك الموجودة في الأ�شواق 

المتطورة كالوليات المتحدة اأو المملكة المتحدة.

ل يقت�ش���ر الأمر على انخفا�ض اإجمالي الإنفاق الإعالني عبر الإنترنت 

في العال���م العربي, بل اإن بنية الإنفاق الإعالني اأي�شًا تتباين من مكان 

لآخر. كما اأن الإعالن عبر محركات البحث ما يزال في مراحله الأولى, 

ويع���ود ذلك ب�ش���كل اأ�شا�شي لنق�ض الوعي بي���ن ال�شركات المحلية حول 

قيمة مثل هذا الإعالن.

وم���ع تزاي���د انت�شار الإنترنت عري�ض النطاق في المنطقة في ال�شنوات الخم�ض المقبل���ة, فاإننا نتوقع اأن ن�شهد نموًا قويًا في ا�شتخدام النترنت وتطورات 

 هام���ة ف���ي �شناع���ة الإعالم عب���ر النترنت ف���ي المنطقة, وبالأخ����ض في مجالت الإع���الن عبر النترن���ت, و�شبك���ات الإعالم الجتماع���ي, وتطبيقات

الهاتف النقال.

ال�شكل 44: توقعات اإنت�شار الإ�شتراك بخدمات النطاق العري�ض في العالم العربي 2003-2007 )بالآلف(

يعد االإعالن عبر االنترنت اليوم �صعيفاً في المنطقة لكننا نتوقع له نمواً قوياً 
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يع���د الإعالن الم�ش���ور حاليًا الخي���ار الأكثر �شعبية بالن�شب���ة للمعلنين 

عب���ر النترنت ف���ي المنطقة, لكن���ه ما ي���زال يحتفظ باإمكاني���ة كبيرة 

للنم���و, وبخا�شة مع ت�شاوؤل انت�شار الإعالم الجتماعي وتنامي الإعالن 

الموج���ه. وقد مّثل الإعالن الم�شور على �ش���كل لفتات الكترونية جزءًا 

هامًا من الحمالت الإعالنية للعالمات التجارية لحوالي خم�ض �شنوات, 

وق���د بداأنا ن�شهد مياًل جديدًا لدى المعلني���ن لعتماد طرق اأكثر تطورًا 

واإبداعًا في ا�شتخدام الالفتات اللكترونية. 

 �����ش����ي����ط����رت ال������ب������واب������ات الل����ك����ت����رون����ي����ة ال����ع����م����الق����ة, م��ث��ل

معظم  في  النترنت  ف�شاء  على   GOOGLEو  YAHOOو  MSN  

تتم  التي  الأولى  الع�شرة  المواقع  المواقع �شمن  وتعتبر هذه  الأ�شواق, 

زيارتها في معظم اأنحاء المنطقة العربية اأي�شًا, مع اأن بع�ض المواقع 

الالئحة,  �شمن  تدريجيًا  ت�شعد  مكتوب  موقع  مثل  العربية  المحلية 

.Yahoo وبالأخ�ض منذ عملية الندماج التي ح�شلت موؤخرًا مع

في  مواقع محلية  نجحت  النادرة حيث  الحالت  بع�ض  نجد  اأننا  غير   

ذلك,  على  وا�شحًا  مثاًل  ال�شين  وتعد   - النترنت  �شوق  على  الهيمنة 

كما يظهر ال�شكل التالي

اجتذبت البوابات االلكترونية العربية جمهوراً عري�صاً لكنها تواجه مناف�صة من الالعبين العالميين

ال�شكل 45: الإعالن في محركات البحث: درا�شة حالت عربية وعالمية

الم�شدر : جوبيتير

قيمة  في  كبيرًا  نموًا  اأوروبا  �شهدت  الما�شية,  الثماني  ال�شنوات  •على مدى  	
اإعالنات محركات البحث 

ت�شكل  و�شيلة غير معروفة  كونه  البحث من  الإعالن عبر محركات  انتقل   • 	
قوي  مناف�ض  اإلى   ,2000 عام  في  الت�شويق  ميزانيات  من  �شئيلة  ن�شبة 

لالإعالنات الم�شورة والمبوبة, لي�شكل اأعلى ن�شبة من الإعالنات على �شبكة 

الإنترنت في عام 2008

•في العالم العربي, لم ت�شل قيمة الإعالن المدفوع عبر محركات البحث  	
المحتوى قلة  ب�شبب  كبير  حد  اإلى  ذلك  ويرجع  الأق�شى,  حدها   اإلى 

العربي المحلي  

م�شتخدمي  ٪ من  • 	58 اأن  2009, وجد غوغل  عام  في  اأجريت  درا�شة  في 

بالإنجليزية  غوغل  موقع  ي�شتخدمون  الإمارات  في  الإلكتروني  البحث 

ولي�ض الموقع العربي 

تقديم  لتطوير  الالزمة  التدابير  باتخاذ  فعال  غوغل  بداأ  ذلك,  •ومع  	
المحتوى المحلي في المنطقة من خالل 

- توعية الموؤ�ش�شات المحلية حول اأهمية المواقع الإلكترونية   

- تكييف المنتجات الموجودة مع اللغة العربية, وتطوير    

منتجات جديدة م�شممة خ�شي�شًا   

- اأن�شاأ غوغل مواقع عربية لالأخبار والمدونات الخا�شة به  

اأوروبا: �صوق متقدمة

  لالإعالن على حمركات البحث

 العامل العربي:

 يف مرحلة البداية

ترتفع حيث  ول�شيما  الأخرى,  الأ�شواق  في  التجارية  العالمات  قبل  من  ا�شتخداما  الأكثر  المن�شات  اإحدى  البحث  محركات  طريق  عن  الإعالن  • اأ�شبح  	
ن�شبة انت�شار النترنت

•في العالم العربي, من المرجح اأن ينمو الإعالن عن طريق محركات البحث ب�شكل ملحوظ مع تطور جودة ونوعية المحتوى العربي, وارتفاع وعي المعلنين بقيمة  	
مثل هذا الإعالن
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ي�شه���د قطاع الإع���الم الجتماعي في المنطقة العربي���ة اليوم تطورات 

هام���ة, وثم���ة ثالث فئ���ات اأ�شا�شي���ة لمواق���ع النترن���ت الجتماعية في 

المنطق���ة العربي���ة.اأوًل, نجح���ت مواقع عالمية مث���ل Facebook في 

ك�شب ال�شعبي���ة الأو�شع في المنطقة, وذلك بف�ش���ل عالماتها التجارية 

القوي���ة ودخولها المبكر اإلى ال�شوق. ثاني���ًا, قدمت �شركات عالمية مثل 

FacebookوTwitter وMyLife واجه���ات مواقعهم باللغة العربية 

خ���الل ال�شهور الثن���ي ع�شر الما�شية, والتي نتوق���ع نمو �شعبيتها خالل 

ال�شنوات الخم�ض المقبلة مع تزايد انت�شار ا�شتخدام النترنت في البلدان 

الكبيرة الناطقة بالعربية مثل م�شر و المملكة العربية ال�شعودية. ثالثًا, 

تق���وم �شركات محلية مث���ل مكتوب, وجيران, و�شبكة الم���راأة الإماراتية 

بتطوي���ر قواعدها الخا�شة منذ انطالقه���ا قبل ب�شع �شنوات, وفي حين 

تواج���ه هذه المواقع مناف�شة قوية من الالعبين العالميين, فاإن المواقع 

الت���ي تقدم خدمات اإ�شافية لالإع���الم الجتماعي ال�شرف مثل مكتوب 

تقوم باأداء جيد جدًا ولديها اإمكانية نمو كبيرة على المدى الطويل.

انت�صرت �صبكات االإعالم االجتماعية انت�صاراً وا�صعاً في المنطقة العربية، ومع اإطالق مواقع جديدة، فاإنها 

ت�صتمر بالنمو

ال�شكل 46: البوابات اللكترونية: درا�شة حالت عربية وعالمية

الم�شدر: مواقع اإلكترونية لل�شركات

• مليون م�شتخدم  يعد )بايدو( محرك البحث الأول في ال�شين, مع 300	

ومجموعة من الخدمات الإ�شافية 

٪ من عر�ض �شفحات الويب اليومية على   •  يمثل ما يقرب من 1.5	

الم�شتوى العالمي, الأمر الذي يجعله الموقع الإلكتروني  التا�شع �شمن 

قائمة المواقع الأكثر �شعبية في العالم

, اأ�شبح )بايدو( اأول �شركة �شينية مدرجة على  موؤ�شر  •  في عام 1997	

نا�شداك-100 

• مليون دولر,  والأرباح   في عام 2008, بلغت اإيرادات )بايدو( 469	

الت�شغيلية 161 مليون دولر واأكثر من 6 اآلف موظف

, تم ال�شتحواذ على مكتوب, اأكبر مجتمع اإلكتروني في  • في اأغ�شط�ض 2009	

العالم العربي من قبل عمالق النترنت ياهو. 

• �شتتيح هذه ال�شفقة لياهو اإمكانية عر�ض محتوى باللغة العربية لأول مرة,  	
ف�شاًل عن الن�شخ العربية لخدمات منتجاتها بما في ذلك المرا�شلة الفورية 

والبريد الإلكتروني.

• يمكن اأن ت�شهم ال�شفقة في تعزيز مكانة مكتوب/ ياهو �شمن قائمة اأف�شل  	
5 مواقع في العالم العربي 

   ترتيب ياهو/مكتوب في العالم العربي 

 االأردن: مكتوب ال�صني: بايدو

الأ�شواق في  العالمية  ال�شركات  من  اأقوى  نجاحًا  المحلية  الإلكترونية  البوابات  تحقق  اأن  الممكن  من  باأنه  ال�شين  فى  )بايدو(  مثال  يوؤكد 

 

• 	
خارج الوليات المتحدة الأمريكية 

المكانة بعد  القدرة في الح�شول على هذه  العربي, لدى مكتوب  العالم  انت�شارًا في  الأكثر  ( و )غوغل( ل تزال  • 	MSN( �ك اأن مواقع عالمية  الرغم من  على 

ال�شتحواذ عليه من قبل )ياهو(
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ال�شكل 47: الإعالم الجتماعي: درا�شة حالت عربية وعالمية

امل�شدر: اأخبار �شحفية, مواقع اإلكرتونية لل�شركات, حتليل فاليو بارترنز

تهت���م العديد من ال�شرك���ات وال�شخ�شي���ات العربية ب�شبك���ات الإعالم 

الجتماع���ي, م�شتفيدين من اإمكانياته الكامنة ك���اأداة ت�شويقية مفيدة, 

 م���ن خ���الل التفاع���ل م���ع الم�شتخدمي���ن وه���و م���ا ل ت�شمح ب���ه اأ�شكال

الإعالم الأخرى.

اإن المث���ال الأكثر و�شوح���ًا والظاهرة الإعالمي���ة الجتماعية الأ�شخم 

عام 2009 كان النطالق ال�شريع والمفاجئ لموقع Twitter الذي اأثار 

اهتمام الم�شتهلكين, وال�شركات , والم�شاهير على حد �شواء.

, اأطلق في�شبوك ن�شخة باللغة العربية في محاولة لتعزيز  • 	2009 في مار�ض 

وجوده في المنطقة

في  كبيرة  ب�شعبية  في�شبوك  حظي  العربية,  للن�شخة  اإطالقه  قبل  حتى   • 	
المنطقة العربية مع:

  - اأكثر من 900.000 م�شتخدم في م�شر

- اأكثر من 300.000 م�شتخدم في لبنان  

  - اأكثر من 250.000 م�شتخدم في المملكة العربية ال�شعودية

الجتماعية  لل�شبكات  متزايدة  مناف�شة  لفي�شبوك  العربية  الواجهة  ت�شكل   • 	
العربية 

توطين  في  فقط  واحدًا  عن�شرًا  العربية  اللغة  ا�شتخدام  يعد  ذلك,  ومع   • 	
المحتوى ول يزال ينظر اإلى في�شبوك في العالم العربي كعالمة تجارية تم 

اإن�شاوؤها لقاعدة الم�شتخدمين العالمية

الأردنيين  الأعمال  رواد  من  اثنين  قبل  من   • 	2000 عام  في  جيران  اأطلق 

كموقع ا�شت�شافة م�شابه لموقع )Geocities( التابع لياهو 

, اأطلق جيران من�شة تدوين باللغة العربية واأ�شاف بحلول  •  في عام 2005	

عام 2007 مجموعة متنوعة من اأدوات الإعالم الجتماعية, بما فيها تبادل 

مقاطع الفيديو وال�شور

المطور للمحتوى  العربي  العالم  في  موقع  اأكبر  اليوم  جيران  • يعد  	
من قبل الم�شتخدمين: 

  - 8 ماليين زائر جديد/ في ال�شهر

- 1.6 مليون م�شتخدم م�شجل/ في ال�شهر  

- 160.000 مدونة  

الجتماعية  الإعالم  �شبكات  مفهوم  تكييف  من  جيران  موقع  تمكن   • 	
عن مختلفة  عرو�ض  وتوفير  المحلي,  العربي  الجمهور  مع  يتنا�شب   بما 

المواقع العالمية

اأ�شحاب روؤو�ض  اأ�شا�شية من  • يعد جيران, الذي تتم عملية تمويله ب�شورة  	
الأموال, اإحدى �شركات النترنت العديدة التي ظهرت في الأردن على مدى 

على  تركز  التي  المواهب  تحفيز  على  و�شاعد  الما�شية,  القليلة  ال�شنوات 

التكنولوجيا في البالد

االأردن: جريانعاملياً: في�صبوك باللغة العربية

اأكثر قائمة  �شمن  ياأتي  حيث  العربية  المنطقة  ذلك  في  بما  العالم  في  �شعبية  الجتماعية  ال�شبكات  مواقع  اأكثر  لفي�شبوك  التجارية  العالمة  تزال  • ل  	
5 مواقع يتم زيارتها لمعظم الدول

اأف�شل  فهم  اإلى  التو�شل  خالل  من  فريدة  ميزة  مع  العربي,  العالم  في  كبير  ب�شكل  لينمو  جيران  مثل  المحلية  التجارية  العالمات  لبع�ض  فر�شة  اأي�شا  •هناك  	
لحتياجات الم�شتخدم العربي على الإنترنت, وقدرة على تكييف المحتوى للجمهور المحلي 
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ال�شكل48 : تويتر: درا�شة حالة عربية وعالمية

ت�شتفيد �شركات الأخبار اأي�شًا من و�شائل الإعالم الجتماعية ا�شتفادة 

ق�شوى, وفي بع�ض الأحيان تفعل ذلك بطرق مبتكرة, وذلك با�شتخدام 

المواق���ع لي�ض بعر�ض الأخب���ار والتفاعل م���ع الم�شتخدمين فح�شب, بل 

كو�شيلة للم�شاركة في اأبحاثها ودعم مطبوعاتها. في المملكة المتحدة, 

تتبنى �شحيف���ة الغارديان فل�شفة “احت�شان, ل ا�شتبدال” بما يتعلق ب 

Twitter, فتق���وم با�شتخدام متابعيها للم�شاركة ف���ي بحوثها. فمثاًل, 

اأثن���اء ف�شيحة الم�شاري���ف البرلمانية التي جرت موؤخ���رًا في المملكة 

 Twitter المتحدة, طلبت �شحيفة الغاردي���ان من متابعيها على موقع

الخو����ض ف���ي 140,000 وثيق���ة متعلق���ة بتل���ك الف�شيح���ة ونجحت في 

ا�شتقط���اب 14,000 من ق���راء الغارديان للتطوع للعم���ل على التقارير. 

ويمك���ن لل�شحف العربي���ة التعلم من هذه الق�ش����ض الناجحة واختبار 

مواقع التوا�شل الجتماعي بطرق مبتكرة اأخرى.

ت�شب���ح �شبكات التوا�شل الجتماعي في بع����ض مناطق العالم من�شاٍت 

كاملة لنت�ش���ار الو�شائط المتعددة, وذلك بتوظيفه���ا للمحتوى الأ�شلي 

لل�شبك���ة وتقدي���م فر�ش���ة جي���دة لمماثالته���ا العربية لتك���رار تجربتها 

الناجحة, كما هو ظاهر في ال�شكل اأدناه.

• �شمن قائمة المواقع الأكثر �شعبية في العالم, وقد  يعد تويتر الموقع ال� 14	

�شهد نموًا كبيرًا في كل الأ�شواق تقريبًا خالل العام الما�شي 

قبل  من  الم�شتخدمين-  من  متنوعة  قاعدة  قبل  من  الموقع  اعتماد  •تم  	
ال�شركات كاأداة للت�شويق, من قبل م�شتخدمي الإنترنت للبقاء على ات�شال 

مع اأ�شدقائهم, ومن قبل م�شاهير الإعالم للتوا�شل مع الجماهير 

في  تعد  تويتر  مثل  الجتماعية  ال�شبكات  كانت  ال�شحف,  لقطاع  •بالن�شبة  	
الأ�شل مناف�شة, لكن �شركات الإعالم المطبوع بداأت بتبنيها وا�شتخدامها 

كو�شيلة للتفاعل مع القراء خالل وجودهم بعيدًا عن من�شاتهم الأ�شا�شية 

العربية باللغة  واجهة  تويتر  اأدخل   , • 	2009 اأكتوبر   في 

     )artwitter.com(, الأمر الذي يرجح زيادة ح�شته في المنطقة

العربية, يزداد  باللغة  المبا�شرة مع )وت وت( نظيره  •من خالل مناف�شته  	
تويتر �شعبية باعتباره من�شة هامة للتدوين في العالم العربي

مع  للتفاعل  تويتر  على  ال�شركات  بع�ض  تعتمد  الإعالمي,  المجتمع  •في  	
الم�شتخدمين, ولكن هناك الكثير من الفر�ض الأخرى 

 املنطقة العربية: تويرت عاملياً: تويرت

امل�شدر:  �شبوت اأون للعالقات العامة, تقرير اوفكوم 

, لي�شبح اأحد اأكثر المواقع �شعبية في العديد من الدول وفي كافة اأنحاء العالم, ويقوم الآن  • �شكل تويتر ظاهرة كبرى في قطاع الإعالم الجتماعي في عام 2009	

بتو�شيع نطاقه  خارج ما ي�شمى ب “جيل الإنترنت”, مع بلوغ متو�شط عمر م�شتخدمي تويتر 31 �شنة

•في العالم العربي, بع�ض الموؤ�ش�شات الإعالمية بداأت بتبني موقع تويتر من خالل التفاعل مع الم�شتخدمين, ولكن هناك مزيد من القدرة لال�شتفادة من قاعدة  	
االم�شتخدمين 
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ال�شكل 49: الدراما عبر النترنت: درا�شة حالت عربية وعالمية

تعتب���ر خدمة الفيديو ح�ش���ب الطلب عبر النترنت اإح���دى اأكثر اأ�شكال 

المحت���وى �شعبيًة عن���د الم�شتهلكين عب���ر النترنت, وف���ي نف�ض  الوقت 

اأكثره���ا �شعوبة بالن�شبة لم���زودي المحتوى من حي���ث ال�شتفادة منها 

مادي���ًا. وقد �شهد العالم الغربي مجموعة متنوع���ة من مواقع “الفيديو 

ح�ش���ب الطلب” الت���ي تم تطويرها م���ن قبل الخبراء ف���ي مجال البث, 

والمنتجين, ومجمعي الفيديو, وحتى م�شغلي الت�شالت اإذ اأنهم جميعًا 

يختبرون نماذج مختلفة في هذا المجال. لكن وجود عدد كبير من هذه 

المواق���ع بحد ذاته يعن���ي باأن الجمهور مجزاأ ب�ش���دة ولي�ض من الوا�شح 

بع���د اإن كانت مواق���ع الفيديو ح�ش���ب الطلب �شتكون ق���ادرًة على جذب 

جمهور �شخم بحجم جمهور التلفزيون. وبالرغم من الغمو�ض بال�شوق, 

فاإن بع�ض المواقع بداأت تظهر كالعب اأ�شا�شي في مجال الفيديو ح�شب 

الطل���ب عبر النترنت في بع�ض اأكثر الأ�ش���واق ن�شجًا, كما قامت بع�ض 

المواق���ع العربية ببذل جهود للترويج لخدمة الفيديو ح�شب الطلب. في 

الولي���ات المتحدة, برز موقع Hulu كواحد من اأهم الالعبين, جامعًا 

بي���ن NBC العالمي���ة, وFOX, وABC ف���ي موق���ع واحد. ف���ي المملكة 

المتحدة, حازت خدمة iPlayer من موقع BBC على نجاح مميز, اإذ 

 في حين لم 
)24(

ف���اق عدد م�شاهداتها 390 مليونًا بحل���ول مار�ض 2009.

ت�شتط���ع مواقع تجميع الفيديو مثل Joost وBabelgum اأن ت�شتحوذ 

على مثل ذلك الهتم���ام. في الوقت ذاته, جرت محاولت محدودة في 

المنطق���ة العربية لبث الفيديو ح�شب الطلب اأو تجميع فيديو من مواقع 

اأخ���رى, وقام���ت �شركات كبرى مث���ل MBC وLBC وروتان���ا بخطوات 

هام���ة باتج���اه تطبي���ق ا�شتراتيجيات رقمي���ة اأكثر تقدم���ًا. فقد نجحت 

MBC في ا�شتقطاب 10.4 مليون م�شاهدة على موقعها للفيديو ح�شب 

الطلب خالل �شهر رم�شان 2009, في حين يظهر ال�شكل اأدناه اإنجازات 

.LBC �موقع الفيديو ح�شب الطلب التابع ل

في نف�ض الوقت، يقوم الالعبون في مجال االإعالم باال�صتفادة من خدمة “الفيديو ح�صب الطلب” عبر 

االنترنت في المنطقة وفي مناطق اأخرى

•كيت موردن دراما اإلكترونية في المملكة المتحدة قامت على نجاح �شل�شلة  	
فيديو )lonelygirl15( التي اأطلقت على موقع يوتيوب 

�شن  في  وهمية  ل�شخ�شية  الفيديو  تدوين  ملفات  م�شار  الدراما  •تقتفي  	
المراهقة تحمل ا�شم )كيت مودرن( تنتجها )اإيكال( بالتعاون مع )بيبو( 

مع  الإلكترونية,  الدراما  من  �شل�شلتين  الجتماعية  بيبو  �شبكة  •اأطلقت  	
مجموعة ثانية بلغت ذروتها مع ت�شجيلها ل� 2.5 مليون زائر يوميًا

 • كما تم بث مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب بعد موعد بثها الأ�شلي ب� 24	

�شاعة على الأقل

•�شكل م�شل�شل كيت مودرن اأول عر�ض تفاعلي يظهر على النترنت وي�شتخدم  	
الأدوات المتاحة على �شبكة بيبو لم�شاعدة الم�شتخدمين على التفاعل

كتاب  دعوة  عن  العالمية   • 	BBC خدمة  اأعلنت   ,2009 اأكتوبر  في 

الإنترنت  �شبكة  على  العربية  باللغة  درامي  عمل  اأول  لتقديم  ال�شيناريو 

فيلمز  بطوطة  اإنتاج  من  العالمية,   BBC خدمة  �شندوق  يموله 

بال�شتراك مع زيكو هاو�ض 

•�شيتم بث هذه الدراما على �شبكة الإنترنت فقط, وعلى الأرجح في اأوائل  	
عام 2010 على مواقع مثل في�شبوك ويوتيوب

•يمثل هذا الإعالن خطوة كبيرة لقطاع الإعالم العربي, مما يدل على اأن  	
م�شتهلكي المحتوى يتحركون اإلكترونيًا واأن المحتوى العربي على �شبكة 

النترنت �شروري للحفاظ على نمو هذا القطاع

لبنان : دراما االنرتنت القادمة اململكة املتحدة: كيت مودرن

اإنتاجها ويمكن  النترنت,  على  المحتوى  خاللها  من  ُي�شاهد  التي  الطريقة  تعزيز  على  القدرة  الإنترنت  �شبكة  على  الأ�شلية  الدراما  اأعمال  تمتلك 

 

• 	
بميزانية منخف�شة جدا

 “ • من الممكن اأن يكون التجاه المت�شاعد المحتمل ل�شبكات التوا�شل الجتماعي �شخمًا بما في ذلك ارتفاع عدد زيارات الموقع الإلكتروني “لحجز موعد عر�ض	

المحتوى على �شبكة الإنترنت, ولكن العن�شر التفاعلي للمحتوى يعد اأ�شا�شيًا لدخول الم�شتخدمين اإلى ال�شبكة الجتماعية 

لإن�شاء المحتوى: لبنان, وم�شر,  • “المناطق ال�شاخنة’” 	 اإنتاجها في العالم العربي ول�شيما في  اأعمال الدراما التي يجري  اأن ن�شهد اأعدادًا متزايدة من  نتوقع 

وب�شكل متزايد في الإمارات

   تقارير BBC ال�شنوية 2008 – 2009 
 .24
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Exhibit 51: Web drama: global and Arab case studies 

Source: Company websites, Social Media Forum 2009, Spot-On PR, Value Partners analysis

UK: Kate ModernLebanon: Upcoming Web Drama

Original web dramas have potential to dramatically increase the way content is viewed online and can be 
produced at very low budget
The potential upside for social networks can be huge, including increased traffic to the website for “appointment to 
view” online content, but an interactive element to the content is key to engaging users on a social network
We expect to see an increase d number of web dramas being produced in the Arab world, particularly in those ‘hot 
zones’ for content creation: Lebanon, Egypt and, increasingly, the UAE

•Kate Modern was a web drama in the UK 
devised on the back of the success of web-
based video series lonelygirl15 which 
launched on YouTube

•The drama tracks the video blog of teenage 
fictional character Kate Modern  and is 
produced by EQAL, in partnership with Bebo

•Social network Bebo commissioned two 
series of the web drama, with the second 
series peaking at 2.5 million hits daily

•Videos were also broadcast on YouTube at 
least 24 hours after each original broadcast

•KateModern was the first truly interactive 
show online, which utilized the tools available 
on Bebo to help fans interact

•In October 2009, the BBC World Service 
announced a call for auditions and for 
scriptwriters for the first Arabic web drama , 
funded by the BBC World Service Trust and 
to be produced by Batoota Films in 
association with Zico House

•The drama is to be distributed online only, 
most likely in early 2010, on social network 
sites such as Facebook and YouTube

•The announcement marks a big step for the 
Arab media industry, demonstrating an 
acknowledgement that content consumers 
are moving online and that Arabic content on 
the internet is vital to keeping the industry 
healthy

 

 

Meanwhile, media players are harnessing the value of online Video on 
Demand (VOD) in the region and elsewhere 

Online VOD is proving at the same time to be one of the most popular forms of content consumption on the 
internet as well as one of the most difficult for content providers to monetize successfully. The Western world 
has seen a diverse range of VOD sites being developed by broadcasters, producers, aggregators and even 
telco operators as they all experiment with different business models. However, the very existence of such a 
range of sites means that audiences remain very fragmented and it is not yet clear whether VOD sites will be 
able to bring in the same kind of mass audiences as TV.  In spite of the apparent ‘chaos’, there are a few sites 
that are emerging as the big players in online VOD in some of the more mature markets and also some efforts 
by regional Arab players to introduce online VOD. In the US, Hulu has emerged as one of the major players, 
combining NBC Universal, Fox and ABC content on one site. In the UK, the BBC’s iPlayer has had significant 
success, with total views exceeding 390 million by March 2009,25 while aggregator sites such as Joost and 
Babelgum have not so far managed to gain as much traction. Meanwhile, in the Arab Region, there have been 
a limited number of attempts at broadcaster VOD or aggregated content sites, but some of the major players 

                                                           
25 BBC Annual Reports and Accounts 2008/09e 
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ف���ي العالم العربي, نتوق���ع اأن يقدم خبراء البث ع���ددًا اأكبر من مواقع 

الفيدي���و ح�شب الطلب لتلبي���ة احتياجات الجمهور العرب���ي, مع اأنه من 

الجوه���ري لنجاح ذل���ك, اأن يتوافر حج���م كاٍف من المحت���وى الأ�شلي 

المحل���ي تع���ود اإليه حقوق الن�شر محليًا. وفي نهاي���ة المطاف, يمكن اأن 

نتوقع انطالق موقع ناجح لتجميع المحتوى العربي في العالم العربي.
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•يعد )هولو( اأكثر الأمثلة المعروفة لتجميع محتوى الفيديو ح�شب الطلب: 	
  -  اأكثر من 33 مليون م�شاهد  �شهريًا 

 •  380 مليون زيارة في مار�ض 2009	

٪ من الم�شتخدمين ي�شاهدون هولو من خارج الموقع  • 	75 

• دقيقة بالإ�شافة اإلى   5-6 اإعالنات ل يمكن تجاوزها في برنامج مدته 30	

راعي مقابل كل عر�ض 

الأولى,  ال�شنة  في  الأرباح  هام�ض   ٪ • 	15 دولر,  مليون   70 بحوالي   عوائد   

تقديرات العوائد ت�شل اإلى 180 مليون دولر في ال�شنة الثانية 

• من مقره في الوليات المتحدة, يعمل موقع هولو على نموذج الدعاية  	
 ,)NBC Universal( الممولة وهو م�شروع م�شترك بين

 Providence Equity( وذلك بتمويل من ,)ABC(و ,)FOX(و

Partners( التي تملك ح�شة ٪10 
خالل  هولوود  مثل  خ�شي�شا  م�شممة  اإعالنية  حمالت  الموقع  ي�شتخدم   • 	

بطولة كرة القدم الأمريكية في فبراير 2009 

بين  كبيرة  �شعبية  اكت�شابه  في  الموقع  لهذا  المجاني  النموذج  •�شاهم  	
الم�شتهلكين, ولكن تم الإعالن عن اأن الموقع �شيدخل على الأرجح نموذج 

ال�شتراك مقابل بع�ض المحتوى على الأقل بحلول عام 2010

• اإحدى القنوات القليلة في ال�شرق الأو�شط التي تقدم خدمة  	LBC تعد

فيديو ح�شب الطلب على �شبكة النترنت 

مدفوع  خيار  اأو  المبا�شرة,  لالأخبار  مجاني  فيديو  عر�ض  الموقع  •يقدم  	
الترفيهية  للبرامج  المبا�شر  والبث  الطلب,  ح�شب  الفيديو  لمحتوى 

الترفيهية   LBC لبرامج  روابط  عن  ف�شاًل  الدرامية,  والم�شل�شالت 

الأخرى 

•يوفر موقع الفيديو ح�شب الطلب مجموعة متنوعة من خيارات ال�شتراك:  	
 30 مقابل  �شنوي  ربع  ب�شكل  الطلب  ح�شب  الفيديو  محتوى  �شراء  يمكن 

دولر اأو على اأ�شا�ض �شنوي مقابل 110 دولرات والبث التلفزيوني المبا�شر 

مقابل تكلفة اإ�شافية 

• بتمويل الموقع من خالل الإعالنات والرعاية 	LBC تقوم

 لبنان: موقع LBC الواليات املتحدة االأمريكية: هولو

 

•تعتمد �شعبية مختلف مواقع الفيديو ح�شب الطلب ب�شكل كبير على ال�شوق, ولذلك في حين يعد موقع )هولو( اأكثر مواقع الفيديو ح�شب الطلب �شعبية في الوليات  	
المتحدة بف�شل ات�شاع المحتوى عبر ثالث مجموعات بث مختلفة, فاإن مواقع مثل )BBC iPlayer( تاأتي في اأعلى القائمة في المملكة المتحدة

•في العالم العربي, على الرغم من قيام مختلف موؤ�ش�شات الإر�شال بتجربة الفيديو ح�شب الطلب عبر الإنترنت 	
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تتطور نماذج ك�صب المال من محتوى االنترنت، وياأتي نموذج فريميوم في المقدمة

�صيقود االنت�صار الوا�صع للهاتف النقال في المنطقة اإلى نمو الخدمات المدفوعة على الهاتف النقال ونمو 

�صوق التطبيقات

 براي�ض ووتر هاو�ض كوبرز
 .25

 

ت���م ا�شتخدام عدد من نماذج العمل لتمويل مواقع الفيديو حول العالم, 

بما فيها ال�شتراك���ات الممولة بوا�شطة الإعالنات, والرعاية التجارية, 

وال�شفق���ات القائمة على بع�ض النماذج الهجينة. وفي حين يعمل موقع 

Hulu ب�ش���كل جي���د بح�شب نم���وذج التمويل بوا�شط���ة الإعالنات, فقد 

اأعل���ن عن خطوة ت�شمل دمج���ًا بين المحتوى المجان���ي والمدفوع. وفي 

واق���ع الأمر, وج���دت مواقع النترنت ب�ش���كل عام ب���اأن الجمهور يف�شل 

الم�شاه���دة المجاني���ة, لكنه م�شتعد للدف���ع مقابل محت���وى مميز. وقد 

قاد ه���ذا العديد من المواقع لتبني النم���وذج الهجين, حيث يتم اإغراء 

الم�شتخدمين بالمحت���وى المجاني ويدفعون لق���اء المحتويات المميزة 

الإ�شافي���ة فقط. ويب���دو اأن هذا النموذج الم�شم���ى “فريميوم” قد بداأ 

يب���رز كاأكث���ر الخيارات نجاح���ًا, حيث ت�شتفي���د ال�شركات م���ن النجاح 

الكبير الذي تحققه �شناعة الألعاب عبر النترنت عن طريق ا�شتخدام 

جتماعية اإيرادات  لكتروني���ة الإ ه���ذا النموذج. يحقق قط���اع الألعاب الإ

جتماعية كفارم فيل  كبيرة من خ���الل المحتوى المدفوع, فالألع���اب الإ

ت�شتقط���ب الم�شتخ���دم من خ���الل تقديمها للعبة مجان���ًا و بيع منتجات 

تح�شن اأداء الالعبين باأ�شعار زهيدة.

ل���م يتم تحقي���ق الربح المادي م���ن المحتوى على النترن���ت في العالم 

الغرب���ي فح�شب, بل في الأ�شواق النا�شئة اأي�ش���ًا حيث ال�شكان من ذوي 

الدخل المحدود, وحيث طرق الدفع ما تزال اأقل تطورًا. فمثاًل, اأ�شبحت 

�شناعة الألعاب عبر النترنت ف���ي ال�شين قوية ومزدهرة بلغت حوالي 

1.4 ملي���ار دولر عام 2009, مقارنة ب�ش���وق الألعاب المادية البالغ 92 

. في المنطقة العربي���ة, وبالرغم من وجود عوائق 
)25(

ملي���ون دولر فقط

تح���د من نمو �شوق الفيديو ح�شب الطلب فاإن 69٪ من خبراء ال�شناعة 

يعتقدون بوجود م�شتقبل للك�شب من محتوى النترنت في المنطقة.

ي�شب���ح الهاتف النقال ب�شكل متزايد و�شيلة قوية لال�شتهالك الإعالمي 

ف���ي المنطق���ة العربية كم���ا في باق���ي دول العال���م, وقد تط���رق تقرير 

نظ���رة اإلى الإعالم العرب���ي 2008-2012 اإلى هذا المو�شوع بمزيد من 

التف�شي���ل. ومع النت�شار الوا�شع للهاتف النق���ال حاليًا, يتوقع للمنطقة 

اأن تبلغ معدلت النت�شار العالمي للهاتف النقال بحلول 2013. وبزيادة 

انت�ش���ار الهات���ف النق���ال, فاإن جه���از الهات���ف ي�شبح و�شيل���ة اإعالمية 

هام���ة وي�شتجيب خب���راء ال�شناعة لذلك بتنفي���ذ �شراكات بين م�شغلي 

الت�شالت ومزودي المحتوى الإعالمي.
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بعد النت�شار الوا�شع للهاتف النقال, �شاهم التطبيق الناجح للتطبيقات 

الغني���ة بالمحت���وى عل���ى الهاتف, مث���ل الب���ث التلفزيوني عب���ر الهاتف 

النق���ال, با�شتثم���ار و�شيلة الإعالم الجدي���دة هذه. وت�شتخ���دم تقنيات 

 3G مختلف���ة لتو�شي���ل الم���واد ال�شمعي���ة الب�شري���ة, بم���ا فيه���ا تقنية

)ون�شخت���ه المتطورة “التط���ور طويل الأمد”( وتقني���ات البث الخليوي 

بم���ا فيه���ا DVB-H )ب���ث الفيدي���و الرقمي-المحمول( وه���ي التقنية 

الرائ���دة في المنطقة. وتعد منطقة ال�ش���رق الأو�شط الرائدة الأولى في 

مجال تطوير البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال باإطالق خدماتها في 

العراق موؤخرًا, وبنيل ترخي�ض البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال في 

دولة الإم���ارات العربية المتحدة, وبتطورات اأكثر ف���ي ليبيا وقطر. اأما 

على ال�شعيد العالمي فقد �شهدت كوريا الجنوبية واليابان نجاحات في 

البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال.

 54 :      2007-2013 )(

   

189

216

236
251

266

   
 

14%

11 
11 

13 
14 

15 

11

12 
13 

15 

10 

11 

12 

13 

121

154

28 

33 
37 

40 
42 44 

20 

23 

28 

31 
34 

35 36 

8 

12 

15 

19 
21 

23 
27 

8 

9 

9 

10 

10 

8 

10 

11 

12 

6 

8 

9 

11 

6 

8 

 :        

50%62%74%83%89%92%95%

30 
42 

55 64 70 75 77 23 

2007200820092010201120122013

ال�شكل 51: ا�شتراكات الهاتف النقال في الدول العربية 2007-2013 )بالماليين(



75

•حققت تقنية البث عبر الهاتف النقال درجات متفاوتة من النجاح في الأ�شواق حول العالم, واأثبتت اأنها تمثل تحديا قويا في العديد من الدول 	
•في المنطقة العربية, هناك اإقبال كبير على خدمات البث عبر الهاتف النقال, ل�شيما بالن�شبة للم�شتخدمين الأكثر تطورا في التعامل مع التكنولوجيا, ف�شال عن  	

ظروف ال�شوق الم�شجعة  نظرًا لرتفاع معدلت انت�شار الهواتف النقالة, وتوفر الهواتف الراقية

ال�شكل 52: البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال: درا�شة حالت عربية وعالمية

اإل���ى جانب الب���ث التلفزيوني عبر الهات���ف النقال, يع���د التوجه الأبرز 

للهات���ف النقال ع���ام 2009 هو بروز الإنترنت عري����ض النطاق وازدياد 

ا�شتخ���دام الهاتف النقال لزيارة مواقع ال�شبكات الجتماعية, وقد جاء 

ه���ذا التوجه نتيجة لتوفر �ش���روط عديدة في ال�ش���وق, اأهمها انخفا�ض 

 3G شع���ر ا�شتخدام المعلومات عب���ر الهاتف النقال, وارتق���اء �شبكات�

اإل���ى HSPDA, وبالطب���ع ازدياد انت�ش���ار الهواتف الذكي���ة وبالأخ�ض 

iPhone. و�شتكون النتائج في المنطقة العربية هامًة جدًا, وبالأخ�ض 

في ال���دول ذات النت�شار ال�شعي���ف لالإنترنت عري����ض النطاق الثابت, 

كالمملك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة, وعبر منطق���ة ال�شرق الأو�ش���ط و�شمال 

اأفريقي���ا, حيث يمك���ن اأن يحل الإنترنت عري�ض النط���اق النقال كبديل 

عن الثابت.

ويالح���ظ تنامي ظاهرة مثيرة لالهتمام هي تطوير مخازن للتطبيقات 

من قبل ال�شرك���ات الم�شنعة للهواتف النقالة وال�شركات الم�شغلة للبث 

الخلي���وي. و في حين اأن مخزن تطبيقات iPhone يقود ذلك الطريق 

اإذ ت���م تنزي���ل ملي���اري تطبيق في وق���ت ن�شره���ا, فاإن لعبي���ن اآخرين 

)مث���ل نوكيا ومخزنها اأوفي( يلحقون به. ف���ي المنطقة العربية, يتطور 

ا�شتخ���دام الهاتف النقال لتلقي الأخب���ار تطورًا �شريعًا ويقوم الالعبون 

الأ�شا�شي���ون في هذا ال�شوق كالجزيرة باإ�شراك الهاتف النقال كعن�شر 

اأ�شا�شي لتو�شيل الأخبار. 

الهاتف  تلفزيون  بث  بنجاح  يطلق  م�شغل  اأول  اإيطاليا(    • 	3(  كانت 

النقال في عام 2006

قناة  • 	17 و   ,2007 عام  في  قناة  و14   ,2006 عام  في  قناة   11 

في عام 2008

خدمة  اأطلقت  كما  ح�شرية,  قدم  كرة  مباريات  المحتوى  عرو�ض  •توفر  	
مخ�ش�شة لكاأ�ض العالم 2006  

•�شجلت هذه الخدمة نموًا كبيرًا في عدد الم�شتركين في ال�شنة الأولى من  	
اإطالقها, كما �شنرى لحقًا 

• من قبل هيئة تنظيم الت�شالت, قد  بناًء على اإعالن في اأوكتوبر 2009	

منحت الهيئة ترخي�ض بث تلفزيوني عبر الهاتف النقال لمدة 10 �شنوات 

مارات للتلفزيون المحمول لتحالف �شركة الإ

ومن   • 	DVB-H تنية  عبر  �شتكون  النقال  الهاتف  عبر  التلفزيون  خدمة 

المقرر بدئها في الربع الرابع من عام 2010 

تفاق يعطي الحق الح�شري للبث التلفزيوني عبر الهاتف النقال  •ورد اأن الإ 	
لمدة 5 �شنوات

 , • “ات�شالت” و“دو”	 المحلية  ت�شالت  الإ �شركات  من  م�شكل  التحالف 

 ,MBCو عالم,  لالإ دبي  وموؤ�ش�شة  عالم,  لالإ ظبي  اأبو  �شركة  وكذلك 

لتيكوم  تابعة  و�شركة  والتكنولوجيا,  ت�شالت  لالإ مارات  الإ و�شركة 

�شتثمارات لالإ

االإمارات: حتالف تلفزيون اإيطاليا: 3 اإيطاليا

 الهاتف النقال

مالحظة: التوقعات العاملية للتلفزيون عرب املحمول بح�شب بيانات 2008

امل�شدر: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت, انفورما تي اأم, حتليل فاليو بارترنز
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Exhibit 55: Mobile TV: global and Arab case studies 

Source: Company websites, Press releases, Value Partners analysis
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Italy: 3 Italia UAE: Mobile TV consortium

• 3 Italia was the first operator to successfully 
launch broadcast mobile TV  in 2006

• 11 channels in 2006, 14 in 2007 and 17 in 2008
• Built content offering around exclusive football 

offering and launched the service for World Cup 
2006

• The mobile TV service registered strong 
subscriber growth in its first year of launch, as 
seen below

• In October 2009, the TRA granted a 10 year 
broadcasting services licence, one of the first 
in the region, to a consortium that is set to 
launch the service in 2010

• A unique collaborative business model 
between media and telecom companies will 
offer a broad channel lineup and innovative 
content to subscribers

• The service will include a base package of 13 
channels plus additional premium channels

Mobile broadcasting technology has had varying degrees of success in markets around the world, proving a strong 
challenge in many countries
In the Arab Region, there is an appetite for mobile TV services, particularly for the more tech savvy users, as well 
as strong market conditions given the high mobile penetration rates and the availability of high-end handsets
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Another major trend on mobile in 2009 has been the rise of mobile broadband and the increase in 
consumption of content such as social media sites over mobile. This trend has been brought about by many 
favourable market conditions, most significantly the reduction in the price of data usage on mobile, the 
upgrade of 3G networks to HSPDA and, of course, the increase in penetration of smartphones and in 
particular the iPhone. Worldwide, industry expert opinions predict that by 2011 the number of mobile 
broadband users will be higher than fixed broadband users. The implications for the Arab Region are 
significant, particularly in those countries where fixed broadband penetration is currently low, such as Saudi 
Arabia and across the Levant and North Africa, where mobile broadband can act as a substitute.  

A particularly interesting phenomenon has been the development of the Applications Store by handset 
manufacturers and mobile operators. Of course, the iPhone “App Store” with 2 billion applications downloaded 
at the time of publication has been leading the way, but other players (e.g. Nokia with Ovi) are catching up. In 
the Arab Region, news consumption through mobile is developing fast and market players like Al Jazeera are 
rapidly incorporating mobile as a key delivery platform.  
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وخا�شة   لمحتواها,  النقالة  الهواتف  تطبيقات  بدء  على  الإعالمية  ال�شركات  ت�شجيع  في  النقال  الهاتف  على  العري�ض  النطاق  لخدمات  الكبير  الرتفاع  •�شاهم  	
تطبيقات الأخبار

متكامل  تعتمد على مفهوم  التي  الموؤ�ش�شات  متزايد من  القريب, وعدد  الم�شتقبل  في  اأخرى  دول عربية  النقال في  الهاتف  تطبيقات  المزيد من  اإطالق  •نتوقع  	
وا�شتخدام الهاتف المتحرك كمن�شة لل�شحفيين تتيح لهم تحميل المحتوى

ال�شكل 53: تطبيقات الأخبار عبر الهاتف النقال: درا�شة حالت عربية وعالمية

عالن ينمو ب�شرعة. وب�شبب الن�شبة ال�شغيرة  الهاتف النقال كمن�شة لالإ

الت���ي ي�شكلها من اإجمالي الإعالن, فقد اأدرجن���ا اإيرادات الإعالن عبر 

نترنت. بالفعل, اإن الإعالن عبر الهاتف  الهات���ف النقال في توقعاتنا لالإ

عالنات. ولكن, نتوقع  النقال ي�شكل عالميًا ن�شبة �شغيرة من اإجمالي الإ

عالن عبر الهاتف النق���ال بن�شبة كبيرة خالل فترة  اأن يرتف���ع حجم الإ

ع���الن عبر الر�شائل  الدرا�ش���ة عالميًا وفي العال���م العربي مدفوعًا بالإ

الق�شي���رة وحول المحت���وى على الهات���ف النقال, وكذل���ك البحث عبر 

الهاتف النقال.   

�شاف���ة ال���ى الهات���ف النق���ال, هن���اك ع���دد متزاي���د م���ن الأجهزة  بالإ

لكتروني  هتمام في المنطق���ة كالكت���اب الإ  المحمول���ة الت���ي تكت�ش���ب الإ

 .iSlate وجهاز )e-book(

بالمجم���ل, وبينما تتزايد �شعبية النترنت بو�شوح في المنطقة العربية, 

فاإن هن���اك العديد من التح�شينات الواج���ب اإجراوؤها من قبل �شركات 

الإعالم ف���ي المنطقة للحاق بال�شوق العالم���ي. اإل اأن المنطقة العربية 

ت�شب���ق الكثير م���ن الأ�شواق الأخرى في مج���ال الهاتف النقال من حيث 

النت�شار الوا�شع والتطور التكنولوجي المتميز.

• اأول قناة تلفزيونية ت�شبح متوفرة  كانت قناة الأخبار الفرن�شية فران�ض 24	

الثالث  الجيل  طريق  عن   iPhone اأجهزة  على  العالم  اأنحاء  كافة  في 

)3G(, عندما اأطلقت في �شهر فبراير 2009 
• ليف, الذي  جاءت هذه الخطوة بناء على النجاح الأولي لتطبيق فران�ض 24	

اأطلق على تطبيقات اأبل في وقت �شابق من العام, ومكنت الم�شتخدمين من 

م�شاهدة القناة باللغة الفرن�شية والإنجليزية والعربية

• األف مرة   في ذلك الوقت, تم تحميل التطبيق اأكثر من 100	

•تتوفر خدمة الهاتف النقال لمجموعة وا�شعة من الهواتف, وتتيح للعمالء  	
م�شاهدة القنوات الإخبارية الحية واأ�شرطة الفيديو ح�شب الطلب مجانا 

•تطبيق تم تطويره من قبل اأخ�شائيي تلفزيون الهاتف النقال موبيكليب  	

 فرن�صا: فران�ض 24

  

•تمكنت قناة الجزيرة من بناء �شمعة طيبة لعتمادها على مفهوم متكامل  	
لمحتوى الأخبار عبر الهاتف المتحرك

التلفزيون عبر الهاتف المتحرك  • فمن جهة, توفر قناة الجزيرة خدمة  	
مع    اأخرى  اأجهزة  و    iPhone اأجهزة  على  حي  ببث  وتزودهم 

الفيديو ح�شب  اأي�شا محتوى  توفر  و   Mobiclip و   LiveStation
اليوم  اأربع مرات في  تقدم  التي  الأخبار  ن�شرات  يت�شمن  والذي  الطلب, 

لالأع�شاء باللغة الإنجليزية 

من  الجزيرة  في   يعملون  الذين  ال�شحفيون  ي�شتفيد  اأخرى,  ناحية  •من  	
تقارير  ا�شتخدام تطبيق  المتحرك من  خالل  الهاتف  ا�شتخدام من�شة 

المحتوى  وتحميل  ت�شجيل  خالله  من  ي�شتطيعون  والذي   الجزيرة,  قناة 

على  الخادم. وبف�شل هذا التطبيق, تعد الجزيرة قناة الأخبار الوحيدة 

هذا على  النقال  الهاتف  فيديو  مقاطع  ت�شتخدم  التي  المنطقة   في 

 النطاق الوا�شع 

قطر: قناة اجلزيرة
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نظرة مو�سعة على املنطقة
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ف���ي ه���ذا الق�ش���م المو�شع عل���ى �شعي���د المنطقة، نق���دم تحليالت لكل دول���ة على ح���دة. ت�شمل هذه 

التحلي���الت 15 �شوق���ًا يغطيها هذا الإ�شدار الجدي���د من تقرير نظرة على الإع���الم العربي، بما في 

ذل���ك تحليالت مف�شلة وتوقعات حول اأ�شواق الإعالن خالل فترة الدرا�شة من عام 2009 وحتى عام 

.2013

ثني ع�شرة �شوقًا عربية اأ�شا�شية و هي: البحرين،  �شدار ال�شابق من التقرير ت�شمن درا�شة مكثفة لإ الإ

مارات العربية المتحدة،  م�شر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، ال�شعودية، تون�س، الإ

و اليم���ن. و في ه���ذه ال�شنة، اأدرجنا ثالث اأ�شواق اإ�شافية و هي فل�شطي���ن وال�شودان و�شوريا. وقد تم 

اختي���ار هذه الأ�شواق على اأ�شا�س اأنها تمتلك خ�شائ�س مثيرة لالهتمام على �شعيد �شناعة الإعالم 

الإقليمي���ة، م���ن منظور الإنت���اج وال�شتهالك الإعالم���ي على حد �ش���واء. على �شبيل المث���ال، تمتلك 

فل�شطي���ن وال�شودان، باعتبارها مناطق لل�شراع، خ�شائ����س جديرة بالذكر فيما يتعلق بال�شتهالك 

الإعالمي، في حين تمتلك �شورية قطاع اإنتاج تلفزيوني حيوي ون�شط.

وف���ي ظل الحقيقة المتمثل���ة في ما ت�شهده توجهات ال�شتهالك الإعالمي من تغيرات مت�شارعة، قمنا 

اأي�ش���ًا باإجراء اأبح���اث �شوقية مكثف���ة ومو�شعة في اأربع اأ�ش���واق اإعالمية رئي�شة ه���ي م�شر، ولبنان، 

والمملكة العربية ال�شعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. في الجزء الأول من هذا الق�شم، �شوف 

نعر����س نتائ���ج اأبحاث ال�شوق ف���ي كل من هذه البلدان على حدة. وتمثل ه���ذه الأ�شواق نظرًا لحجمها 

واأهميته���ا في المنطق���ة العربية، نقاط مرجعية موثوقة لكيفية تط���ور توجهات ال�شتهالك الإعالمي 

ف���ي بقي���ة المنطقة العربية. ومن الجدير بالذك���ر اأن نتائج اأبحاث ال�شوق قام���ت على اختيار عينات 

ع�شوائية من الجمهور الذين ا�شتطلعت اآراوؤهم حول كيفية تعاملهم مع مختلف المن�شات الإعالمية. 

وبالتالي ، فاإنها تمثل لمحة موجزة حول اأنماط ال�شتهالك الإعالمي في المنطقة عمومًا.

في الجزء الثاني من هذا الق�شم، �شوف ننطلق لمناق�شة الأ�شواق الحادية ع�شرة الأخرى و التطورات 

التي نتوقعها لهذه الأ�شواق، و كذلك، لتحليل الإعالم عبر المنطقة العربية.

2.1
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ال�شكل1: م�شر: لمحة عامة 

2،2 دول الدرا�سة المكثفة )م�سر، لبنان، ال�سعودية،  الإمارات( 

1،2،2 جمهورية م�سر العربية

بتعداده���ا ال�شكاني البالغ اأكثر من 76 ملي���ون ن�شمة، تعد م�شر الدولة 

الأكث���ر �شكانًا بين ال���دول التي تمت درا�شتها في ه���ذا التقرير، ويعي�س 

معظم �شكانها بمح���اذاة نهر النيل. وقد �شهد الناتج الإجمالي المحلي 

لم�ش���ر، الذي بلغ 187 مليار دولر عام 2009، نم���وًا ملحوظًا منذ بدء 

الحكومة باإ�شالحات اقت�شادية و�شيا�شات تحريرية عام 2004. ويقدر 

ب���اأن ن�شبة 60% من الم�شريين هم تحت �شن 30 عامًا، ويبلغ معدل من 

يعرفون القراءة والكتابة في م�شر %71.

ومع ازدهار قطاع الإعالم المطبوع واإنتاج المحتوى المرئي والم�شموع، 

تع���د �شناعة الإعالم في م�شر من ال�شناع���ات الرا�شخة في المنطقة 

العربي���ة. فم�ش���ر تتمت���ع بواح���دة م���ن اأق���دم المناط���ق الإعالمية في 

المنطق���ة، وه���ي مدينة الإنت���اج الإعالمي الت���ي تاأ�ش�شت ع���ام 1997، 

بهدف الإنت���اج والترويج الإعالمي عبر كاف���ة الو�شائل الإعالمية. وقد 

بلغ���ت معدلت انت�شار الهاتف النقال وخدم���ات النطاق العري�س، %72 

و7% عل���ى التوال���ي في ع���ام 2009، وهي اأقل مما نج���ده في دول عربية 

اأخ���رى، مم���ا يوؤكد وجود فر�ش���ة كبيرة لمزيد من النم���و، وبخا�شة في 

مجال تطوير و�شائل اإعالمية جديدة.

بالمقارن���ة م���ع اأ�ش���واق اإعالنية �شخمة اأخ���رى في المنطق���ة، اأظهرت 

ال�شوق الم�شرية قدرًا كبيرًا من الت�شدي لالأزمة المالية العالمية. وقد 

امتلكت م�شر ثان���ي اأكبر �شوق اإعالنية في المنطقة في عام 2009، اإذ 

ا�شتح���وذت على 16% من اإجمالي الإنف���اق الإعالني في المنطقة حيث 

جاءت معظم الإعالنات من القطاع العام وقطاع الت�شالت.

وف���ي حين نما �شوق الإعالن بن�شب���ة فاقت 40% عام 2008، فاإننا نتوقع 

ا�شتقرار النمو في الم�شتقبل. ومع قيام كبار المعلنين برفع ميزانياتهم 

الإعالنية، كما اأكدت المقابالت التي اأجريناها في م�شر، فاإننا  نتوقع 

نم���وًا لل�ش���وق الإعالني بمعدل نم���و �شنوي مركب ق���دره 7% خالل فترة 

الدرا�شة. اإذ يتوقع اأن يزداد الإنفاق الإعالني من 720 مليون دولر عام 

2009 اإل���ى 936 مليون دولر ف���ي نهاية 2013. ومن الجدير بالذكر باأن 

م�شتهلك���ي الإعالم في م�شر حري�شون ماديًا بم���ا يتعلق باختيار طرق 

ال�شتهالك الإعالمي. 

�شتخبارات المركزية CIA، �شندوق النقد الدولي، انفورما تي اإم، الدليل الإعالمي لمنطقة  ال�شرق الأو�شط و�شمال   الم�شدر: كتاب حقائق العالم الذي ت�شدره وكالة الإ
.26

اأفريقيا، تحليل فاليو بارتنرز )تعود كافة الأرقام اإلى عام 2009، عدا معدل ن�شيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي الذي يعود لعام 2008(

• : 76.7  
• : 1,001,450 2 

•    :2,160
• :      
•  : 719  
•  : 19
•   : 4  
• :93
-   : 43
 -   : 0.2%
•   :7.4
•  : 72
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عالم المطبوع الإ

بالت���وازي م���ع ال�شوق الإعالني ف���ي المنطقة العربية كك���ل، يبقى �شوق 

الإعالن ف���ي م�شر متركزًا في قطاع الإع���الم المطبوع، اإذ ا�شتحوذت 

ال�شح���ف على 55% من اإجمالي الإنف���اق الإعالني عام 2009 في حين 

بلغت الن�شبة في المجالت 6% تقريبًا.

�شه���د قط���اع ال�شحف تط���ورات عدة ع���ام 2008 بمن���ح خم�س رخ�س 

جدي���دة ل�شحف خا�شة واإلغاء 14 مطبوع���ة اإخبارية. وعلى الرغم من 

تن���وع قط���اع الإعالم المطبوع ف���ي م�شر فاإنه يبق���ى مملوكًا على نطاق 

وا�ش���ع من قبل الحكوم���ة والأحزاب ال�شيا�شي���ة. ويحظى قطاع الإعالم 

المطب���وع ب�شعبي���ة وا�شعة ف���ي الب���الد اإذ ي�شم اإحدى اأع���رق ال�شحف 

العربية “الأهرام” وعدد كبير م���ن ال�شحف والمجالت والمطبوعات 

الأخ���رى، وتقدم الدرا�شات التي اأجريت لل�شوق في م�شر تقييمًا معمقًا 

لقطاع ال�شحافة، كما هو ملخ�س في ال�شكل اأدناه.

 2 :      

6 8%

458

654
719

789
851

896936

43%

6.8%

    
2009  - 2013

 

2007200820092010201120122013    

458654719789851896936

1 02 15 313223141

    
2009  - 2013

6.8%

67%

 :    

 )   (

1.02.15.3132231

222731343738

252928303132

283640424547

146190203217232244

236370412453484504

41

40

33

49

249

524

67%
6.7%

3.9%

5.4%

5.2%

6.2%

ال�شكل 2: توقعات تطور قطاع الإعالن في م�شر
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Exhibit 2: Percentage change in Nominal GDP by region, 2008-2013

اأهم نتائج درا�سة �سوق ال�سحف في م�سر:

عل���ى اأنها  • ال�سح���ف الأكث���ر ق���راءة:  ت���م ت�شني���ف “الأه���رام” 	

ال�شحيفة الأكثر قراءة )على �ش���وء حجم التوزيع المعلن البالغ 

و هو الأعلى في البلد(، في حين احتلت 
)27(

اأكثر من مليون ن�شخة 

�شحيفة “الم�شري اليوم” الم�شتقلة مكانة متقدمة

• ل���م تختلف ن�ش���ب قراء ال�شحف عل���ى اأ�شا�س  ق���راءة ال�سح���ف:	

ديموغراف���ي في م�ش���ر، اإل اأن ن�شب���ة القراء من الرج���ال اأعلى 

بقليل من ن�شبة الن�شاء

• ت�شمن���ت اأه���م اأ�شب���اب تف�شي���ل ال�شحف  محت���وى ال�سح���ف:	

»التغطية الإخبارية الأمثل« و«العادة«، وهو ما يتما�شى مع اأ�شواق 

اأخرى، في حين جاءت الريا�شة في مقدمة الموا�شيع المقروءة، 

وهي مو�شوع اأكثر �شعبية مقارنة مع اأ�شواق اأخرى

• تراجع معدلت ال�شتراك في ال�شحف، حيث يقوم  عادات ال�سراء:	

معظم الم�شريين ب�شرائها من محالت ال�شحف، مع ارتفاع تواتر 

 ال�شراء حيث اأن 93% من الأفراد ي�شترون ال�شحيفة اأكثر من مرة

في الأ�شبوع 

•  ما تزال ال�شحف الو�شيلة الأهم  ق���راءة الأخب���ار عبر الإنترنت:	

لق���راءة الأخبار في كل اأنح���اء البالد. ومع ذل���ك يقوم 33% من 

 ال�شكان بق���راءة الأخبار عب���ر الإنترنت، مع ارتف���اع الن�شبة بين

فئة ال�شباب

• خم�ش���ة من المواقع الإخبارية  الأخب���ار المحلية عبر الإنترنت:	

الثماني���ة الأولى ه���ي مواقع ل�شح���ف محلية، وموقعي���ن اآخرين 

عب���ارة ع���ن بوابتين لالأخب���ار المحلي���ة، هما م�ش���راوي )الذي 

يحتوي عل���ى اأخبار حديث���ة ويوفر محتوى تفاعل���ي(، و يال كورة 

)موقع مخ�ش�س لالأخبار الريا�شية(

ال�شكل 3: قطاع ال�شحف في م�شر: نتائج درا�شة ال�شوق
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ونحن نعتقد باأن قطاع ال�شحف �شيبقى قويًا خالل فترة الدرا�شة، واأن 

ينمو قطاع الإعالن فيه من 412 مليون دولر عام 2009 اإلى 524 مليون 

دولر عام 2013.

اأهم نتائج درا�سة �سوق المجالت في م�سر:

• تطبع المجالت الأرب���ع الأكثر انت�شارًا  المج���الت الأكثر ق���راءة:	

عل���ى �شكل مجالت تابلويد وهي بذلك تجت���ذب قراًء اأكثر ب�شبب 

ال�شع���ر الأق���ل، وتتبع المجلت���ان الأكثر ق���راءة لجري���دة الأخبار 

وا�شعة النت�شار

التوزي���ع  عل���ى  المج���الت  ق���راءة  تعتم���د   • المج���الت:	 ق���راءة 

الديموغراف���ي لل�شك���ان ب�شك���ل كبي���ر. وج���اءت مجل���ة “اأخب���ار 

النج���وم”، وه���ي مجلة عن الم�شاهي���ر، في المرتب���ة الأولى، مع 

 في حين تنت�شر 
)28(

تركي���ز كبير بين �شريحتي الن�شاء وال�شب���اب ،

مجل���ة “اأخب���ار الح���وادث”، وهي مجل���ة تابلويد تغط���ي حوادث 

ال�شير، وال�شرقات، والجرائم، بين مختلف �شرائح المجتمع. 

• المزاج ال�شعبي المحب للريا�شة يظهر  الموا�سيع الأكثر قراءة:	

بو�ش���وح في تف�شي���ل المجالت، حي���ث جاءت مجلت���ا “الأهلي” 

و“الأخب���ار الريا�شية” بي���ن المجالت الأرب���ع المف�شلة، وكانت 

الريا�شة من اأكثر الموا�شيع قراءة

ونتوقع اأن تحافظ المجالت على ح�شتها من اإجمالي الإنفاق الإعالني 

خ���الل فترة الدرا�ش���ة، واأن ت�شجل معدل نمو �شن���وي مركب يبلغ حوالي 

.%5

ال�شكل 4: ا�شتهالك الأخبار في م�شر: نتائج درا�شة ال�شوق
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يبق���ى التلفزيون ثاني اأكب���ر و�شيلة اإعالنية في م�ش���ر حيث �شكل %28 

من الإنفاق الإعالني عام 2009. في عام 2009، بلغ عدد المنازل التي 

ي�شلها البث التلفزيوني في م�شر اأكثر من 19 مليون منزل، وهو الرقم 

الأعلى في المنطقة العربية. وفي حين اأن 40% من تلك المنازل تمتلك 

بثًا ف�شائيًا، ف���اإن جميع المنازل يمكنها التقاط البث الأر�شي. وبكونها 

تجمع���ًا اإعالمي���ًا اإقليمي���ًا �شخم���ًا، فاإن م�ش���ر تبقى من اأكب���ر منتجي 

وم�شتهلك���ي المحت���وى. ونتيجة لذل���ك، وعلى العك�س م���ن معظم الدول 

العربي���ة الأخرى حيث ي�شيط���ر البث الف�شائي، يع���د البث الأر�شي في 

م�شر بدياًل قويًا بما يقدمه من محتوى يالئم ويجتذب الم�شاهدين في 

جمي���ع اأنحاء البالد. وتعد ال�شعبية الكبيرة للبث الأر�شي العامل الأهم  

في ا�شتحواذه على ن�شبة كبيرة من اإجمالي الإعالنات.

يعد اتحاد الإذاعة والتلفزيون الم�شري، وهي موؤ�ش�شة حكومية، الهيئة 

الوحي���دة للب���ث الأر�شي وه���و يمتلك القن���وات الأر�شي���ة ال�شبع ع�شرة 

جميعها. وتعد القنات���ان الأولى والثانية القناتين الرئي�شيتين في م�شر 

وهم���ا تبثان في جميع اأنح���اء البالد. اأما القنوات ال�ش���ت الباقية، على 

الرغم من اأنها قنوات اإقليمية فهي تبث في م�شر اأي�شًا. ويقدم تلفزيون 

النيل المملوك من قبل الدولة، والذي يبث ف�شائيًا اأي�شًا، باقًة من ت�شع 

قن���وات ذات اهتمام���ات مختلفة وذات �شعبية وا�شع���ة بين الم�شريين. 

تعم���ل في الب���الد اأي�شًا قناتان خا�شت���ان هما المحور ودري���م، وللدولة 

ح�ش���ة مالي���ة فيهم���ا. وتعد قن���وات دريم وميل���ودي والحي���اة ناجحات 

ف���ي م�شر. فف���ي حين اأ�شبح���ت قناة دري���م، وهي من اأوائ���ل القنوات 

في الب���الد، ذات �شعبية ب�شب���ب محتواها المحلي الموج���ه للم�شريين 

)برام���ج حوارية، م�شل�شالت، اأخبار، ريا�شة، ال���خ(، فاإن قناة ميلودي 

التي بداأت كقناة للمو�شيقى وقامت فيما بعد بتنويع برامجها في مجال 

الترفيه والأفالم، حققت نجاحًا بين فئة ال�شباب.

ال�شكل 5: المجالت الأكثر انت�شارًا في م�شر: نتائج درا�شة ال�شوق
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اأهم نتائج درا�سة �سوق التلفزيون في م�سر:

• �شاعات  م�ساه���دة التلفزي���ون: يق�ش���ي الم�شريون حوال���ي 3.5	

ف���ي م�شاهدة التلفزيون خ���الل اأيام العمل، وه���و المعدل الأعلى 

بي���ن الأ�شواق الأرب���ع، واأكثر من ذلك ب�شاعة خ���الل عطلة نهاية 

الأ�شب���وع. وتزداد �شاعات الم�شاهدة عن���د الفئتين الأقل والأكثر 

)29(

عمرًا 

• تحتل الريا�شة المرتبة الأولى بين البرامج،  اأبرز اأنواع البرامج:	

ويعود ذلك لالهتمام الكبير بكرة القدم بين الذكور دون �شن 30 

عامًا، في حين �شنفت الأفالم ال�شينمائية في المرتبة الثانية مع 

انت�شار بين مختلف الفئات، وتكمل قائمة المراكز الأربعة الأولى 

 ،
)30(

الأخب���ار ) انت�ش���ار عالي بين من تفوق اأعماره���م 50 عامًا( 

)31(

والبرامج الترفيهية العامة )بين الن�شاء( 

• تظهر القنوات الأكثر م�شاهدًة الميل ال�شعبي  القنوات المف�سلة:	

الوا�ش���ع للمحتوى المحل���ي اإذ اأن �شتًا من اأ�ش���ل القنوات الثماني 

الأولى هي قنوات م�شرية. وقد �شنفت قناة “الحياة”، وهي قناة 

ترفيهية عامة، في المرتبة الأولى بالرغم من حداثة عمرها، مع 

 وجاءت روتانا �شينما )قناة 
)32(

انت�شار كبير في اأو�ش���اط الن�شاء .

عربي���ة تبث اأفالم���ًا م�شرية بن�شبة عالية( ف���ي المرتبة الثانية، 

بينما اأكد تف�شيل قنوات دريم، التي تبث برامج ترفيهية م�شرية 

ومباريات الدوري الم�شري،  وميلودي اأفالم التي تعر�س اأفالمًا 

م�شرية، ميل الم�شريين اإلى المحتوى الم�شري

• حق���ق البرنامج الح���واري القاهرة  البرام���ج الأكث���ر م�ساه���دة:	

الي���وم المرتبة الأول���ى من حيث ال�شعبية والنت�ش���ار،  وخ�شو�شًا 

بي���ن �شفوف الطبقة الجتماعية العلي���ا بالرغم من اأن البرنامج 

 كم���ا اأظهرت البرامج الأخرى الأكثر 
)33(

يق���دم على قناة م�شفرة،

م�شاهدة اهتمام���ًا بالأفالم العربية المحلية، والبرامج الحوارية 

الإقليمي���ة. وكما ه���و متوقع، يف�شل 90% م���ن الم�شريين متابعة 

التلفزيون باللغة العربية

 50% من ال�شباب تحت الثالثين عامًا ي�شاهدون التلفزيون اأكثر من ثالث �شاعات يوميًا خالل اأيام العمل
.29

�شرح حوالي 40% باأنهم يتابعون الأخبار وهي الن�شبة الأعلى بين جميع الفئات العمرية
 .30

25% من الن�شاء مقابل 5% من الرجال
 .31

يتابع القناة واحد من كل ذكرين، واثنتين من كل ثالث اإناث
 .32

 في حين يعر�س البرنامج على قناة اأوربت ال اأن انت�شار القر�شنة هو ال�شبب وراء جمهوره الكبير
 .33
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بالت���وازي مع م���ا يقدم من محت���وى محلي عب���ر البث الأر�ش���ي ون�شبة 

م�شاهدته ف���ي م�شر، فنحن نتوقع اأن يحاف���ظ الإعالن عبر التلفزيون 

المحل���ي على ح�شته من اإجمالي الإنف���اق الإعالني البالغة 30% خالل 

فت���رة الدرا�شة واأن ينمو بمعدل نمو �شن���وي مركب يبلغ 5% ليبلغ حوالي 

250 مليون دولر مع نهاية عام 2013. 

ال�شكل 6: التلفزيون في م�شر: نتائج درا�شة ال�شوق
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ال�شكل 7: �شوق البث التلفزيوني الم�شفر في م�شر: نتائج درا�شة ال�شوق 
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اأهم نتائج درا�سة �سوق البث الم�سفر في م�سر:

، كما جاء في تقري���ر المنظمة العالمية  • انت�شار كبي���ر للقر�سن���ة	

، وفي حين �شرح 25% مم���ن اأجريت معهم 
)34(

للملكي���ة الفكري���ة 

مقابالت بامتالكهم لخدمة بث تلفزيوني م�شفر، فاإن ا�شتراكات 

)35(

البث الم�شفر الفعلية اأقل بكثير ول تتجاوز %4 

•بالإ�شاف���ة اإل���ى �شركات ت�شغي���ل التلفزي���ون المدف���وع الرئي�شية  	
ف���ي المنطق���ة، تقوم ال�شبك���ة الم�شري���ة للكيب���ل بت�شغيل خدمة 

التوزيع متعدد القنوات ومتع���دد النقاط )“الكيبل الال�شلكي”(

ف���ي القاهرة. ومن بي���ن �شركات البث الم�شف���ر الرئي�شية، تتمتع 

ART بوج���ود قوي ف���ي م�شر يتاأك���د من خ���الل النتائج، وذلك 

بف�ش���ل ا�شتثماراتها ال�شخمة في قطاع اإنت���اج الأفالم الم�شرية 

)36(

وتركيزها على الريا�شة

نترنت الإ

وبالت���وازي مع توقعات ن�شخة عام 2008 من تقرير »نظرة على الإعالم 

العربي«، فاإننا نتوقع اأن تاأتي ن�شب النمو الأعلى في عائدات الإعالن من 

قط���اع الإنترنت. و�شيتعزز هذا التوجه مع تحويل المعلنين لميزانياتهم 

اإل���ى الإنترنت، لي�س فقط لنيل اهتمام ن�شب���ة اأعلى من الجمهور، واإنما 

اأي�ش���ًا للح�شول على تقييم دقيق وقابل للقيا�س لعائدات ا�شتثماراتهم. 

ونتوق���ع نم���و الإعالن عبر الإنترنت من 0.7% ع���ام 2009 اإلى اأكثر من 

4% م���ن اإجمال���ي الإنف���اق الإعالني ع���ام 2013 اأي بمع���دل نمو �شنوي 

مركب يبلغ %67.

اأو�شت المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تقريرها عن قر�شنة حقوق الملكية المن�شور في فبراير عام 2009 باأن م�شر تبقى من اأولى الدول على قائمة المراقبة لديها 
 .34

اإنفورما تي اإم
 .35

قبل ال�شفقة مع الجزيرة
 .36
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ال�شكل 8: وقت ا�شتخدام الإنترنت في م�شر: نتائج درا�شة ال�شوق
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حوالي 20% ممن هم دون �شن 30 عامًا يم�شون اأكثر من خم�س �شاعات على الإنترنت يوميًا
 .37

اأهم نتائج درا�سة �سوق الإنترنت في م�سر:

• �شاع���ات  ا�ستخ���دام الإنترن���ت: يم�ش���ي الم�شري���ون حوال���ي 3	

يومي���ًا على الإنترنت، وهو وقت مماثل لم���ا يق�شونه في م�شاهدة 

التلفزي���ون، وينت�شر ا�شتخ���دام الإنترنت بمعدلت اأعلى بين جيل 

 اإذ يق�شي 20% ممن هم دون �شن 30 عامًا اأكثر من 
)37(

ال�شب���اب.

خم�س �شاعات على الإنترنت يوميًا

• نتيج���ة لوج���ود �شناع���ة را�شخ���ة لإنت���اج   المحت���وى المف�س���ل:	

المحتوى المحل���ي، يف�شل معظم الم�شريي���ن )63%( المحتوى 

الأ�شلي المنتج في بلدهم

• توؤكد المواق���ع الأولى حجم ال�شتهالك   اأب���رز المواق���ع العربية:	

الكبي���ر للمحتوى المحلي الم�شري، حي���ث جاء موقع م�شراوي، 

 بواب���ة الأخب���ار الإلكتروني���ة ف���ي المرتب���ة الأول���ى، وتبع���ه موقع 

ي���ال ك���ورة المتخ�ش����س بك���رة الق���دم، وموق���ع ماي اإج���ي وهو 

البواب���ة  مزيك���ا،  وموق���ع  الأف���الم،  لتحمي���ل  م�ش���ري   موق���ع 

الإلكترونية المو�شيقية.
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نترنت في م�شر: نتائج درا�شة ال�شوق ال�شكل 9: ا�شتخدام الإ
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اأهم نتائج درا�سة �سوق ال�سبكات الجتماعية  في م�سر:

• تعتب���ر مواقع ال�شبكات  ا�ستخ���دام �سب���كات الإعالم الجتماعية:	

الجتماعية ذات �شعبية وا�شعة لدى الم�شريين، حيث ت�شل ن�شبة 

 م�شتخدمي هذه المواقع اإل���ى 60%، وبمعدل زيارات يتجاوز �شبع

 زيارات اأ�شبوعيًا

• يحتل ا�شتخدام مواقع ال�شبكات الجتماعية  الأن�سطة المف�سلة:	

المرتب���ة الرابعة ف���ي قائمة الن�شاطات المف�شل���ة عبر الإنترنت، 

وياأت���ي اأي�ش���ًا ف���ي المرتب���ة الرابع���ة كو�شيل���ة مف�شل���ة للتوا�شل 

)اإذ ت�ش���اوي الر�شائ���ل الن�شي���ة(، وترتف���ع للمرتب���ة الثالثة لدى 

)38(

الم�شتخدمين من ال�شباب

• يعتبر موقع في�شبوك الأكثر زيارة غير   المواقع الأكثر تف�سياًل:	

اأنه ل يبدو م�شيطرًا تمامًا كحاله في اأ�شواق اأخرى، حيث تنق�شم 

ال�شعبي���ة عل���ى المواق���ع الجتماعي���ة المختلف���ة، العالمي���ة منها 

 )ه���اي فايف و م���اي �شبي�س( والمحلية مثل )جي���ران، ومكتوب، 

واأ�شدقاء عرب(

حوالي  • ا�سته���الك المحتوى المط���ور من قب���ل الم�ستخدمين: 	

ثلث من ا�شتطلعت اآراوؤهم يزورون مواقع فيديو المحتوى المطور 

من قبل الم�شتخدمين ثالث مرات اأ�شبوعيًا على الأقل 

�شمن فئة ال�شباب دون ثالثين عاما، يقول 13%  اأن ال�شبكات الجتماعية تمثل الن�شاط المف�شل بالن�شبة لهم على 
 .38

 

الإنترنت، ويعد التوا�شل الجتماعي عبر الإنترنت اأكثر انت�شارا من الر�شائل الن�شية الق�شيرة بين الفئات ال�شابة
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جتماعية في م�شر: نتائج درا�شة ال�شوق ال�شكل 10: تواتر زيارة مواقع ال�شبكات الإ

ل يمث���ل الإعالن الإذاعي والإعالن الخارجي مع���ًا �شوى حوالي 8% من 

اإجمال���ي الإنفاق الإعالني ف���ي م�شر، وتنق�شم ه���ذه الن�شبة بالت�شاوي 

تقريب���ًا بي���ن المن�شتي���ن الإعالنيتين. وق���د بلغت قيم���ة الإعالن عبر 

المن�شتي���ن حوال���ي 60 مليون دولر اأمريكي في ع���ام 2009، ونتوقع اأن 

ترتف���ع اإل���ى حوالي 73 ملي���ون دولر اأمريكي بحلول ع���ام 2013. و�شهد 

الإعالن الإذاعي ت�شاعدًا قويًا منذ بداأت المحطات الإذاعية الخا�شة 

بالعمل في قطاع كان حكرًا على الدولة فيما �شبق ومدارًا من قبل اتحاد 

الإذاع���ة والتلفزيون. ومن بين اثنتي ع�شرة محط���ة اإذاعية في م�شر، 

هناك محطتان خا�شتان فقط هما النيل اإف اإم، ونجوم اإف اإم. ونتوقع 

اأن يحافظ الإعالن الإذاعي والإعالن الخارجي على ح�شتهما  الحالية 

من اإجمالي الإنفاق الإعالني خالل فترة الدرا�شة. 

ومع توقع زيادة انت�شار خدمات النطاق العري�س من 7% عام 2009 اإلى 

 بنهاية 2013، فاإننا نتوقع زيادة الإعالن عبر الإنترنت بتنا�شب 
)39(

%30

م���ع  هذه الزيادة، وم���ن الجدير بالذكر باأن ال�شع���ف ال�شديد لعمليات 

ال�ش���راء عب���ر الإنترنت في م�شر، بالتوازي مع اأ�ش���واق اأخرى، �شي�شكل 

تحديًا لفر�س اأي نموذج من المحتوى الم�شفر عبر الإنترنت.

�شي�شب���ح الهاتف النقال من�شًة اإعالنيًة رقميًا نا�شئًة اأخرى في م�شر، 

اإذ �ش���رح 40% مم���ن هم دون �شن 30 عامًا باأنه���م ا�شتخدموا الإنترنت 

عن طريق هواتفهم النقالة. وفي حين ما يزال في مراحله الأولى، فاإننا 

نتوق���ع للهاتف النقال اأن ي�شبح و�شيلة اإعالني���ة قوية ومميزة مع تزايد 

انت�شار ا�شتخدامه في البالد وتح�شن الأ�شعار والبنية التحتية لخدمات 

النطاق العري�س.
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اإنفورما تي اإم
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عالم الخارجي ذاعة و الإ الإ
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2،2،2 الجمهورية اللبنانية

)40(

ال�شكل 1: لبنان: لمحة عامة

مع تع���داده ال�شكاني البالغ 4 ماليين ن�شمة، يعتم���د القت�شاد اللبناني 

ب�شكل اأ�شا�شي على قطاع الخدمات، ويعد القطاع الم�شرفي وال�شياحة 

القطاع���ات الأكثر نموًا. ويتمتع لبن���ان باأغلبية �شكانية �شابة اإذ اأن %34 

م���ن ال�شكان هم دون �ش���ن 15 عامًا، و51% دون �ش���ن 30 عامًا و كذلك 

معدل عال لمعرفة القراءة والكتابة يبلغ %87.

يتمي���ز لبنان بم�شه���د اإعالمي متط���ور وبخا�شة في مجال���ي التلفزيون 

والإنت���اج ال�شمع���ي والب�شري، اإذ اأن���ه موطن لعدد م���ن اأ�شهر القنوات 

الف�شائية عب���ر المنطقة العربية، اإ�شافة للعديد م���ن �شركات الإنتاج. 

وك���ان القطاع الم�شرفي، وهو من اأكب���ر الم�شاهمين في �شوق الإعالن 

اإلى جان���ب قطاع العقارات، اأق���ل ت�شررًا بالأزمة المالي���ة العالمية من 

اأ�شواق اأخرى في المنطقة- والف�شل في ذلك يعود لالأنظمة الم�شرفية 

المحافظة في البالد. وخالل عام 2009 كذلك، �شهد الإنفاق الإعالني 

م���ن �شركات الت�شالت، التي تعد م�شاهم���ًا اأ�شا�شيًا اآخر في الإعالن، 

ارتفاعًا مع ارتفاع حدة المناف�شة في ال�شوق.

تزاي���د الإنفاق الإعالني في لبنان بن�شب���ة 4% تقريبًا عام 2009، ونحن 

نتوقع نمو الإنف���اق الإعالني بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ 5.7% خالل 

فترة الدرا�شة ليبلغ 280 مليون دولر.

�شتخبارات المركزية CIA، �شندوق النقد الدولي، انفورما تي اإم، الدليل الإعالمي لمنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، تحليل  الم�شدر: كتاب حقائق العالم الذي ت�شدره وكالة الإ
 .40

فاليو بارتنرز )تعود كافة الأرقام اإلى عام 2009، عدا معدل ن�شيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي الذي يعود لعام 2008( 

 1: :  
• : 4  
• : 10,4522 
•    :7,710
• :     
•  : 225  
•  : 13
•   : 396,000 
• : 93.4
-   : 88
 -   : 1.4%

-   :0.1%
•   : 19
•  : 61
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ال�شكل 2: توقعات تطور القطاع الإعالني في لبنان

نما قطاع العقارات في لبنان بن�شبة 9% في الأ�شهر الثمانية الأولى من عام 2009 ويتوقع اأن تبلغ ن�شبة النمو ال�شنوي 10-15% حتى عام 2013 »بروبرتي واير«
 .41
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ي�شك���ل الإنفاق الإعالني في ال�شحف حوال���ي 16% من اإجمالي الإنفاق 

الإعالن���ي. وقد نما قطاع الإعالن ف���ي ال�شحف بن�شبة 7% عام 2009، 

بالت���وازي مع اإجمالي ال�ش���وق مدفوعًا ب�شكل اأ�شا�ش���ي بازدياد الإعالن 

 ونح���ن نتوقع ازديادًا 
)41(

م���ن قبل القطاع الم�شرف���ي وقطاع العقارات،

متوا�شعًا لالإنفاق الإعالني عبر ال�شحف بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ 

3% خالل فترة الدرا�شة )2013-2009(.

يع���د معظم اأ�شحاب ال�شحف في لبنان ذوي ا�شطفاف �شيا�شي معين، 

لذل���ك غالبًا م���ا تعك�س �شحفه���م مواق���ف اأحزابه���م ال�شيا�شية. وجاء 

اإط���الق الن�شخ���ة الفرن�شية من �شحيف���ة البلد ع���ام 2009 ليزيد عدد 

ال�شحف اليومية في لبنان اإلى 14 �شحيفة، 11 منها بالعربية، واثنتان 

بالفرن�شي���ة وواح���دة بالنجليزي���ة. ف���ي اأوا�شط يناير من ع���ام 2009، 

ت���م اإغالق �شحيف���ة ديلي �شت���ار، وه���ي ال�شحيفة الوحي���دة ال�شادرة 

بالإنجليزي���ة، بقرار محكمة بعد ق�شية مالية لكنه���ا عاودت العمل بعد 

ب�شع���ة اأ�شابيع. وتمتل���ك جميع ال�شحف ف���ي لبنان مواق���ع الكترونية، 

ال�شحف  اإحدى  وقد قام���ت �شحيف���ة “L’Orient Le Jour” وهي 

الفرن�شية باإطالق خدمة الكترونية مدفوعة عبر الإنترنت.

عالم المطبوع الإ
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ال�شكل 3: ال�شحف في لبنان: نتائج درا�شة ال�شوق

اأهم نتائج درا�سة �سوق ال�سحف في لبنان:

• اأفي���د ب���اأن �شحيفة البل���د، التي تقدم  ال�سح���ف الأكث���ر ق���راءة:	

تخفي�ش���ات كبيرة على ر�ش���وم ا�شتراكها، ه���ي ال�شحيفة الأكثر 

قراءة في لبنان، تليها �شحيفتا النهار وال�شفير

• ترتبط معايي���ر تف�شيل �شحيفة عن اخرى  ا�سته���الك ال�سحف:	

بالميول ال�شيا�شية اأكثر من ارتباطها بال�شرائح ال�شكانية

الآراء  • محت���وى ال�سحف: تعد “التغطية الإخبارية الأف�شل”، و“	

والتحلي���الت” اأه���م الأ�شباب لختي���ار ال�شحف ف���ي لبنان، وما 

يميز هذا ال�شوق، الهتم���ام الكبير بال�شوؤون ال�شيا�شية والراهنة 

اأكث���ر م���ن اأي �شوق اآخ���ر، بالإ�شافة اإلى تدني م�شت���وى الهتمام 

بالريا�شة

• ن�شبة ا�شتراكات متدنية، با�شتثناء �شحيفة البلد  ع���ادات ال�سراء:	

التي تروج بقوة ل�شتراكاتها، بالإ�شافة اإلى م�شتوى �شراء اأقل من 

الأ�ش���واق الأخرى حيث يعتبر معظم اللبنانيين قارئين متقطعين 

لل�شح���ف بم���ا اأن اأكثر من ن�شف ال�شكان ي�شت���رون �شحيفة بين 

م���رة و ثالث مرات اأ�شبوعياٍّ و84% منه���م ي�شتري ال�شحف اأكثر 

من مرة واحدة اأ�شبوعيًا

• تبق���ى ال�شح���ف ال�شك���ل  ا�سته���الك الأخب���ار عب���ر الإنترن���ت:	

المهيم���ن ل�شته���الك الأخب���ار، ولك���ن حوال���ي 35% م���ن القراء 

يق���روؤون الخبار عب���ر الإنترن���ت، و11% يف�شل���ون الإنترنت عن 

ال�شحافة المطبوعة

  • 	Tayyar.org الأخب���ار المحلي���ة عب���ر الإنترن���ت: يع���د موق���ع

الإخب���اري بالكامل والمرتبط بقناة OTV التلفزيونية هو الموقع 

الأكث���ر �شعبية، يلي���ه موقع النه���ار بف�شل المزايا الت���ي يقدمها. 

كم���ا ت�شم قائمة المواقع الع�شرة الأول���ى البوابتان اللكترونيتان 

الإخباريت���ان لتلفزيون���ي المن���ار والم�شتقب���ل  وموقع���ي الق���وات 

اللبنانية و14 اآذار التابعين لأحزاب �شيا�شية
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ال�شكل 4: ا�شتهالك الأخبار في لبنان: نتائج درا�شة ال�شوق

ت�شك���ل المجالت حوالي 14% من اإجمالي الإنف���اق الإعالني في لبنان، 

وتجت���ذب المجالت معظم اإعالناته���ا من القط���اع الم�شرفي، وال�شلع 

الفاخرة، وال�شي���ارات، والب�شائع ال�شتهالكية. وق���د تراجعت عائدات 

الإعالن عبر المجالت بمع���دل 5% عام 2009، مما جعل من المجالت 

المن�ش���ة الإعالني���ة الوحيدة التي �شه���دت تراجعًا في لبن���ان، كنتيجة 

لتعاملها القوي مع العالمات التجارية العالمية. 

اأهم نتائج درا�سة �سوق المجالت في لبنان:

كالهم���ا وال�شبك���ة،  الجر����س،   • ق���راءة:	 المج���الت   اأكث���ر 

مجلة م�شاهير

• تعد المجلة الأولى، الجر�س، اأكثر انت�شارًا  ا�سته���الك المجالت:	

بي���ن الن�شاء والقراء ممن هم دون 30 عامًا، في حين اأن مجالت 

نادين، له���ا، الح�شناء،وهي، و�شنوب الح�شن���اء جميعها مجالت 

ن�شائية، وتعد مجل���ة الجي�س المجلة الوحيدة التي تهتم بال�شوؤون 

الراهن���ة والم�شنف���ة �شم���ن قائم���ة المج���الت الع�ش���ر الأولى، 

)42(

وي�شدرها الجي�س اللبناني، ومعظم قرائها هم من الذكور

• مماثل���ة للنتائج في باقي الأ�شواق، مع  الموا�سي���ع الأكثر قراءة:	

 �شعبية اأكبر لموا�شيع الأزياء والم�شاهير ب�شبب الن�شبة العالية لقراء

المجالت من الن�شاء

% تقريب���ًا قراءة المجالت  • اللغ���ة المف�سل���ة: في حين يف�شل 40	

بالعربي���ة، فاإن 35% ل يف�شلون لغة بعينها عن اأخرى، وهي ن�شبة 

اأعل���ى بكثير منه���ا في المملك���ة العربية ال�شعودي���ة و م�شر، مما 

يظهر ميول اللبنانيين تجاه المحتوى الغير عربي.

ونح���ن نتوق���ع اأن يتعاف���ى الإنف���اق الإعالن���ي ف���ي المج���الت بمع���دل 

بنهاي���ة دولر  ملي���ون   40 ليتج���اوز   %7 يبل���غ  مرك���ب  �شن���وي   نم���و 

عام 2013.
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ال�شكل 5: المجالت في لبنان: نتائج درا�شة ال�شوق 
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يع���د التلفزي���ون المحل���ي الو�شيلة الإعالني���ة المهيمنة ف���ي لبنان حيث 

ي�شتح���وذ على 45% من اإجمالي الإعالن، وق���د ازدادت الإعالنات عبر 

التلفزيون بن�شبة 4% عام 2009 وهي ن�شبة متوازية تقريبًا مع ن�شبة نمو 

اإجمالي ال�شوق الإعالني. 

يعتبر الم�شه���د الإعالمي المحلي لقطاع البث والإر�شال متطورًا بوجود 

ثمان���ي قنوات اأر�شي���ة، اإحداها، وهي تلفزيون لبن���ان، مملوكة من قبل 

الدول���ة وتاأ�ش�ش���ت ع���ام 1957، وف���ي حين تم اإغ���الق المحط���ة موؤقتًا 

ع���ام 2001 ب�شبب �شعوب���ات مالية، فقد اأعيد اإطالقه���ا لحقًا في تلك 

ال�شن���ة. وقد تم اإط���الق LBC كاأول �شبكة تلفزيوني���ة خا�شة في لبنان 

ع���ام 1985. وت�شم���ل القن���وات الأر�شي���ة اأي�ش���ًا تلفزي���ون الم�شتقب���ل، 

وتلفزي���ون المنار، وNBN. وتلفزيوني الجديد، الذي اأطلق عام 2001، 

وOrange TV، ال���ذي اأطل���ق ع���ام 2007، يع���دان من القن���وات التي 

اأُطلقت حديثًا. اأما MTV، والتي تم اإغالقها عام 2002، اأُعيد اإطالقها 

لحق���ًا عام 2009. وتبث جمي���ع هذه القنوات الأر�شي���ة ف�شائيًا اأي�شًا. 

ت�شتح���وذ LBC وتلفزي���ون الم�شتقبل على الح�شة الأكب���ر من الإنفاق 

، ومن الجدي���ر بالمالحظة اأي�شًا ب���اأن لبنان 
)43(

الإعالن���ي التلفزيون���ي 

يتمتع بقطاع اإنتاج تلفزيوني محلي مزدهر، بف�شل الم�شتوى العالي من 

 المواه���ب الموجودة فيه، بالإ�شافة اإلى انخفا����س كلفة الإنتاج مقارنة

ببلدان اأخرى

اأهم نتائج درا�سة �سوق التلفزيون في لبنان:

• عل���ى الرغ���م م���ن اأن الغالبي���ة يف�شلون  ا�سته���الك التلفزي���ون:	

م�شاهدة التلفزيون بالعربية، فاإن 25% من الم�شاهدين يف�شلون 

متابعته بالإنجليزية، مما يظهر ميول اأكبر نحو المحتوى الغربي 

ف���ي الب���الد مقارنة ب11% ف���ي م�شر، و7% ف���ي ال�شعودية، وحتى 

نجليزية مارات العربية المتحدة حيث 22% يف�شلون الإ الإ

• تع���د الأخب���ار، البرامج الترفيهي���ة العامة،  الأن���واع المف�سل���ة:	

والأف���الم الأن���واع المف�شل���ة م���ن المحت���وى التلفزيون���ي، بينما 

ت�شن���ف الريا�ش���ة في مرتبة اأق���ل بكثير مما نجده ف���ي الأ�شواق 

الأخ���رى. ت�شاهد ن�شبة اأكبر م���ن الرجال الأخبار، وت�شاهد ن�شبة 

 اأكب���ر م���ن الن�شاء برامج الترفي���ه، بينما تكاد الن�ش���اء ل ت�شاهد

الريا�شة اأبدًا

• وتلفزيون الم�شتقبل من  	LBC القنوات المف�سلة: اأفيد باأن قناتا

اأكثر القنوات م�شاهدة وتقدمان ن�شخًا عربية من برامج عالمية، 

مثل �شوبر�شتار، �شتار اأكاديمي، والحلقة الأ�شعف الخ. في الوقت 

ذات���ه، �شنفت قنوات جدي���دة ن�شبيًا مثل تلفزي���ون الجديد، وهو 

الأكث���ر �شعبية لدى الطبق���ات الجتماعي���ة القت�شادية الراقية، 

وOTV وMTV �شم���ن القن���وات الخم�س الأولى.كم���ا كانت قناة 

التلفزيون
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ال�شكل 6: التلفزيون في لبنان: نتائج درا�شة ال�شوق

ونح���ن نتوق���ع لالإنفاق الإعالني في التلفزيون اأن ينمو تقريبًا بموازاة نمو اإجمالي الإنفاق الإعالني بمعدل �شنوي مركب ن�شبته تقارب 5% ليبلغ ما يقرب 

من 120 مليون دولر في عام 2013.
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MBC4 ه���ي الوحي���دة من بين قن���وات MBC التي كانت �شمن 

القن���وات الع�شر الأولى، على الأرج���ح ب�شبب بثها لبرنامج اأوبرا، 

حيث 30% من الن�شاء ي�شاهدن القناة مقابل 10% من الرجال

ف���ادات، احت���ل برنامج لول  • بن���اًء عل���ى الإ البرام���ج المف�سل���ة:	

المرتبة الأولى، وهو برنامج كوميدي ي�شت�شيف بع�س الم�شاهير، 

ويتاب���ع م���ن قبل جمي���ع ال�شرائح ال�شكاني���ة، يلي���ه برنامج اأحمر 

بالخط العري�س، وهو برنامج حواري يتناول الموا�شع المحرمة، 

وبرنامج كالم النا�س، وهو برنامج حواري �شيا�شي، وي�شاهده من 

الرج���ال �شعف م���ا ت�شاهدنه من الن�شاء. ف���ي الوقت ذاته، تتابع 

الن�شاء الم�شل�شالت العربية وبرامج مثل اأوبرا، �شارة، وعا�شي
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اأهم نتائج درا�سة �سوق البث التلفزيوني الم�سفر في لبنان:

من خ���الل موزعي خدم���ة الكيبل المحليين  • نج���د باأن القر�سنة 	

منت�شرة ج���دًا، واأن ال�شبب الرئي�س لع���دم ا�شتراك النا�س بالبث 

الم�شف���ر ه���و “ا�شت���راك الكيب���ل )المقر�شن( المحل���ي” الذي 

يملكون���ه اأ�شاًل.تبلغ الن�شب���ة الحقيقية )القانوني���ة( لال�شتراك 

بالب���ث الم�شفر 2% وهي واحدة من اأخف�س الن�شب في المنطقة، 

وهي اأقل بكثير من الن�شبة التي اأقرت خالل البحث

•هناك �شركتان مرخ�شتان لخدمة الكيبل، كيبل فيجن واإيكونت،  	
بالإ�شافة اإل���ى خدمة البث التلفزيوني عب���ر الإنترنت التي تعمل 

في بيروت وت�شغلها فران�س تيليكوم و�شوليدير، ومئات من م�شغلي 

الكيبل غير النظاميين الذين يقدمون خدماتهم لقاء 10 دولرات 

اأو اأق���ل، ويقدمون جميع القنوات الم�شف���رة من �شوتايم، اأوربت، 

وART. تع���د الأف���الم والم�شل�ش���الت اأه���م الدواف���ع لال�شتراك 

 بالب���ث التلفزيون���ي الم�شفر في لبنان، وتاأت���ي الريا�شة بعيدًا في

المركز الثالث

الإنترنت

�شه���د قطاع الإع���الن عبر الإنترنت النم���و الأقوى بين جمي���ع الأ�شكال 

الإعالني���ة عام 2009، واإن انطلق من قاع���دة �شغيرة جدًا، ويعود ذلك 

النمو ال�شريع لنت�شار خدمات النطاق العري�س التي ت�شاعفت اأكثر من 

ثالث مرات بين عامي 2007 و2008. وبانت�شار النطاق العري�س بن�شبة 

20% تقريبا ًعام 2009، والتوقعات بزيادة انت�شاره لي�شل اإلى ما يقارب 

 فهناك اإمكانية كبي���رة لنمو قطاع الإعالن 
)44(

40% بحل���ول ع���ام 2013،

عب���ر الإنترن���ت اأي�شًا، كما اأك���دت ذلك نتائج مقابالتن���ا مع خبراء من 

القطاع. وبالنتيجة، فاإننا نتوقع لالإعالن عبر الإنترنت اأن يكون الأ�شرع 

نم���وًا بين جمي���ع الو�شائل الأخ���رى بمعدل نمو �شن���وي مركب يبلغ %50 

تقريبًا خالل مدة الدرا�شة )2013-2009(.

اأهم نتائج درا�سة �سوق الإنترنت في لبنان:

• �شاعة يوميًا  ا�ستخ���دام الإنترن���ت: يق�شي اللبناني الع���ادي 2.5	

مارات العربية  با�شتخدام الإنترنت، وهي ن�شبة م�شابهة لدولة الإ

المتحدة ودولة ال�شعودية، ويق�ش���ي 45% من اللبنانيين اأكثر من 

نترنت )وترتفع بن�شب���ة 50% تقريبًا لمن  �شاعتي���ن يوميًا عل���ى الإ

هم دون 30 عامًا(

• يتفرد لبنان بكون غالبية الم�شتخدمين يف�شلون  اللغة المف�سلة:	

ا�شتعرا�س المواقع الإلكترونية بالإنجليزية اإذ يف�شل 82% منهم 

الإنجليزي���ة، و52%  فق���ط ي�شتعر�ش���ون المواق���ع بالعربية )ومن 

هوؤلء، اأكبر ن�شبة هي ممن لم تتجاوز اأعمارهم 40 عامًا(

% م���ن  • المحت���وى المف�س���ل: ف���ي حي���ن يف�ش���ل اأكث���ر م���ن 40	

الم�شتخدمي���ن المحتوى العربي بغ�س النظ���ر عن م�شدره، عبر 

50% ع���ن تف�شيلهم للمحت���وى المحلي اللبناني، وه���و ما يف�شره 

جزئيًا الإنتاج الإعالمي المحلي القوي في البالد

• ج���اءت ف���ي المراتب الأول���ى مواقع  المواق���ع العربي���ة الأول���ى:	

اأكث���ر المواقع الإخبارية زيارة،  “تي���ار” و“النهار” وهي ذاتها 
مما يوؤكد تف�شيل اللبنانيين ل�شتهالك المحتوى الإخباري

)1(،)2(

ال�شكل 7: البث التلفزيوني الم�شفر في لبنان: نتائج درا�شة ال�شوق 
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نترنت في لبنان: نتائج درا�شة ال�شوق ال�شكل 8: ا�شتخدام الإ
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نترنت في لبنان: نتائج درا�شة ال�شوق ال�شكل 9: وقت ا�شتخدام الإ
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اأهم نتائج درا�سة �سوق ال�سبكات الجتماعية في لبنان:

% م���ن ال�شكان  • ا�سته���الك ال�سب���كات الجتماعي���ة: ي�شتخ���دم 77	

مواقع ال�شبك���ات الجتماعية بدرجة اأو باأخرى، وهو ما نجده في 

�شتخدام هو الأعلى اإذ يبلغ عدد  الأ�شواق الأخرى،  ولكن تواتر  الإ

الزيارات الأ�شبوعية معدل ع�شرة مرات

ياأت���ي في�شبوك ف���ي المرتب���ة الأولى،  • المواق���ع الأكث���ر �سعبي���ة: 	

مع ن�شب���ة عالية ج���دًا م���ن الم�شتخدمين ممن يف�شل���ون الموقع 

بالإنجليزي���ة اأكث���ر من العربية )وهذه بن�شب���ة تفوق تلك التي في 

الأ�شواق الأخرى(
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جتماعية في لبنان: نتائج درا�شة ال�شوق ال�شكل 10: تواتر زيارة مواقع ال�شبكات الإ

ي�شكل الإعالن الخارجي ن�شبة اأعلى بقليل من 17% من اإجمالي الإنفاق 

الإعالن���ي، مدفوعًا ب�شكل رئي�شي من قطاع���ات الب�شائع ال�شتهالكية، 

والأعم���ال الم�شرفية، وال�شيافة، وال�شي���ارات، ونحن نتوقع اأن يحافظ 

قط���اع الإعالن الخارج���ي على ح�شته م���ن اإجمالي الإنف���اق الإعالني 

خالل فت���رة الدرا�شة. ونتوقع نموًا متوا�شع���ًا للقطاع بمعدل نمو �شنوي 

مركب يبلغ 4% تقريبًا لي�شل اإلى حوالي 46 مليون دولر بنهاية 2013.

�شه���د قطاع الإعالن الإذاعي نموًا بمع���دل 4% بين عامي 2008 و2009 

ونح���ن نتوقع له ال�شتمرار بالنمو بالمعدل ذاته حتى عام 2013. وتاأتي 

معظ���م عائ���دات الإع���الن الإذاع���ي من قطاع���ات الإع���الم والترفيه، 

وال�شيافة، وال�شلع ال�شتهالكية، والأعمال الم�شرفية. ويتولى المجل�س 

الوطن���ي لل�شمعي���ات والب�شري���ات م�شوؤولي���ة منح الرخ����س للمحطات 

الإذاعية ف���ي لبنان. جميع المحطات الإذاعية ف���ي لبنان هي محطات 

خا�شة، وتحتل اإذاعة �شوت الغد المرتبة الأولى من حيث ال�شعبية حيث 

)45(

و�شل عدد م�شتمعيها اإلى 44000 م�شتمع عام 2008. 
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3،2،2 المملكة العربية ال�سعودية

)46(

ال�شكل 1: ال�شعودية: لمحة عامة

)47(

تمل���ك المملكة العربية ال�شعودية التي ت�شكل عائداتها النفطية %45 

من اإجمال���ي الناتج الإجمال���ي المحلي، اأكبر نات���ج اإجمالي محلي بين 

ال���دول العربية. وق���د فقد هذا النات���ج بين عام���ي 2008 و2009 عاما 

الأزم���ة المالية العالمية، ن�شب���ة 19% من قيمته ال�شمي���ة. كما اأن عدد 

�شك���ان المملكة ه���و الأكبر بي���ن دول منطق���ة الخليج، ون�شب���ة �شريحة 

ال�شباب �شمن تركيبتها ال�شكانية مرتفعة حيث ت�شل من تقل اأعمارهم 

ع���ن 15 عاما الى 37% م���ن اإجمالي عدد ال�شكان، في حين ت�شكل ن�شبة 

ال�شريح���ة التي تق���ل اأعمارها عن 30 عاما ن�شبة 67%. وت�شل ن�شبة من 

يعرفون القراءة والكتابة اإلى %80. 

ونح���ن نق���در اأن اإجمالي الإنف���اق الإعالني في المملك���ة قد تراجع بين 

عام���ي 2008 – 2009 بن�شبة 20% ونتوقع م�شتقب���اًل اأن ينتع�س الإنفاق 

الإعالني عمومًا بمع���دل نمو �شنوي مركب يبلغ 10% تقريبًا خالل فترة 

الدرا�ش���ة، مع ب���دء انتعا�س القت�ش���اد وزيادة ميزاني���ات الإعالن لدى 

ال�شركات المعلنة من جديد.

�شتخبارات المركزية CIA، �شندوق النقد الدولي، انفورما تي اإم، الدليل الإعالمي لمنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، تحليل فاليو  الم�شدر: كتاب حقائق العالم الذي ت�شدره وكالة الإ
 .46

بارتنرز )تعود كافة الأرقام اإلى عام 2009، عدا معدل ن�شيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي الذي يعود لعام 2008(

وكالة ال�شتخبارات المركزية الأمريكية، كتاب حقائق العالم 
 .47
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ال�شكل 2: توقعات تطور القطاع الإعالني في ال�شعودية
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ل ت���زال ال�شح���ف ت�شكل من�ش���ات الإع���الن المهيمنة ف���ي ال�شعودية، 

وتحظ���ى بح�ش���ة 75% من اإجمال���ي الإنف���اق الإعالني. ورغ���م تراجع 

الإعالنات في ال�شح���ف لعام 2009  اإل اأنها حافظت على ح�شتها من 

حج���م الإنفاق الكل���ي،  الذي انخف�س ب�شكل رئي�ش���ي ب�شبب اعادة نظر 

المعلنين في ميزانيات الإعالنات على خلفية الركود العالمي.

وت�شدر ف���ي المملكة العربية ال�شعودية 15 �شحيف���ة يومية منها اثنتان 

باللغ���ة النجليزي���ة هما »اأخب���ار الع���رب« و »�شعودي جازي���ت«. وتعتبر 

�شحيفة » البالد« اأق���دم �شحيفة يومية �شدرت باللغة العربية منذ عام 

1932. وكان���ت �شحيفة الجزي���رة اأّول �شحيفة تخ�ش���ع لتدقيق التوزيع 

ف���ي المملكة حيث التزم���ت بالتدقيق من قبل �شركة »ب���ي بي اإيه وورلد 

واي���د« عام 2008. وا�شتنادا الى حجم التوزيع المعلن لكل منهما، تعتبر 

�شحيفتا عكاظ )250 األف ن�شخ���ة( والحياة )الطبعة ال�شعودية -270 

األف ن�شخة( ال�شحيفتان اليوميتان الأكثر �شعبية باللغة العربية في كل 

 مما تثبته اأي�شًا درا�شتنا لل�شوق. 
)48(

اأنحاء المملكة،

عالم المطبوع الإ
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اأهم نتائج درا�سة �سوق ال�سحف في المملكة:

 	•ال�سح���ف الأكثر قراءة: اأفيد ب���اأن �شحيفتي عكاظ، وهي ال�شحيفة 

المف�شلة لدى المواطنين ال�شعوديين والم�شتهلكين ال�شباب، و«الحياة«، 

وه���ي �شحيفة ذات �شعبية وا�شع���ة بين جميع ال�شرائ���ح ال�شكانية، هما 

ال�شحيفت���ان الأكث���ر �شعبي���ة. كم���ا تعد ال�شح���ف ال�ش���ادرة للمنطقة 

العربية �شعبيًة اأي�شًا، اإذ اأن اثنتين منهم و هما الحياة وال�شرق الأو�شط 

من �شمن لئحة اأ�شهر ال�شحف في المملكة

 	•محت���وى ال�سح���ف: خالف���ًا لالأ�ش���واق الأخرى التي تم���ت درا�شتها، 

ت���م ت�شني���ف »ال�شحفيين المف�شلي���ن« كواحد من اأه���م اأ�شباب �شراء 

ال�شح���ف، بالإ�شاف���ة لل�ش���وؤون الراهن���ة والريا�ش���ة وال�شيا�ش���ة كاأكثر 

الموا�شيع �شعبية

	•عادات ال�سراء: تعد ن�شبة ال�شتراكات منخف�شة اإذ تبلغ 5%، با�شتثناء 
�شحيف���ة الحياة التي تبل���غ ن�شبة ال�شتراك بها اأكث���ر من 10%. ي�شتري 

ال�شعوديون ال�شحف بمعدل اأرب���ع مرات اأ�شبوعيًا، مع ن�شبة عالية جدًا 

ممن ي�شترون ال�شحف اأكثر من مرة اأ�شبوعيًا )حوالي %90(

	•ا�سته���الك ال�سح���ف عب���ر الإنترنت: بالرغم م���ن �شيطرة ال�شحف 
المطبوع���ة كو�شيل���ة لق���راءة الأخب���ار، اإل اأن 75% من النا����س يقروؤون 

الأخب���ار عب���ر الإنترن���ت اأكثر من م���رة اأ�شبوعي���ًا، وي�شم���ل ذلك جميع 

ال�شرائح ال�شكانية كما هو الحال في باقي الأ�شواق التي تمت درا�شتها

	•الأخبار المحلية عبر الإنترنت: يعد موقع الجزيرة الم�شدر الأكثر 
�شعبية  لالأخب���ار عبر الإنترنت، وهو الموقع الأكثر زيارة اإذ يزوره اأكثر 

 
)49(

م���ن ثلث الم�شاركين، وبالأخ�س من قب���ل المغتربين العرب الذكور.

وبالعم���وم، تعتبر ن�شبة ال�مواق���ع الإلكت�رونية لل�شح���ف الم�ش�نف�ة  في 

قائم���ة الم�واقع المف�ش�لة  ف����ي المم�ل�كة قليل����ًة بالم��قارنة مع الأ�شواق 

الأخ�����رى، وياأت���ي موق�ع الع�ربية  ف����ي المرتبة الثاني����ة، ب��شعبية كبي�رة 

ل�دى الطبق�����ات الجتماعية والقت�شادية الراقي���ة، ولدى من هم دون 

�شن 40 عامًا

ال�شكل 3: ال�شحف في ال�شعودية: نتائج درا�شة ال�شوق
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ونح���ن نتوقع انتعا����س الإنفاق الإعالني في ال�شح���ف بمعدل 9% خالل 

فت���رة الدرا�شة، بالتوازي مع نمو اإجمالي الإنفاق الإعالني، وبالتالي اأن 

يحافظ على ح�شته من ال�شوق

تحتفظ المج���الت ب�شعبيتها في المملكة العربية ال�شعودية بين مختلف 

ال�شرائح ال�شكانية. وب�شبب تاأثر المعلنين الكبار من قطاعات ال�شيارات، 

العق���ارات، ال�شلع الفاخرة، والقطاع الم�شرف���ي بالأزمة العالمية، فاإن 

الإنفاق الإعالني في المجالت قد انخف�س بن�شبة 30% عام 2009

اأهم نتائج درا�سة �سوق المجالت في المملكة:

 	المج���الت الأكث���ر ق���راءة: تع���د المج���الت الثالثة الأول���ى: �شيدتي، 

زه���رة الخ�ليج، ول��ه�ا، م��ج�الت عربي�ة ن�شائ�ية، وت�شكل الن�شاء الن�ش�بة 

الكب�رى من قرائها

	ا�سته���الك المج���الت: اإن معظم قراء المج���الت في المملكة هم من 
الن�شاء، اللواتي ل يقراأن المجالت فح�شب، بل ي�شترونها ب�شكل منتظم 

كذلك، وغالبًا ما يح�شلون عليها من اأك�شاك البيع

	اللغ���ة المف�سل���ة: اأظه���ر الق���راء ف���ي المملك���ة الن�شب���ة الأعلى بين 
 جمي���ع الأ�ش���واق مم���ن يف�شلون الن�شخ���ة باللغ���ة العربية فيم���ا يخ�س

المجالت العالمية 

ونحن نتوقع لالإنفاق الإعالني في المجالت اأن ينمو بمعدل 15% خالل 

فترة الدرا�شة

ال�شكل 4: ا�شتهالك الأخبار في ال�شعودية: نتائج درا�شة ال�شوق
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وكم���ا هو الحال في الأ�ش���واق الخليجية الأخ���رى، فاإن قطاع التلفزيون 

الأر�ش���ي المحلي في المملك���ة العربية ال�شعودية �شغي���ر اإذ اأن  ن�شيبه 

م���ن اإجمال���ي الإنف���اق الإعالن���ي ي�ش���ل اإل���ى 7% تقريبًا. وق���د تراجع 

الإنفاق الإعالن���ي التلفزيوني المحلي بين عام���ي 2008 و2009 بن�شبة 

30%. تمتل���ك الدولة ف���ي المملكة قطاع الب���ث التلفزيوني الأر�شي، من 

خالل وزارة الثقافة والإع���الم . وهناك اأربع قنوات بث اأر�شي )اثنتان 

ترفيهيت���ان  وواحدة ريا�شية وواحدة اإخباري���ة( حيث تم اإطالق القناة 

الأول���ى ع���ام 1963. وفي ابريل من عام 2009  ت���م الإعالن عن خطط 

 كما تم اإطالق البث الأر�شي 
)50(

لإطالق قناة تلفزيونية �شعودية خام�شة.

الرقمي عام 2006، بعد تجربته عامي 2004  و2005  في جدة، و غطى 

خم����س مدن رئي�شي���ة، وبه���دف تو�شعة دائ���رة البث الأر�ش���ي الرقمي، 

وقع���ت وزارة الثقافة والإعالم في �شهر ماي���و 2008  اتفاقية مع �شركة 

طوم�شون، مزود حلول الت�شالت وو�شائل الإعالم. 

ورغ���م حظر اأطب���اق القنوات الف�شائي���ة ر�شميًا منذ ع���ام 1990 اإل اأن 

المملك���ة ت�شهد ثاني اأكبر حجم انت�شار للقن���وات التلفزيونية الف�شائية 

عل���ى �شعي���د المنطقة )95%(، كم���ا اأن اثنتين من اأكب���ر �شركات البث 

التلفزيون���ي عب���ر العال���م العرب���ي وهم���ا MBC و روتان���ا  ذات ملكي���ة 

�شعودي���ة. وبما اأنه ل وج���ود لرخ�س لقنوات الب���ث التلفزيوني الخا�س 

، ف���اإن �شرك���ات البث ل ت���زال تعمل من خ���ارج المملكة عب���ر المناطق 

الإعالمية الحرة في المنطقة العربية.

اأهم نتائج درا�سة �سوق التلفزيون في المملكة العربية ال�سعودية:

: تع���د العربي���ة اللغة المف�شل���ة لم�شاهدة  • ا�سته���الك التلفزي���ون	

ف���ي اأق���ل و�شوح���ًا  ذل���ك  ف���ي حي���ن  من���ازع،  ب���ال   التلفزي���ون 

 الإمارات ولبنان 

• كما هو الح���ال في الأ�ش���واق الأخرى، ت�شم  الأن���واع المف�سل���ة:	

قائمة الأنواع المف�شلة الأفالم والريا�شة، مدفوعة ب�شكل رئي�شي 

من الذكور، وبرامج الترفيه العامة، مدفوعة من الن�شاء 

• كما هو الحال ف���ي باقي دول الخليج، تعتبر  القن���وات المف�سل���ة:	

قنوات MBC هي المف�شل���ة، وMBC1 هي الأقوى اإذ ي�شاهدها 

حوالي 70% من ال�شكان. ومن المثير لالهتمام اأن قناة التلفزيون 

ال�شعودي الأولى لي�شت في قائمة القنوات المف�شلة في المملكة 

• اأربع���ة برامج من اأ�شل  	MBC1 البرام���ج المف�سل���ة: تب���ث قناة

البرام���ج ال�شبع���ة المف�شل���ة، ويف�ش���ل المواطن���ون ال�شعودي���ون 

من الذك���ور البرنام���ج الريا�شي »�شدى المالع���ب« بالرغم من 

بث���ه في وقت متاأخ���ر من الليل. في حين تف�ش���ل ن�شبة كبيرة من 

 الن�ش���اء تتجاوز 50% متابع���ة برنامج كالم نواع���م، وهو برنامج 

حواري ن�شائي 

ال�شكل 5: المجالت في ال�شعودية: نتائج درا�شة ال�شوق
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و كم���ا اأُك���د لن���ا من خالل اأبحاث ال�شوق، من المرجح اأن ي�شتمر المعلنون باإنفاق اأموًل اأكثر عل���ى الإعالن في القنوات العربية منه في القنوات المحلية، 

 حي���ث ي�شتطيع���ون الو�شول اإل���ى جمهور اأو�شع في المملك���ة، وبالتالي فاإننا نتوق���ع لالإنفاق الإعالني ف���ي التلفزيون المحلي اأن يتراج���ع بمعدل 5% خالل

فترة الدرا�شة.

ال�شكل 6: التلفزيون في ال�شعودية: نتائج درا�شة ال�شوق 

 6:   :   
    1

MBC 1

MBC 2

MBC Action

LBC

 

 

22%

21%

17%

16%

9%

7%

70%

39%

36%

32%

23%

15%

13%

 1    

 

 

 

  

7%

4%

2%

13%

13%

9%

7%

14%

 

 

  

 

93%

7%

10%

4%

4%

4%

3%

3%

   

 

3%

3%

:  507            100%      
          )1(                  
: 



105

اأهم نتائج درا�سة �سوق البث التلفزيوني الم�سفر في المملكة العربية 

ال�سعودية:

الكافي  »المحت���وى  الأخرى، �شن���ف  لالأ�ش���واق  نح���و مماث���ل  	•عل���ى 
في الب���ث التلفزيون���ي المجان���ي« و«ارتفاع كلف���ة ال�شت���راك« الأ�شباب 

الرئي�شية لعدم ال�شتراك بالبث الم�شفر 

تليه  	•ك���ان الدافع الأ�شا�شي وراء ال�شت���راك هو الريا�شة والأفالم، 
الم�شل�شالت وبرامج الترفيه العائلي 

التلفزيوني  البث  بخدمات  بالإ�شتراك  يزعمون   %34 اأن  في حين  	•و 
الم�شف���ر، ف���اإن الإنت�ش���ار الفعل���ي للب���ث الم�شف���ر ه���و اأق���ل بكثير )%9 

تقريب���ًا بنهاي���ة 2009(، و توؤك���د الأبحاث باأن ART تمل���ك اأعلى ن�شبة 

من الم�شتركين

الإنترنت 

وف���رت خدم���ة الإنترنت ف���ي ال�شعودية من���ذ ع���ام 1998،  وتتولى هيئة 

الت�ش���الت وتقني���ة المعلوم���ات م�شوؤولية من���ح التراخي����س ل�شركات 

رتفاع  خدم���ات الإنترنت. وقد �شهد الإنفاق الإعالني عب���ر الإنترنت الإ

الأكبر بين عام���ي 2008 و2009، ويرجع ذلك للزيادة الكبيرة في عدد 

م�شتركي خدمة النطاق العري�س والتي ارتفعت بحوالي 50% عام 2009 

وم���ع التوقع با�شتمرار الزيادة في عدد الم�شتركين بوتيرة عالية  خالل 

فت���رة الدرا�شة، فاإنن���ا نتوقع زيادة في الإنف���اق الإعالني عبر الإنترنت 

بمعدل نمو �شنوي مركب عال يبلغ 60% تقريبًا

اأهم نتائج درا�سة �سوق الإنترنت في المملكة العربية ال�سعودية:

 • 	2.7 معدل���ه  م���ا  ال�شعودي���ون  يق�ش���ي  الإنترن���ت:  ا�ستخ���دام 

اأن  يتوق���ع  م���ا  وه���و  الإنترن���ت،  با�شتخ���دام  يومي���ًا  �شاع���ات 

يق�ش���ي  اأن  ويتوق���ع  العري����س،  النط���اق  انت�ش���ار  م���ع  ي���زداد 

الإنترن���ت  ا�شتخ���دام  وق���ت  ويع���د   
)51(

اأط���ول. وقت���ًا  ال�شب���اب 

�شاع���ات  3( التلفزي���ون  م�شاه���دة  وق���ت  م���ن  بقلي���ل   اأق���ل 

خالل اأيام الأ�شبوع( 

كما هو الحال في م�شر، يف�شل ال�شعوديون  • المحتوى المف�سل: 	

ا�شتعرا����س المواق���ع بالعربي���ة، ولكن م���ع قلة المحت���وى المنتج 

ف���ي ال�شعودي���ة، فاإن معظ���م الم�شتخدمين ل يف�شل���ون المحتوى 

ال�شعودي على المحتوى العربي

• تت�شم���ن جمي���ع المواق���ع المف�شل���ة  المواق���ع العربي���ة الأول���ى:	

ن�شبة عالي���ة من التفاعلي���ة، المحتوى الذي ينتج���ه الم�شتخدم، 

والإع���الم الجتماعي. ويعد موقع »منتدي���ات« وهو بوابة اإخبارية 

ي�شتطيع الم�شتخدمون من خاللها تبادل الأخبار، الموقع العربي 

الأكثر زيارة، كم���ا يتناف�س ف�شيبوك بالعربية ويوتيوب على موقع 

ال�ش���دارة، كم���ا ياأتي موق���ع »عالم ح���واء« وهو موق���ع ي�شتهدف 

الن�شاء، في مرتبة قريبة

)1(،)2(

ال�شكل 7: البث التلفزيوني الم�شفر في ال�شعودية: نتائج درا�شة ال�شوق 
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نترنت في ال�شعودية: نتائج درا�شة ال�شوق ال�شكل 9: وقت ا�شتخدام الإ
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نترنت في ال�شعودية: نتائج درا�شة ال�شوق ال�شكل 8: ا�شتخدام الإ
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اأهم نتائج درا�سة �سوق ال�سبكات الإجتماعية في ال�سعودية:

	•ا�ستهالك الإعالم الإجتماعي: ي�شتخدم حوالي 65% من ال�شعوديين 
ال�شبكات الإجتماعية - وهي ن�شبة اأقل من الأ�شواق الأخرى التي اأُجريت 

فيها الأبحاث- ويزورون تلك المواقع بمعدل 5.4 مرات اأ�شبوعيًا. ومن 

الالفت للنظر اأن واحدًا من كل خم�شة اأ�شخا�س ممن هم دون 30 عامًا 

يزور موقع �شبكة اجتماعية مرة واحدة يوميًا 

	•الن�ساط���ات المف�سل���ة: يق�ش���ي معظ���م الم�شتخدمي���ن وقته���م ف���ي 
الح�ش���ول على المعلومات عب���ر الإنترنت، في حين تنخ���رط ن�شبة اأقل 

بكثير في مواقع ال�شبكات الإجتماعية. يعد الإعالم الإجتماعي مف�شاًل 

من قبل 20% من ال�شكان كو�شيلة مف�شلة للتوا�شل، بعد الهاتف النقال، 

والر�شائل الق�شيرة، والبريد الإلكتروني 

	•المواق���ع المف�سلة: يعد في�شب���وك بالعربية الموقع الأول بال منازع، 
ف���ي حين تنق�ش���م باق���ي الن�شاطات عل���ى المواق���ع الأخ���رى، وهي في 

معظمها مواقع �شبكات اجتماعية عربية 

ي�شكل الإنف���اق الإعالني الإذاعي في الوقت الراهن ح�شة متدنية جدًا 

ل تتج���اوز 2% تقريب���ًا من اإجمالي الإنفاق الإعالن���ي في المملكة. وتعد 

MBC  محط���ة البث الإذاعي الخا�شة الوحيدة  في ال�شعودية منذ عام 

1994 عندم���ا اأطلقت اإذاعة MBC FM. وق���د �شهد الإنفاق الإعالني 

الإذاع���ي كغيره من و�شائل الإعالم تراجعًا بن�شبة 5%  بين عامي 2008 

و2009، واإن كان���ت ه���ذه الن�شب���ة اأدنى من ن�شب التراج���ع في الو�شائل 

الأخ���رى. ونحن توقع م�شتقباًل اأن ي�شجل الإنفاق الإعالني عبر الإذاعة 

نموًا بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ 15%، ليحتل المرتبة الثانية من حيث 

ن�ش���ب الزيادة بعد الإنترنت وذلك بع���د اأن ينفتح ال�شوق على المناف�شة 

ذاعية الخا�ش���ة تبداأ بالعمل في المملكة.  وع���دد اأكبر من المحطات الإ

وتنتظر اأكثر من 30 محطة بث اإذاعي الح�شول على تراخي�س منذ عام 

 ونتيج���ة لذلك نتوق���ع اأن تزداد حدة المناف�شة في �شوق البث 
)52(

 .2009

الإذاع���ي خا�شة بعد اأن اأعلنت الحكومة عن خطط جديدة وا�شتدرجت 

عرو�س اإن�شاء اأربع محطات بث FM اإ�شافية لعام 2010.

ويمثل اإجمالي الإعالن الخارج���ي في ال�شعودية حوالي 9% من اإجمالي 

النفاق الإعالني. وقد تراج���ع هذا النوع من الإعالن بين عامي 2008 

و2009 بن�شب���ة 20%. وبدع���م م���ن اإعالن���ات �شركات الت�ش���الت التي 

ت�شك���ل 50% من اإجمال���ي الإنفاق الإعالني الخارج���ي، نتوقع اأن ي�شجل 

ه���ذا النوع م���ن الإعالن معدل نم���و �شنوي مركب يبل���غ 5% خالل فترة 

الدرا�ش���ة مدفوعًا، من �شم���ن اأ�شياء اأخرى، بانت�ش���ار لوحات الإعالن 

الرقمية في مراكز الت�شوق.

جتماعية في ال�شعودية: نتائج درا�شة ال�شوق ال�شكل 10: تواتر زيارة مواقع ال�شبكات الإ
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مارات العربية المتحدة 4،2،2 الإ

)53(

مارات العربية المتحدة: لمحة عامة ال�شكل 1: الإ

تتمت���ع دولة الإمارات العربي���ة المتحدة بمعدل دخل فرد عال هو الثاني 

بع���د قط���ر في المنطق���ة العربي���ة اإذ ل يتجاوز عدد �شكانه���ا 5 ماليين 

ن�شمة وقد بلغ الناتج الإجمالي فيها 228 مليار دولر عام 2009. وت�شم 

دول���ة الإم���ارات العربي���ة المتحدة اأكبر ع���دد من المناط���ق الإعالمية 

الح���رة في المنطق���ة العربية. وقد نما اإجمالي النات���ج المحلي بالقيمة 

ال�شمي���ة لدولة الإمارات العربية المتح���دة ب�شكل كبير بمعدل بلغ %45 

ع���ام 2008 مع ارتفاع اأ�شع���ار النفط وطفرة قط���اع الإن�شاءات. واأثرت 

الأزمة المالية العالمية ب�شكل كبير على دولة الإمارات العربية المتحدة 

�شمي بن�شبة 13% عام  اإذ تراج���ع النمو في ناتجه���ا الإجمالي المحلي الإ

2009 نظرًا للتراجع الحاد في اأ�شعار النفط، والعقارات، وتراجع �شوق 

الئتم���ان العالمي. ويعد حوالي 50% من �شك���ان دولة الإمارات العربية 

المتح���دة دون �شن 30 عام���ًا وتبلغ ن�شبة من يعرفون الق���راءة والكتابة 

فيها %78.

يع���د �شوق الإعالم في دولة الإمارات العربية المتحدة ذو اأهمية خا�شة 

لي����س فقط ب�شب���ب الن�شبة العالية م���ن ال�شباب بين ال�شك���ان، بل اأي�شًا 

ب�شب���ب تنوعه���ا الثقاف���ي بحيث 80% م���ن ال�شكان هم م���ن المغتربين، 

بخلفياته���م المتنوعة، ولغاتهم المختلفة، وثقافاته���م المتعددة. ويوؤثر 

�شتهالك الإعالمي، كما  التنوع ال�شدي���د للمجتمع في �شعبية نم���اذج الإ

�شنرى في نتائج بحثنا لل�شوق.

وم���ن بين جميع الدول التي غطاها التقرير، ك���ان نمو ال�شوق الإعالني 

ف���ي دولة الإم���ارات العربية المتحدة هو الأقوى ف���ي عام 2008 بمعدل 

ف���اق 45% ف���ي حين ك���ان انكما�شه ع���ام 2009 هو الأكبر اأي�ش���ًا بن�شبة 

تف���وق 35%. ويعود هذا التراجع ال�شديد عام 2009 اإلى التراجع الكبير 

ف���ي قطاعي العقارات والم�شارف، وهم���ا القطاعان اللذان �شكال اأكثر 

من ن�ش���ف الإنفاق الإعالني ع���ام 2008، والذي ح���دث نتيجة لالأزمة 

العالمية

ماراتي بالتعافي من اآثار الأزمة  قت�شاد الإ وفي الوقت الذي �شيبداأ به الإ

القت�شادية، فاإننا نتوقع تعافي �شوق الإعالن اأي�شًا واأن ينمو بمعدل نمو 

�شنوي مرك���ب يبلغ 11% خالل فترة الدرا�شة، وهو اأحد اأعلى المعدلت 

ف���ي منطق���ة الخليج، من 784 ملي���ون دولر عام 2009 اإل���ى 1.2 مليار 

دولر تقريبًا بنهاية 2013.

�شتخبارات المركزية CIA، �شندوق النقد الدولي، انفورما تي اإم، الدليل الإعالمي لمنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، تحليل فاليو بارتنرز )تعود كافة   الم�شدر: كتاب حقائق العالم الذي ت�شدره وكالة الإ
.53

الأرقام اإلى عام 2009، عدا معدل ن�شيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي الذي يعود لعام 2008(
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مارات ال�شكل 2: توقعات تطور القطاع الإعالني في الإ

بالتوازي مع دول الخليج والعديد من الدول العربية، بقي �شوق الإعالن 

ف���ي دول���ة الإم���ارات العربي���ة المتح���دة متركزًا ف���ي قط���اع ال�شحافة 

المطبوعة )ال�شح���ف والمجالت( حيث ي�شتحوذ على 90% تقريبًا من 

اإجمالي الإنفاق الإعالني، وينق�شم باقي ال�شوق بين الأ�شكال الإعالمية 

الأخرى التي يتوقع لها نمٌو خالل فترة الدرا�شة، واإن بن�شب مختلفة.

م���ن حوال���ي 980 مليون دولر عام 2008 ، ويتوقع ل���ه اأن يتعافى بمعدل 

نمو �شنوي مركب يبلغ 9% ليبلغ 875 مليون دولر عام 2013. 

وف���ي حين اأن ال�شحف �شكلت 80% من اإجمال���ي الإنفاق الإعالني عام 

2008، فقد كان���ت اأي�شًا اأكثر الأ�شكال الإعالمية ه�شا�شًة اإذ ياأتي %50 

م���ن عائدات الإعالن فيها م���ن ال�شركات العقارية التي عانت من وطاأة 

الأزم���ة القت�شادية في الدول���ة. وتزايد عدد المطبوع���ات اليومية في 

دول���ة الإمارات العربية المتحدة من 13 ع���ام 2008 اإلى 14 عام 2009 

)8 بالعربي���ة و6 بالإنجليزية( بعد اإط���الق �شحيفة الروؤية القت�شادية 

ف���ي مار�س 2009. ومن جهة اأخرى، تاأث���رت بع�س المطبوعات بالأزمة 

الن�شرة  فاأغلق���ت “العال���م” و” MK Nasha Gazetta” وتوقف���ت 

اليومي���ة المجاني���ة ال�ش���ادرة بالنجليزية �شفن ديز ع���ن ن�شر ن�شختها 

لي���وم الجمع���ة ع���ام 2009. ويتولى المجل����س الوطني لالإع���الم تنظيم 

واإدارة قطاع الإعالم المطبوع )واأكثر من ذلك، القطاع الإعالمي(.

ف���ي محاول���ة لتح�شي���ن بني���ة قط���اع ال�شحاف���ة، خ�شع���ت موؤ�ش�ش���ات 

المطبوع���ات لبع�س عملي���ات الندماج عام 2009 فمث���اًل، نقلت بع�س 

ال�شحف م���ن المجموعة الإعالمية العربية اإلى موؤ�ش�شة دبي لالإعالم، 

وبح�ش���ب تقديراتن���ا، تراجع الإعالن في ال�شح���ف بمعدل يقارب %40 

عام 2009 من حوالي 980 مليون دولر عام 2008 ، ويتوقع له اأن يتعافى 

بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ 9% ليبلغ 875 مليون دولر عام 2013. 
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مارات: نتائج درا�شة ال�شوق ال�شكل 3: ال�شحف في الإ
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اأهم نتائج درا�سة �سوق ال�سحف في الإمارات:

• تعد �شحيف���ة الخليج، وهي ذات �شعبية  ال�سح���ف الأكثر قراءة:	

خا�ش���ة ل���دى من ه���م ف���وق �ش���ن 50 عام���ًا، ال�شحيف���ة الأكثر 

 تليه���ا �شحيفت���ا جل���ف ني���وز والتحاد. ف���ي حين اأن 
)54(

�شعبي���ة،

الخليج والتحاد �شحيفتان عربيتان، ويقروؤهما قراء عرب، فاإن 

معظ���م قراء �شحيفة جلف النيوز ال�ش���ادرة بالإنجليزية هم من 

المغتربي���ن م���ن غير العرب. واأ�ش���اد الكثير مم���ن اأجريت معهم 

مقاب���الت ب�شحيف���ة ذي نا�شيونال، وهي �شحيف���ة اأخرى ت�شدر 

بالإنجليزية واأطلقت عام 2008، وذلك ب�شبب جودة م�شمونها 

تعد »التغطية الإخبارية الأف�شل« و«العادة«  • المحتوى ال�سحفي: 	

من اأهم الأ�شباب لختيار ال�شحف، في حين �شنف »ال�شحفيون 

المعينون« في ذيل القائمة. وكما هو الحال في الأ�شواق الأخرى، 

ت�شمنت الموا�شيع المف�شلة للقراءة: ال�شوؤون الراهنة، ال�شيا�شة، 

والم�شاهير 

ع���ادات ال�شراء: ي�شتري حوالي 90% م���ن ال�شكان ال�شحف مرة واحدة 

اأ�شبوعيًا على الأقل، لكن معدلت ال�شتراك �شعيفة، با�شتثناء �شحيفة 

جل���ف ني���وز، التي ي�شت���رك به���ا 17% م���ن الم�شاركي���ن، وجميعهم من 

المغتربين من غير العرب

 

• يبق���ى قط���اع ال�شحاف���ة  ا�سته���الك الأخب���ار عب���ر الإنترن���ت:	

المطبوعة مهيمن���ًا بالن�شبة لقراءة الأخب���ار، غير اأن حوالي ربع 

الم�شاركين ي�شتعملون الإنترنت بالقدر ذاته اأو اأكثر من ال�شحافة 

المطبوعة، ويقراأ حوالي ن�شفهم  الأخبار عبر الإنترنت اأكثر من 

خم�س مرات اأ�شبوعيًا

• يعد موقع ذي جلف نيوز الموقع  مواق���ع الأخبار على الإنترن���ت:	

الإخب���اري الأكث���ر �شعبية، اإذ ي���زوره حوالي ثلث الذي���ن يقروؤون 

الأخب���ار عب���ر الإنترن���ت، والف�ش���ل في ذل���ك جزئيًا لم���ا يقدمه 

الموقع من محتوى �شمعي وب�شري

  تعد �شحيفة الخليج ذات التوزيع الأكبر )150000 ن�شخة(
.54
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تاأت���ي المجالت في المرتبة الثانية م���ن حيث الإعالنات بعد ال�شحف. 

فف���ي حين ا�شتحوذت المجالت على 12% من اإجمالي الإنفاق الإعالني 

عام 2009، متراجعة عن ن�شبة 12% عام 2008، فاإننا نتوقع اأن يتعافى 

ه���ذا القطاع م�شتقباًل. م���ن اأ�شل البلدان الأربعة الت���ي تمت درا�شتها، 

دول���ة الإمارات العربي���ة المتحدة هي ال�شوق الوحي���د الذي ي�شم عددًا 

كبي���رًا م���ن المن�ش���ورات العالمي���ة )معظمه���ا بالإنجليزي���ة( في قطاع 

الإع���الم المطب���وع، وهو م���ا ي�شكل انعكا�ش���ًا فريدًا للتركيب���ة ال�شكانية 

الخا�شة المنق�شمة بين العرب وغير العرب.

اأهم نتائج درا�سة �سوق المجالت في الإمارات:

في حين توج���د حوالي 20 مجلة في دولة  الأكث���ر قراءة:  	•المج���الت 
الإم���ارات العربية المتح���دة، فاإن ب�شعة منها برزت ف���ي درا�شة ال�شوق 

م���ن حيث ع���دد الق���راء والمبيعات. وج���اءت مجل���ة »كل الأ�شرة« وهي 

مجل���ة منوع���ات عربية، ومجل���ة »زهرة الخلي���ج« وهي مجل���ة اأ�شبوعية 

عائلي���ة، ف���ي المرات���ب الأولى م���ن حيث المبيع���ات وعدد الق���راء عبر 

 الدول���ة. وتاأتي مبا�شرة بعد هاتين المجلتين مجلة Friday وهي مجلة

ت�شدر بالنجليزية  

	•ا�سته���الك المج���الت: جمي���ع ق���راء المجلتي���ن كل الأ�ش���رة و زهرة 
الخلي���ج هم من الع���رب )مواطني���ن ومغتربين( مع ن�شب���ة اأعلى بقليل 

للقراءة م���ن قبل الن�شاء في حين اأن مجلة فري���داي ذات �شعبية كبيرة 

عن���د المغتربين غير الع���رب. تعد هذه المجالت الث���الث في المراتب 

الأول���ى في دولة الإم���ارات العربية المتحدة، مع مالحظ���ة ن�شبة �شراء 

عالية لمجلة زهرة الخليج من قبل الن�شاء العربيات

	•الموا�سي���ع المف�سل���ة: تع���د ال�ش���وؤون الراهنة، الم�شاهي���ر والأزياء 
الموا�شي���ع الأكثر ق���راءة في ال�شحف مع مالحظة ن�شب���ة قراءة عالية 

من قبل الن�شاء للمو�شوعين الأخيرين

وكما هو الحال في ال�شحف، حيث تاأتي معظم الإعالنات من قطاعات 

تاأث���رت بالأزم���ة العالمية، فاإننا نتوقع تعاف���ي الإعالنات عبر المجالت 

بمع���دل 17% خالل فت���رة الدرا�شة لت�ش���ل اإلى م�شتوياته���ا لعام 2008 

بنهاية عام 2013.

مارات: نتائج درا�شة ال�شوق ال�شكل 4: ا�شتهالك الأخبار في الإ
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مارات: نتائج درا�شة ال�شوق ال�شكل 5: المجالت في الإ
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كما هو الحال في اأ�ش���واق اأخرى في منطقة الخليج، يجتذب التلفزيون 

المحل���ي عائ���دات اإعالنية اأق���ل بكثير مما تفع���ل القن���وات التلفزيونية 

العربي���ة الت���ي تجت���ذب ن�شب���ة اأعلى بكثي���ر نظ���رًا لتغطيته���ا الإقليمية 

وو�شوله���ا لعدد كبير م���ن الم�شاهدين. ونحن نقدر ب���اأن �شوق الإعالن 

ف���ي التلفزيون المحلي البالغة 32 ملي���ون دولر عام 2009، ت�شكل فقط 

حوالي 4% من اإجمالي الإنفاق الإعالني.

ف���ي ع���ام 2009، كانت هن���اك 13 محط���ة تلفزيونية اأر�شي���ة في دولة 

الإمارات العربي���ة المتحدة معظمها تبث بالعربية، وهو ثاني اأكبر عدد 

من القنوات الأر�شية في المنطقة العربية. جميع تلك القنوات الأر�شية 

مملوك���ة من قبل الدولة، ويبث معظمها ف�شائي���ًا اأي�شًا. وتدير الهيئتان 

الإعالميت���ان الأ�شا�شيتان و هما �شرك���ة اأبوظبي لالإعالم وموؤ�ش�شة دبي 

لالإع���الم خم�س محطات اأر�شية لكل منهما بينم���ا تعود ملكية القنوات 

المتبقي���ة لحكومات عجم���ان، وراأ�س الخيم���ة، وال�شارق���ة. واإلى جانب 

قنواتهم���ا الأر�شية، نجحت موؤ�ش�شتا اأبوظبي ودبي لالإعالم بال�شتثمار 

في القنوات الف�شائية المجانية.

اأ�ش�ش���ت موؤ�ش�شة دب���ي لالإعالم �شل�شلة م���ن القن���وات التلفزيونية التي 

تت�شم���ن دبي ون، و�شما دب���ي، ودبي لل�شباقات. وتق���دم �شركة اأبوظبي 

لالإع���الم، اإل���ى جانب بثها الف�شائ���ي لقنواتها الأر�شي���ة، قناة اأبوظبي 

الريا�شي���ة، وقن���اة نا�شيون���ال جيوغرافي���ك اأبوظبي. وق���د و�شعت كلتا 

الموؤ�ش�شتي���ن م���ا تقدمان���ه م���ن محت���وى عن طري���ق �ش���راء حقوق بث 

ريا�شي���ة. وقد ح�شلت كلتاهما على حقوق بث لخم�س �شنوات لمباريات 

ال���دوري الإماراتي لك���رة القدم الذي قام بتنظي���م نف�شه ككيان قانوني 

وتج���اري عام 2008. كما قامت موؤ�ش�شة اأبوظبي لالإعالم ب�شراء حقوق 

الب���ث الح�شري لثالث �شن���وات لمباريات ال���دوري النجليزي الممتاز 

ف���ي ال�شرق الأو�شط. في محاول���ة لتزويد المعلنين بعائدات اأكثر قابلية 

للقيا����س، ق���ام المجل�س الوطني لالإعالم وهيئ���ة تنظيم الت�شالت في 

دول���ة الإمارات العربي���ة المتحدة، عام 2009 باإط���الق مبادرة لت�شكيل 

نظ���ام اأوتوماتيكي لقيا����س جمهور التلفزيون، بيبولميت���ر. و�شتتيح هذه 

المب���ادرة للمعلني���ن قيا�س فاعلي���ة ا�شتراتيجياته���م الت�شويقية واإعادة 

تقييم اإنفاقهم على الإعالن عبر التلفزيون. 

التلفزيون
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مارات: نتائج درا�شة ال�شوق ال�شكل 6: التلفزيون في الإ
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رغ���م اأن درا�شة قطاع التلفزيون ق���د اأعطت �شورة وا�شحة عن الأنواع، 

والقنوات، واللغات المف�شلة، فاإننا نعتقد باأنها ل تقدم ال�شورة الكاملة 

عن دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك �شوقًا اإعالمية معقدة 

بالن�شب���ة للمعلنين ب�شب���ب طبيعتها المجزاأة. فعل���ى �شبيل المثال، عند 

النظر اإل���ى القنوات المف�شل���ة بح�شب جن�شيات �شك���ان دولة الإمارات 

العربي���ة المتحدة فاإن ال�ش���ورة تغدو اأكثر و�شوح���ًا. وبالأخ�س، ورغم 

اأن معظ���م القن���وات تتابع من قبل �شرائ���ح �شكانية معين���ة، اإل اأن قناة 

MBC2،وه���ي قناة مجاني���ة لالأفالم، هي القناة الوحي���دة التي تجمع 

بين جمي���ع الجن�شيات كما اأنها ذات �شعبية كبي���رة لدى م�شاهدين من 

�شاف���ة، اأدركت موؤ�ش�شات ب���ث عالمية فر�شة  مختلف الجن�شي���ات. بالإ

تمكنه���ا م���ن اإ�شته���داف ال�شرائ���ح ال�شكاني���ة المتع���ددة، فعل���ى �شبيل 

 Zee TV المث���ال، هن���اك مجموع���ة كبيرة من القن���وات الهندية مث���ل

 والتي اأفيد باأنها القناة المف�شلة لدى المغتربين الآ�شيويين، ومثل باقة 

قنوات �شتار.

اأهم نتائج درا�سة �سوق التلفزيون في الإمارات:

• تعك�س تف�شي���الت �شكان الإمارات التنوع  ا�سته���الك التلفزيون:	

ال�شكان���ي للب���الد، اإذ ت�شم تنوع���ًا وا�شعًا من الأن���واع، القنوات، 

والبرامج، بالعربية وبلغات اأخرى 

• تعد الأخب���ار والريا�شة من الأنواع المف�شلة،  الأن���واع المف�سلة:	

وبخا�ش���ة م���ن قبل الرج���ال، في حي���ن تف�شل الن�ش���اء م�شاهدة 

البرامج الترفيهية العامة، وبخا�شة المغتربات الآ�شيويات. وبين 

الرج���ال، تعد الريا�شة اأكثر �شعبية بي���ن المواطنين بينما ي�شكل 

المغتربون ن�شبة اأكبر من م�شاهدي الأخبار 

• لئحة اأكثر القنوات  	MBC القن���وات المف�سلة: تت�شدر قن���وات

�شعبي���ة ف���ي الإمارات، كم���ا �شنفت قن���اة اأبوظب���ي الأولى �شمن 

قائمة القن���وات المف�شلة، وه���ي قناة ترفيهية عام���ة تعد القناة 

الرئي�شية في �شركة اأبوظبي لالإعالم  

»�ش���دى  الريا�ش���ي  البرنام���ج  با�شتثن���اء   • المف�سل���ة:	 البرام���ج 

المالع���ب« وبرنام���ج التج���اه المعاك����س ، والعر����س ال�شباحي 

اليومي »�شباح الخير يا عرب«، لم ي�شنف اأي برنامج اآخر بذلك 

الإجماع،فالجمه���ور الإماراتي يف�شل اأنواع���ًا معينة من البرامج 

اأكثر من برامج محددة 
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ال�شكل 7: القنوات المف�شلة بح�شب الجن�شية: نتائج درا�شة ال�شوق

ونحن نتوقع خالل فترة الدرا�شة اأن يحافظ الإعالن في قطاع التلفزيون 

عل���ى ح�شته البالغة 4% من اإجمال���ي الإنفاق الإعالني واأن ينمو بمعدل 

7% بين عامي 2009 و2013. ومع منح هيئة تنظيم الت�شالت في دولة 

الإمارات العربية المتحدة لأول خدمة بث تلفزيوني عبر الهاتف النقال 

ف���ي المنطقة ون�شر “ات�ش���الت”، وهي ال�شركة الت�ش���الت الرئي�شة، 

نترن���ت عن طري���ق �شبك���ة الألياف  لخدم���ة الب���ث التلفزيون���ي عب���ر الإ

الب�شري���ة، يتوق���ع لأ�شكال اإعالمي���ة جديدة بالظهور. وم���ع ذلك فاإننا 

نتوقع اأن نموها لن يكون بالقدر الكافي لجذب اأموال الإعالن بعيدًا عن 

القنوات التلفزيونية التي تبث عبر العالم العربي خالل فترة الدرا�شة.
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مارات: نتائج درا�شة ال�شوق  ال�شكل 8: البث التلفزيوني الم�شفر في الإ
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اأهم نتائج درا�سة �سوق البث التلفزيوني الم�سفر في الإمارات:

50% من الم�شاركين لأ�شباب متعددة لعدم ا�شتراكهم  	•اأ�شار حوالي 
بالب���ث الم�شف���ر، اإذ اأ�ش���ار غالبيته���م اإل���ى اكتفائهم بالمحت���وى الذي 

يقدم���ه الب���ث التلفزيون���ي المجاني. ف���ي الوقت ذاته، ت�شك���ل الأفالم، 

الم�شل�ش���الت، والترفيه العائل���ي الأ�شباب الرئي�شي���ة لال�شتراك بالبث 

 الم�شف���ر، ف���ي حي���ن اأت���ت الريا�ش���ة، وخالفًا لالأ�ش���واق الأخ���رى، في 

المرتبة الثالثة

72%، وهو  اإلى  الإمارات  ف���ي  الم�شفر  للبث  الفعلي  النت�شار  	•ي�ش���ل 
الأعل���ى ف���ي المنطقة، برغ���م  اإ�شتخ���دام الخدمات غي���ر القانونية في 

البل���د مث���ل Dish TV. و ت�شير الأبحاث ال���ى اأن �شبكة اأوربت/�شوتايم 

 ART لها ن�شبة اأكبر من اإجمالي الإ�شتراكات مقارنًة مع

الإنترنت في الإمارات.  التلفزيوني عبر  الكيبل والبث  	•تتوفر خدمتا 
وبن�ش���ر »ات�شالت«، وه���ي �شركة الت�ش���الت الرئي�ش���ة، لخدمة البث 

التلفزيون���ي عبر الهاتف النق���ال  عن طريق �شبكة الألي���اف الب�شرية، 

فم���ن المتوق���ع اأن ينتق���ل م�شتركو الكيب���ل اإلى خدمة الب���ث التلفزيوني 

عبر الإنترن���ت، مما �شي�شمح للمعلنين بتطوي���ر و�شائل جديدة للو�شول 

لجمهورهم، ولم�شغلي البث الم�شفر تقديم خدمات جديدة 

الإنترنت

يتوق���ع لالنترن���ت كو�شيل���ة لال�شته���الك الإعالمي والإع���الن اأن ت�شهد 

نموًا قويًا خالل فت���رة الدرا�شة. ونحن نقدر باأن الإعالن عبر الإنترنت 

قد نم���ا بما يقارب 70% عام 2009، لي�شك���ل حوالي 2.5% من اإجمالي 

الإنفاق الإعالني. ومع بلوغ انت�شار خدمات النطاق العري�س ن�شبة %70 

ع���ام 2009، وهي اإحدى اأعلى المع���دلت في المنطقة، فاإننا نعتقد باأن 

الإنترن���ت �شت�شكل الو�شيلة المف�شلة للمعلني���ن. وفي حين اأثرت الأزمة 

المالي���ة العالمي���ة �شلب���ًا عل���ى م�شتوي���ات الإع���الن في جمي���ع الو�شائل 

الإعالني���ة، فاإنها في الحقيق���ة قد �شجعت المعلني���ن )كما اأكدت ذلك 

مقابالتن���ا مع خبراء في القطاع في دولة الإم���ارات العربية المتحدة( 

لت�شمين الإنترنت كو�شيلة رئي�شية �شمن خططهم الإعالمية. وكان اأحد 

اأه���م الأ�شباب التي ذكرها المعلنون خ���الل مقابالتنا هي اأن  المعلنين 

يتطلعون لقيا�س عائدات اأموالهم الم�شتثمرة في الإعالن، و لذلك،  فاإن 

الو�شائل الرقمية، وبخا�شة الإنترنت، توؤمن لهم بدائل اأكثر جاذبية.

ونح���ن نتوقع لقط���اع الإنترنت اأن ينمو بقوة في دول���ة الإمارات العربية 

المتح���دة بمعدل نمو �شنوي مركب يقرب من 40% واأن تزيد ح�شته من 

اإجمالي الإنفاق الإعالني لتبلغ حوالي 6% بنهاية عام 2013.

اأهم نتائج درا�سة �سوق الإنترنت في الإمارات:

	•ا�ستخ���دام الإنترن���ت: 35% م���ن م�شتخدم���ي الإنترنت ف���ي الإمارات 
يق���دون اأكثر من �شاعتين باإ�شتخدامه���ا. و كمعدل، يق�شي الم�شتهلكون 

ف���ي الإم���ارات 2.7 �شاعات عل���ى الإنترن���ت اأي اأكثر م���ن الوقت الذي 

يق�شونه لم�شاهدة التلفاز )�شاعتين يوميًا خالل اأيام الأ�شبوع( 

	•المحت���وى المف�س���ل: ف���ي حين يف�ش���ل حوالي ن�ش���ف الم�شاركين 
ا�شتعرا�س الإنترنت بالعربية، فاإن ن�شبة اأكبر تف�شل ا�شتعرا�س الإنترنت 

باللغة الإنجليزية )مع تفرقة وا�شحة بين العرب و غير العرب(. وممن 

يف�شل���ون اللغة العربية، ما يقرب من 75% يهتم���ون بلغة المحتوى اأكثر 

من م�شدره، ول يف�شلون بال�شرورة المحتوى الإماراتي بالذات 

	•المواق���ع العربي���ة المف�سل���ة: المواق���ع الثالث���ة الأكث���ر زي���ارة ف���ي 
الإمارات هي في�شبوك بالعربية، مكتوب، وموقع الفيديو يوتيوب 
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مارات: نتائج درا�شة ال�شوق نترنت في الإ ال�شكل 9: وقت ا�شتخدام الإ
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مارات: نتائج درا�شة ال�شوق نترنت في الإ ال�شكل 10: ا�شتخدام الإ
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اأهم نتائج درا�سة �سوق ال�سبكات الجتماعية في الإمارات:

ال�سب���كات الجتماعي���ة: اإلى جان���ب في�شبوك )بن�شختيه  	•ا�سته���الك 
العربية والإنجليزية( ت�شم قائمة مواقع ال�شبكات الجتماعية المف�شلة 

ف���ي الإم���ارات مكتوب، اأوركوت، ه���اي فايف، تويت���ر بالإنجليزية، ماي 

�شبي����س، جي���ران، وياملي، و لي����س م�شتغربًا اأن نج���د مواقع من مناطق 

 ولغ���ات مختلفة، مما يعك�س مج���ددًا الخلفي���ات والتف�شيالت المتنوعة

ل�شكان الدولة 

المف�سلة: في حين اأن زيارة مواقع ال�شبكات الإجتماعية  	•الن�ساطات 
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مارات: نتائج درا�شة ال�شوق جتماعية في الإ ال�شكل 11: تواتر زيارة مواقع ال�شبكات الإ
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�شاف���ة، وجزئي���ًا ب�شبب منح رخ�شة ت�شغي���ل التلفزيون عبر الهاتف  بالإ

مارات العربية المتحدة،  المتحرك بتقنية DVB-H موؤخرًا في دولة الإ

نتوق���ع اأن يلع���ب الهات���ف المتحرك دورًا مهم���ًا في ما يعتب���ر اأحد اأكبر 

عالني���ة ف���ي المنطق���ة العربي���ة. وف���ي حي���ن اأن 12% من  الأ�ش���واق الإ

نترنت من خالل هاتفهم  ت�ش���ال بالإ الم�شاركي���ن في البحث اأفادوا بالإ

النقال )وهي ن�شبة قليل���ة مقارنًة بالأ�شواق الأخرى(، فمع تطور البنية 

التحتي���ة والمحت���وى المق���دم عل���ى الهاتف النق���ال، مقترنًا م���ع زيادة 

اإ�شتخ���دام “الهوات���ف الذكية” ك���ال iPhone، �شيب���داأ الهاتف النقال 

بجذب ن�شبة اأكبر من اإجمالي الإعالن. 

اأخي���رًا، يتم اإنفاق ما يق���ارب 5% من اإجمالي الإنفاق الإعالني في دولة 

الإمارات العربية المتحدة في قطاعي الإذاعة والإعالن الخارجي.

بق���ي قط���اع الإذاعة في الدول���ة، حيث تبث 24 محط���ة اإذاعية، بكامله 

مملوكًا من الدولة. وف���ي حين تملك وزارة الثقافة تلك المحطات، فاإن 

هيئة تنظيم الت�شالت بقيت م�شوؤولة عن منح رخ�س البث. وفي حين 

نج���د اأن المحط���ات الإذاعية ذات �شعبي���ة في دولة الإم���ارات العربية 

المتح���دة، )بالأخ�س كنتيجة لمجتمع يق�شي اأع�ش���اوؤه وقتًا طوياًل في 

�شياراتهم( يمكن تف�شير انخفا�س الإنفاق الإعالني فيها بنف�س المبداأ 

المطب���ق في التلفزي���ون، حيث الجمهور منق�شم ب�ش���دة. وفي حين تبث 

ن�شف هذه المحطات تقريبًا بالعربية، فاإن باقي المحطات تبث بلغات 

مختلفة مثل النجليزية، والهندي���ة، والأوردو، والفلبينية، والماليالم. 

ونحن نتوقع خالل فترة الدرا�شة اأن ينمو الإعالن الإذاعي بمعدل نمو 

�شنوي مركب متوا�شع يبلغ %1.5. 

تنام���ى قطاع الإعالن الخارجي في ال�شنوات القليلة الما�شية مع طفرة 

قطاع الإن�شاءات في الدولة. وفي عام 2008، �شكل قطاع العقارات %50 

م���ن الإعالن الخارجي، ومن هنا، فاإنه من غي���ر المفاجئ اأن نجد باأن 

الإنف���اق الإعالن���ي الخارجي قد تراجع بن�شب���ة 30% عام 2009. ونحن 

نتوق���ع م�شتقباًل اأن يتعافى قطاع الإعالن الخارجي واأن ي�شتعيد م�شتواه 

لع���ام 2008 بحلول عام 2013 بمعدل نم���و �شنوي مركب يبلغ 9% خالل 

فترة الدرا�شة.

ثان���ي اأكث���ر الن�شاط���ات �شعبي���ة ف���ي الإم���ارات، اإذ اأن اأكث���ر م���ن %70 

م���ن م�شتخدم���ي الإنترن���ت ي�شتخدم���ون تل���ك المواق���ع، ف���اإن معدلت 

الزي���ارة منخف�ش���ة ن�شبي���ًا حوال���ي 5.4 م���رات اأ�شبوعيًا، وه���ي ن�شبة 

 مماثل���ة ل�ش���وق المملكة العربي���ة ال�شعودية لكنه���ا اأقل بكثي���ر منها في 

�شوق م�شر ولبنان 

عالم الخارجي ذاعة والإ الإ
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3،2 نظرة �ساملة للم�سهد الإعالمي في 11 دولة عربية اأخرى 

1،3،2 مملكة البحرين

)55(

ال�شكل 1: البحرين نظرة عامة

تمتل���ك مملك���ة البحرين اإحدى اأعلى معدلت ن�شي���ب الفرد من الناتج 

الإجمال���ي المحل���ي في المنطق���ة العربية. كم���ا تعد من ال���دول الفتية 

ن�شبي���ًا حيث ي�شكل من هم دون ال� 15 عامًا ن�شبة 26% من اإجمالي عدد 

ال�شك���ان، و50% منه���م دون ال���� 30 عامًا، كما اأن مع���دل ال�شكان الذين 

يعرفون القراءة والكتابة مرتفع ي�شل اإلى 87%. وفي حين تعد البحرين 

الدول���ة الأ�شغ���ر في المنطق���ة العربية من حيث عدد ال�شك���ان، اإل اأنها 

�شافة،  قد عملت  تلع���ب دورًا في الم�شه���د الإعالمي في المنطق���ة. بالإ

البحرين ب�شكل خا�س على تطوير قطاعات الخدمات والت�شالت.

انخف�س اإجمالي الإنفاق الإعالني في البحرين بين عامي 2008 و2009 

بن�شبة 12% نتيجة الأزمة القت�شادي���ة العالمية. وفي الم�شتقبل، نتوقع 

اأن تحقق ال�شوق الإعالنية في البحرين نموًا بمعدل �شنوي مركب ي�شل 

اإل���ى 6% خالل الفترة الم�شمولة بالدرا�شة، وذلك مع انتعا�س القت�شاد 

وتوج���ه المعلنين لرف���ع ميزانياته���م الإعالنية مرة اأخ���رى. وبا�شتثناء 

التلفزي���ون، �شيقود قطاع الإعالن عل���ى �شبكة الإنترنت ن�شبة كبيرة من 

النم���و، خا�شة واأن البحرين تمتلك اأح���د اأعلى معدلت انت�شار خدمات 

النطاق العري�س على م�شتوى المنطقة.

�شتخبارات المركزية  CIA، �شندوق النقد الدولي، انفورما تي اأم، الدليل الإعالمي لمنطقة  ال�شرق الأو�شط و �شمال افريقيا، تحليل فاليو بارتنرز )تعود    الم�شدر: كتاب حقائق العالم الذي ت�شدره وكالة الإ
.55

جمالي المحلي الذي يعود لعام 2008( كافة الأرقام الى عام  2009 ما عدا ن�شيب الفرد من الناتج الإ

• : 0.8  
• : 741 2 
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-   : 97
 -   : 3%
 -     : 2
•   :68
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ال�شكل 2: توقعات تطور قطاع الإعالن في البحرين

ت�شتاأث���ر الإعالن���ات ف���ي ال�شح���ف باأكبر ح�شة م���ن اإجمال���ي الإنفاق 

الإعالن���ي في مملك���ة البحرين بن�شبة 61%. وفي ع���ام 2009، انخف�س 

حج���م الإعالنات ف���ي ال�شح���ف بن�شب���ة 15%  الأمر الذي جعل���ه اأكثر 

المن�ش���ات ت�شررًا م���ن جراء الأزم���ة القت�شادية بم���وازاة الإعالنات 

ف���ي التلفزي���ون. ويمك���ن اأن يعزى ه���ذا النخفا����س ب�شك���ل جزئي اإلى 

الحركة الت�شحيحي���ة التي �شهدها القطاع العق���اري، الذي تاأثر ب�شدة 

قت�شاد البحرين ، والذي كان اأحد اأكثر  بالأزمة ويعد من ركائز النمو لإ

م�شادر الإيرادات الإعالنية لل�شحف بحوالي 20% من اإجمالي الإنفاق 

الإعالن���ي ف���ي عام 2008. وف���ي حين اأن مع���دل من  يعرف���ون القراءة 

والكتاب���ة يعد عاليًا في البحرين، ومع توقع اأن ت�شتعيد ال�شوق الإعالنية 

ن�شاطه���ا مجددًا، نتوقع اأن يحق���ق الإنفاق الإعالني في ال�شحف معدل 

نمو �شنوي مركب ي�شل اإلى 3% خالل فترة الدرا�شة. 

تاأ�ش�ش���ت اأول �شحيفة يومية في البحرين عام 1976. وقد �شمن قانون 

ال�شحافة لعام 2002 حرية التعبير، واعتبارًا من عام 2009 اأ�شبح عدد 

ال�شحف اليومي���ة في البحرين ت�شع �شحف، �شب���ع منها باللغة العربية 

واثنتان باللغ���ة الإنجليزية، ف�شاًل عن اأربع �شح���ف اأ�شبوعية. وتوا�شل 

ع���دد المطبوعات ف���ي البحرين ارتفاع���ه عام 2009 م���ع �شدور مجلة 

اأ�شبوعي���ة بعنوان اأ�شواق. وتمتلك البحرين اأعلى ن�شبة انت�شار لل�شحف 

 اأعلن���ت �شحيفة اأخبار 
)56(

مقاب���ل كل مليون �شخ�س بال���غ في المنطقة.

الخليج اأن حجم التوزيع و�شل اإلى 36،000 ن�شخة، وهي الن�شبة الأعلى 

المعلنة  بين كافة ال�شحف. كما تمتلك �شحف البحرين ح�شورًا وا�شعًا 

على �شبكة الإنترنت، فمن اأ�شل 13 �شحيفة )يومية واأ�شبوعية(، هناك 

�شحيفة واحد فقط لي�س لديها موقع اإلكتروني. 

انخف����س اإجمالي الإنفاق الإعالني في المجالت بن�شبة 10% في الفترة 

بي���ن عامي 2008 و 2009. وفي حين �شكل القط���اع العقاري اأحد اأعلى 

مع���دلت الإنف���اق الإعالني في المجالت، فاإن قطاع���ات اأخرى بما في 

ذلك قطاع ال�شيافة �شاهمت بح�شة كبيرة في الإنفاق الإعالني. وجاء 

اإط���الق مجل���ة  “تايم اآوت بحرين” ، في مار����س 2009، لي�شكل اأحدث 

العناوين في محفظة المجالت التي ت�شدر في البحرين.

حاف���ظ التلفزي���ون المحل���ي عل���ى مكانته كثان���ي اأهم من�ش���ة اإعالنية 

بع���د ال�شحف مع ح�ش���ة تبلغ 15% م���ن اإجمالي ال�ش���وق الإعالنية في 

البحرين خ���الل عام 2009. وفي حين انخف�س الإنفاق على الإعالنات 

التلفزيونية بن�شبة 15% في عام 2009، اإل اأننا نتوقع اأن ت�شترد ن�شاطها 

خالل الفترة المح���ددة، واأن تحقق زيادة بن�شبة 10% مدفوعة بعاملين 

عالمي���ة بعد انتقال �شبكة  رئي�شيي���ن. الأول، تعززت مكانة البحرين الإ

اأورب���ت من روم���ا اإلى البحرين ف���ي عام 2006، واختي���ار البحرين من 

قبل )MBC( لتك���ون مقرًا لقناة MBC2. وال�شب���ب الثاني، قيام هيئة 

الإذاع���ة والتلفزيون في البحرين بال�شتثمار ب�شكل كبير بهدف تحديث 

�ش���وق التلفزيون المحلي، حيث تتولى الهيئ���ة اإدارة وت�شغيل �شت قنوات 

اأر�شية، تبث ثالث منها اأي�شًا عبر الأقمار ال�شناعية. 

وق���د تعاقدت الحكومة م���ع عدة �شركات للبث الأر�ش���ي الرقمي بهدف 

تجديد خدمات هيئ���ة الإذاعة والتلفزيون، وب�شكل م���وازي لبناء مركز 

موؤتمت بالكامل لتوفير خدمات البث عالي الو�شوح. ومع ذلك، يتناف�س 

التلفزي���ون البحرين���ي المحل���ي، كبقي���ة الأ�ش���واق الأخرى ف���ي منطقة 

الخلي���ج، للح�شول عل���ى ح�شة اأكبر من الإنف���اق الإعالني مع القنوات 

التلفزيونية الف�شائية العربية. وفي حين اأن الأطباق الالقطة محظورة 

 15.4 �شحيفة لكل مليون بالغ، انظر الق�شم الأول
.56

    

13%
6.3%

    
)2009 –2013(

 
76

85
7579

8590
95

   

95 90 85 79 75 85 76

8 5 7 5 6 5 5 5 3 2 2 1 1 0

6.3%

28%

    
2009  - 2013 2007200820092010201120122013

 :    

8.5 7.5 6.5 5.5 3.2 2.1 1.0

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

  )   (8.5 7.7 6.9 6.5 6.2 6.5 7.2

8.2 7.8 7.3 7.0 6.7 7.5 6.0

17 16 15 12 12 14 11

52 50 49 47 46 54 49

28%

0.0%

8.4%

5.1%

10%

3.2%



121

من الناحية القانونية، اإل اأن اإر�شال القنوات الف�شائية ي�شل تقريبًا اإلى 

كافة المنازل في البحرين.

ا�شتف���ادت القن���وات التلفزيوني���ة الم�شفرة في البحرين م���ن انخفا�س 

عمليات القر�شنة ب�شك���ل كبير في البالد، حيث انخف�شت من 80% في 

 وبالمقارنة مع الدول الأخرى في 
)57(

عام 2002 اإلى 20 % في عام 2007.

المنطق���ة، تمتلك البحرين ن�شبة انت�شار عالي���ة لخدمات البث الم�شفر  

م���ع جزء عب���ر الكيبل )�شبكات نق���اط خدمة التوزيع متع���ددة القنوات 

)MMDS(،  خدمة الكيبل الال�شلكي من هيئة الإذاعة والتلفزيون في 

مملك���ة البحري���ن(. ومن المهم مالحظة اأنه عل���ى الرغم من اأن �شبكة 

اأورب���ت يقع مقرها الرئي�شي في البحرين، اإل اأن راديو وتلفزيون العرب 

 
)58(

“ART” تعد المن�شة المهيمنة لخدمات البث الم�شفر في المملكة.

كان الإعالن على �شبكة الإنترنت في البحرين ال�شكل الوحيد من اأ�شكال 

الإع���الن الذي وا�شل م�شيرة النمو على الرغم من الأزمة القت�شادية. 

ونتوق���ع اأنه تمكن من تحقيق نمو كبير بن�شبة 52% في عام 2009. ويعد 

النت�ش���ار الكبير لخدم���ات النط���اق العري�س في البحري���ن وانخفا�س 

ميزانيات المعلنين، المرالذي دفعهم للبحث عن من�شات اأكثر فعالية 

وقابلة للقيا�س وذات ن�شب���ة و�شول عالية من الدوافع الرئي�شية لحدوث 

ذل���ك النمو. وخالل الفت���رة الم�شمول���ة بالدرا�شة، نتوق���ع نمو معدلت 

الإعالن على الإنترنت وتحقيق معدل نمو �شنوي مركب ي�شل اإلى %28. 

ونعتقد اأن ي���وؤدي ارتفاع حدة المناف�شة في �شوق الإنترنت في البحرين 

)22 م���زود لخدمات الإنترنت، وعدد من �شرك���ات خدمة الواي ماك�س 

)WiMAX((، مع وجود خطط حكومية للو�شول اإلى الخدمة العالمية 

للنطاق العري�س خالل هذه الفترة، اإلى دعم وت�شريع الإنفاق الإعالني 

عل���ى �شبك���ة الإنترنت. كذل���ك �شرع���ت الحكومة بعدد م���ن المبادرات 

الرامية اإلى ت�شجيع الإب���داع والبتكار في تطوير المحتوى المحلي على 

)59(

�شبكة الإنترنت.

ي�شك���ل الإنفاق الإعالن���ي في الإذاعة ن�شب���ة �شغيرة جدًا م���ن اإجمالي 

الإنف���اق الإعالن���ي و�شلت اإل���ى 2%. ونعتقد اأن الم�شت���وى الإعالني في 

الإذاع���ة �شيبق���ى م�شتقرًا حول ه���ذه الن�شب���ة خالل الفت���رة المحددة 

 Voice( حي���ث ل يتوقع ح���دوث اأية تط���ورات رئي�شي���ة. وتبقى اإذاع���ة

FM 104.2( المحط���ة التجارية الوحيدة، ول ت�شتهدف هذه المحطة 

المجتمع المحل���ي البحريني لأنها تقوم ببث برامجها باللغات الهندية، 

والماليالم، والتاميلية.

مع انخفا�س النفقات بن�شبة 5% في عام 2009، لم يتاأثر حجم الإنفاق 

على الإعالنات الخارجية بنف�س النخفا�س الذي عانت منه المن�شات 

الإعالني���ة الأخرى. ونتوقع اأن يحاف���ظ قطاع الإعالنات الخارجية على 

ح�شته من اإجمالي الإنفاق الإعالني خالل الفترة المحددة، واأن يحقق 

معدل نمو �شنوي مركب ي�شل اإلى %8.

 انفورما تي اأم
.57

 بناء على مقابالت مع خبراء القطاع
.58

 اأطلقت هيئة الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة جديدة في عام 2009 لتعزيز نمو المحتوى العربي في المواقع الإلكترونية.
.59
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2،3،2 المملكة الأردنية الها�سمية

)60(

ال�شكل 1: الأردن: لمحة عامة

نم���ا الناتج الإجمالي المحلي في الأردن بن�شبة 6% بالقيمة الإ�شمية في 

ع���ام 2009. وعلى غرار معظم البلدان العربية، تغلب فئة ال�شباب على 

�شكان الأردن، حيث ت�شل ن�شبة ال�شكان ممن هم دون �شن 15 عامًا اإلى 

36%، و اإلى 65% لمن هم دون �شن 30 عامًا. كما يوجد في الأردن ن�شبة 

عالي���ة ممن يعرفون الق���راءة والكتابة ت�شل اإلى حوالي 90%، وهو ثالث 

اأعلى معدل في المنطقة العربية.

على الرغم من اأن اإجمالي الإنفاق الإعالني في الأردن ارتفع بن�شبة %20 

بين عامي 2007 و 2008، فقد تباطاأ هذا النمو اإلى 1% في عام 2009. 

وت�ش���م قائمة القطاعات الأكثر م�شاهمة في نم���و القطاع الإعالني في 

البالد كال من الت�شالت، والخدمات الم�شرفية، والعقارات، غير اأن 

المعلنين في القطاعين الأخيرين قاموا بمراجعة ميزانياتهم الإعالنية 

ب�شب���ب الأزمة القت�شادية. ونتوقع م�شتقب���اًل اأن يرتفع اإجمالي الإنفاق 

الإعالني بمعدل نم���و �شنوي مركب تبلغ ن�شبته 9% خالل فترة الدرا�شة 

.)2013-2009(

�شتخبارات المركزية  CIA، �شندوق النقد الدولي، انفورما تي اأم، الدليل الإعالمي لمنطقة  ال�شرق الأو�شط و �شمال افريقيا، تحليل فاليو بارتنرز )تعود كافة   الم�شدر: كتاب حقائق العالم الذي ت�شدره وكالة الإ
.60

جمالي المحلي الذي يعود لعام 2008( الأرقام الى عام 2009 ما عدا ن�شيب الفرد من الناتج الإ
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ال�شكل 2: توقعات تطور القطاع الإعالني في الأردن

  تراج���ع حج���م الإنف���اق الإعالني في المج���الت بن�شب���ة 11% في عام 

2009، ويرج���ع ذلك لقيام قطاعات مثل ال�شيارات، والعقارات، وال�شلع 

الفاخ���رة بخف����س ميزانياتها الإعالنية. ومع ذلك، ك���ان هناك موازنة 

لأث���ر ه���ذا النخفا����س عل���ى اإجمال���ي الإعالنات ف���ي و�شائ���ل الإعالم 

عالنات في ال�شحف )التي  المطب���وع من خالل  الزيادة في اإجمالي الإ

عالنات في و�شائل الإعالم المطبوع( بن�شبة  تمثل 94% م���ن اإجمالي الإ

3%. ونتوق���ع خ���الل فت���رة الدرا�ش���ة )2009-2013( اأن ينم���و الإنفاق 

الإعالن���ي في ال�شحف والمجالت بما يتما�شى مع نمو ال�شوق الإعالنية 

عمومًا بمعدل نمو �شنوي مركب تبلغ ن�شبته 8% و10 % على التوالي.

يتم تنظيم عمل ال�شحافة الأردنية من خالل قانون المطبوعات والن�شر 

ال���ذي تم تعديله ف���ي 21 مار�س 2007 لي�شمن حري���ة اأكبر للتعبير عن 

الراأي فعلى �شبيل المثال، �شمح لل�شحفيين بتغطية جل�شات المحاكم.

وق���د �شاه���م تحول �شحيف���ة ال�شبيل من �شحيف���ة اأ�شبوعي���ة اإلى يومية 

في فبراي���ر 2009 في زيادة عدد ال�شحف اليومي���ة العربية في الأردن 

اإل���ى �شبع، في حين تع���د »جوردان تايمز« ال�شحيف���ة الوحيدة الناطقة 

بالنجليزي���ة في البالد. وتعتب���ر �شحيفة الراأي الت���ي انطلقت في عام 

1971 ال�شحيف���ة اليومي���ة الأكث���ر �شعبية ف���ي الأردن مع حج���م توزيع 

 وتمتلك جمي���ع ال�شحف اليومية 
)61(

معل���ن ي�شل الى 90،000 ن�شخ���ة. 

في الأردن مواقع على الإنترنت. ويعد عدد ال�شحف اليومية في الأردن 

منخف�شًا بالن�شبة لعدد ال�شكان و بالن�شبة العالية لمعدل معرفة القراءة 

و الكتاب���ة بالمقارنة مع الأ�شواق الأخ���رى اإذ تبلغ ن�شبة تركيز ال�شحف 

1.7 عنوان لكل مليون ن�شمة.

يزي���د عدد المج���الت في الأردن ع���ن 20 مجلة بما ف���ي ذلك عدد من 

 On(و ،)Jo(و ،)Business Today( المج���الت الإنجليزية مث���ل

Campus( وغيره���ا. وتعد مجل���ة ليالينا، وهي مجل���ة �شهرية باللغة 

العربي���ة تغط���ي الأح���داث الجتماعي���ة ف���ي الأردن، واح���دة م���ن اأكثر 

المج���الت �شعبية في الب���الد، حيث و�شلت اأعداد توزيعه���ا المعلنة اإلى 

في عام 2008.
 )62(

12.000 ن�شخة 

ويع���د �شوق الإعالن في التلفزي���ون المحلي �شغيرًا ف���ي الأردن حيث ل 

يتج���اوز 4% من اإجمالي الإنفاق الإعالني. وقد كان الإعالن التلفزيوني 

اأكب���ر الخا�شرين بين عامي 2008 و 2009، حيث انخف�س بن�شبة %29. 

يمكن اأن يعزى هذا اإل���ى النت�شار الوا�شع للمحطات الف�شائية )حوالي 

80% في ع���ام 2009(، والتي تت�شمن مجموعة م���ن المحطات الرائدة 

عل���ى م�شت���وى المنطق���ة العربية الت���ي تجذب اأكب���ر ح�شة م���ن اأموال 

الإعالن. 

في عام 2003، تم تحري���ر قطاع البث الأردني. وتقوم موؤ�ش�شة الإذاعة 

والتلفزي���ون الأردنية المملوكة من قبل الدولة باإدارة القناة التلفزيونية 

الأر�شي���ة الوحي���دة، وه���ي القناة الأول���ى، و تب���ث ف�شائيًا اأي�ش���ًا. وقد 

اأ�شحب���ت القناة الأولى القن���اة التلفزيونية الأر�شية الوحيدة بعد اأن تم 

اإغالق اثنتين من القنوات الأر�شية الأخرى، هما القناة الثانية )القناة 

الريا�شية( والقناة الثالث���ة )قناة الأفالم( في مايو 2008. وتم تاأجيل 

اإطالق اأول قن���اة تلفزيونية اأر�شية مملوكة للقط���اع الخا�س في الأردن 

)ATV( ع���دة م���رات منذ الموع���د الأ�شلي لإطالقها ف���ي 2007، ومن 

المتوق���ع اأن تبداأ القن���اة البث في مطلع ع���ام 2010. ويتوقع اأن ي�شاهم 

اإط���الق )ATV( ف���ي تعزي���ز المناف�شة في �ش���وق التلفزي���ون المحلية. 

ونتوق���ع م�شتقباًل  اأن ينم���و الإنفاق الإعالني ف���ي التلفزيونات المحلية 

بمعدل نمو �شنوي مركب تبلغ ن�شبته 9% خالل فترة الدرا�شة. 

فق���ط من المنازل التي 
 ) 63(

يق���در معدل انت�ش���ار البث الم�شفر بنحو %4 

CONFIDENTIAL 
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2.5 Jordan 

Exhibit 70: Jordan: a snapshot 

•Population: 5.9m
•Area: 89,342 km2

•GDP per capita: US$ 3,630 
•Media Zones: Jordan Media City
•Size of the ad market: US$ 104m
•Number of daily newspapers: 8
•Total circulation: 313,000
•Total TV Penetration: 95%

-Satellite TV Penetration: 78%
-Cable TV Penetration: 1%
-IPTV Penetration: 0.1%

•Broadband Penetration: 15%
•Mobile Penetration: 95%

Note:

Source:

All figures refer to 2009 except GDP per capita which refers to a 2008 est.
TV Penetration are based on TV households and total TV penetration is based on all households
CIA World Factbook, IMF, Informa TM, MENA Media Guide, Value Partners Analysis 

Jordan’s GDP grew by 6% in nominal terms in 2009. Similar to most of the Arab countries, Jordan has a 
young population with 36% under the age of 15 and 65% under the age of 30. It also has a high literacy rate of 
around 90%, the third highest literacy rate in the Arab region. 

Although total advertising expenditure in Jordan increased by 20% between 2007 and 2008, total advertising 
expenditure growth slowed to 1% in 2009. The major contributors for advertising growth in the country are the 
telecommunications, banking, and real estate sectors out of which the latter two revised their advertising 
budgets due to the economic crisis. Going forward, we expect total advertising expenditure to increase at a 
CAGR of 8% over the projection period 2009-2013. 
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  اآيرك�س في عام 2009
.61

 دليل الإعالم في ال�شرق الأو�شط و �شمال افريقيا
.62

 اإنفورما تي ام 
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 تحت���وي اأجهزة تلفزي���ون، ويتوفر الب���ث الم�شفر ف���ي الأردن من خالل

عدة من�شات:

ART و  �شوتايم  اأروبت/  الإقليمية  الم�شفر  البث  	•�شركات 
 • �شرك���ة الأردن لخدم���ات الكيب���ل الت���ي اأطلق���ت من�ش���ة لتلفزي���ون 

   الكيبل في عام 2005

 2008 انطلقت في عام  التي  الإنترنت  التلفزيوني عبر  البث  	•خدمة 
م���ن قبل �شرك���ة اأورانج الأردن و توف���ر خدمات الفيدي���و ح�شب الطلب 

والإ�ش���راف العائل���ي. غي���ر اأن الأ�شع���ار المرتفع���ة لخدم���ات النط���اق 

العري����س قد تح���د من تطور �شوق الب���ث التلفزيوني عب���ر الإنترنت في 

الأردن

وتع���د الأردن م���ن جه���ات الإنت���اج الرئي�ش���ة للم�شل�ش���الت التلفزيونية 

العربي���ة، وه���ي مق���ر لبع����س �شرك���ات انت���اج اأ�شا�شي���ة  ف���ي المنطقة 

العربية مث���ل المركز العربي لالإنتاج الإعالمي. وكان م�شل�شل الجتياح 

 ال���ذي اأنتج���ه المرك���ز اأول م�شل�شل عربي يف���وز بجائزة اإيم���ي الدولية

في �شهر نوفمبر 2008.

ت���م تاأ�شي����س المدين���ة الإعالمي���ة الأردني���ة ف���ي ع���ام 2001، وخالفًا 

لمعظ���م الم���دن الإعالمية الأخرى ف���ي المنطقة العربي���ة، تعود ملكية 

المدين���ة للقطاع الخا�س. وتن�شط المدينة كمق���ر ل�شركات البث وجهة 

اإنت���اج، وه���ي تدي���ر 215 قن���اة تلفزيوني���ة تغط���ي اأ�شترالي���ا، واأوروبا، 

وال�ش���رق الأو�ش���ط، وجزء م���ن اأفريقي���ا. ويقوم مركز الب���ث الخارجي 

في المدين���ة بتلبية احتياجات 70 قناة تلفزيوني���ة. وبح�شب المقابالت 

الت���ي اأجريناها م���ع خبراء القطاع في الأردن، ف���اإن المدينة الإعالمية 

الأردني���ة في طور تحديث البني���ة التحتية لتالئم تقنية الو�شوح العالي. 

 كم���ا تخطط المدينة لتحويل ال�شتوديوهات اإل���ى تقنية الو�شوح العالي

اأي�شًا في عام 2010.

�شهد الإعالن عب���ر الإنترنت، واإن كان ينطلق من قاعدة �شغيرة، اأعلى 

مع���دلت النمو، حيث بلغت ن�شب���ة نمو الإنفاق الإعالن���ي عبر الإنترنت 

اأكث���ر م���ن 130% بي���ن عام���ي 2008 و 2009. ويتوق���ع اأن تنمو خدمات 

النط���اق العري�س التي يبلغ مع���دل انت�شارها حاليا 15%، ب�شكل ملحوظ 

 ف���ي 2013. كما اأن 
)64(

خ���الل فترة الدرا�ش���ة  لت�شل اإلى اأكثر من %50 

الأردن ت�شت�شي���ف ع���ددًا من كبري���ات �شركات الإنترن���ت، بما في ذلك 

»مكت���وب« و«جيران«، وهما من اأكثر المواق���ع �شعبية في عالم ال�شبكات 

الجتماعي���ة على م�شت���وى المنطقة. تم اإطالق جي���ران في عام 2000 

ليك���ون اأول مجتم���ع عربي عل���ى ال�شبك���ة، ونجح في ا�شتقط���اب ثمانية 

 اأما مكتوب فقد تاأ�ش�س في عام 
)65(

ماليي���ن زائر �شهريًا في عام 2009. 

2000 عندم���ا اأ�شبح اأول موقع باللغة العربية لحلول البريد اللكتروني. 

وق���د حقق مكتوب واحدة من اأكبر ق�ش�س النجاح على �شبكة الإنترنت 

ف���ي المنطقة العربية، حيث قاع���دة م�شتخدميه وا�شعة و تم ال�شتحواذ 

علي���ه من قب���ل ياهو في �شي���ف 2009. وبالتالي، فاإننا نتوق���ع اأن ي�شهد 

الإنف���اق الإعالني عب���ر الإنترنت نموًا قويًا ليمثل م���ا يقرب من 8% من 

اإجمالي الإنفاق الإعالني خالل فترة الدرا�شة.

مع اإط���الق اأربع محط���ات اإذاعية جديدة في ع���ام 2009، و�شل العدد 

الإجمال���ي للمحط���ات الإذاعي���ة في الأردن اإل���ى 28. وقد نم���ا اإجمالي 

الإنف���اق الإعالني الإذاعي بين عامي 2008 و 2009 بن�شبة 20%. ومنذ 

تحري���ر �ش���وق البث في ع���ام 2003، وا�شل ع���دد المحط���ات الإذاعية 

الخا�شة ارتفاعه و و�شل الى 18 محطة في 2009. ونحن نتوقع اأن ينمو 

اإجمال���ي الإنفاق الإعالني الإذاعي بمعدل نمو �شنوي مركب تبلغ ن�شبته 

8%، وذل���ك تم�شيًا مع نمو �شوق الإعالن���ات عمومًا خالل فترة الدرا�شة 

.)2013-2009(

يمث���ل الإع���الن الخارجي حوال���ي 7% من اإجمال���ي الإنف���اق الإعالني. 

وبع���د اأن قام المعلنون الرئي�شيون بخف����س ميزانياتهم في عام 2009، 

انخف�س الإنفاق الخارج���ي بن�شبة 9%. كما تاأثر الإعالن الخارجي بعد 

اأن ت���م حظر تركيب اللوحات الإعالني���ة على اأ�شطح المباني في الأردن 

عام 2007. ونتوقع م�شتقباًل اأن ي�شهد الإعالن الخارجي  تراجعًا طفيفًا 

، م���ن حي���ث ح�شته من اإجمالي الإنفاق الإعالن���ي لي�شل اإلى ما يقرب 

من 5% من اإجمالي ال�شوق الإعالنية.

 اإنفورما تي ام
.64

 بناء على مقابالت مع خبراء القطاع
.65
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3،3،2  دولة الكويت

)66(

ال�شكل 1 : الكويت نظرة عامة

تمتلك الكويت اإح���دى اأعلى معدلت ن�شيب الفرد من الناتج الإجمالي 

المحل���ي في المنطقة العربية. ويعتمد اقت�شاد الكويت ب�شكل كبير على 

النف���ط والغاز، بحي���ث ت�شكل عائدات النفط اأكثر م���ن 50% من الناتج 

الإجمال���ي المحل���ي. وقد تاأث���ر اقت�شاد الكوي���ت بالأزم���ة القت�شادية 

العالمي���ة ب�شكل ملحوظ، و�شهد الناتج الإجمالي المحلي اأكبر انخفا�س 

في المنطقة العربية من حيث القيمة الإ�شمية اإذ اإنخف�س بن�شبة %27، 

اإل اأن ت�شحي���ح نم���و النات���ج المحلي الحقيقي لم يك���ن بذلك الم�شتوى 

)�شالب 1.5 %(. كما انخف�س اإجمالي الإنفاق الإعالني بن�شبة 13% في 

عام 2009، ونتوقع اأن ي�شتعيد هذا القطاع عافيته واأن يرتفع بمعدل نمو 

�شنوي مركب يبلغ 7% خالل الفترة المحددة وذلك مع تعافى القت�شاد 

م���ن النكما�س. كما نتوقع اأن ت�شه���م الإنترنت خالل هذه الفترة بن�شبة 

كبيرة في نمو ال�شوق الإعالنية.

�شتخبارات املركزية  CIA، �شندوق النقد الدويل، انفورما تي اأم، الدليل الإعالمي ملنطقة  ال�شرق الأو�شط و �شمال افريقيا، حتليل فاليو بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل    امل�شدر: كتاب حقائق العامل الذي ت�شدره وكالة االإ
.66

عام 2009 ما عدا ن�شيب الفرد من الناجت الإجمايل املحلي الذي يعود لعام 2008(

• : 3.5  
• : 17,818 2 
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ال�شكل 2: توقعات تطور �شوق الإعالن في الكويت

ا�شتح���وذ قط���اع الإع���الم المطب���وع عل���ى اأكثر م���ن 80% م���ن اإجمالي 

ال�ش���وق الإعالنية في الكويت في عام 2009. وبع���د اأن �شهد نموًا كبيرًا 

بل���غ حوالي 20% في ع���ام 2008، �شهد الإنفاق العالن���ي في ال�شحف 

انخفا�شًا بن�شبة 15%  بين عامي 2008 - 2009 لي�شل اإلى 270 مليون 

دولر، ويع���ود ذلك ب�شكل اأ�شا�شي لأن المعلني���ن الرئي�شيين في الكويت 

 ت�شرروا بدرجة اأكبر من 
)67(

)قطاعات العقارات، والبنوك، وال�شيارات(

غيره���م نتيجة الأزمة القت�شادية، وكا�شتجاب���ة لذلك قاموا بتخفي�س 

ميزانياته���م الإعالني���ة. وكانت المج���الت اأكثر المن�ش���ات ت�شررًا مع 

انخفا�س النفقات الإعالنية بن�شبة 20% في عام 2009. ويرجع ال�شبب 

وراء ه���ذا النخفا�س لأن اأغلب الجهات المعلنة الرئي�شية في المجالت 

كان���ت عبارة عن عالمات تجارية عالمي���ة لجاأت اإلى خف�س ميزانياتها 

المخ�ش�شة لالإعالن نتيجة لتاأثرها بالأزمة القت�شادية.

اأدى �ش���دور قان���ون ال�شحافة والمطبوعات ف���ي الكويت في عام 2006 

والذيُ �شم���ح بموجبه باإ�شدار تراخي�س لل�شح���ف اليومية اإلى اإطالق 

العديد من العناوين الجديدة. و�شهد عدد ال�شحف اليومية في الكويت 

ارتفاع���ًا من 8 �شحف في عام 2006 اإل���ى 17 �شحيفة في عام 2009- 

منها 14 باللغة العربية و3 باللغة الإنجليزية. ومن ناحية اأخرى، اأغلقت 

�شحيف���ة اأ�شوات، التي اأطلقت في اأكتوبر 2008 في فبراير 2009 نظرًا 

ل�شعوب���ات مالية. وتتمتع كافة ال�شحف في الكويت بح�شور على �شبكة 

الإنترنت وتوفر للزوار مي���زات اإلكترونية متقدمة كالو�شول لالأر�شيف، 

وخي���ارات البحث المتقدم وغيرها. وقد اأك���دت لقاءاتنا مع العديد من 

الموؤ�ش�ش���ات ال�شحفي���ة البارزة في الكويت مرة اأخ���رى اأن اأعداد قّراء 

المواقع الإخبارية الإلكترونية ي�شهد تزايدًا م�شتمرًا.

وكنتيج���ة للقواني���ن الإعالمي���ة الجديدة المتح���ررة وارتف���اع معدلت 

الق���راءة والكتاب���ة في الكوي���ت، نعتق���د اأن الإعالم المطب���وع �شيوا�شل 

ازدهاره خ���الل الفترة الم�شمول���ة بالدرا�شة بمعدل نم���و �شنوي مركب 

يبلغ حوالي %6.

ا�شتقط���ب التلفزي���ون المحل���ي كمن�ش���ة اإعالني���ة ح�ش���ة �شئيل���ة من 

اإجمال���ي حجم ال�شوق الإعالنية في ع���ام 2009 )6%(. وبالإ�شافة اإلى 

اأن الف�شائي���ات العربي���ة ل ت���زال ت�شتقطب ن�شبة كبيرة م���ن ميزانيات 

المعلنين، اأدت الأزمة المالية اإلى مزيد من النخفا�س و�شل اإلى 18 % 

في عام 2009. ومع ذل���ك، فاإننا نتوقع في الم�شتقبل اأن يتمكن الإنفاق 

الإعالني في التلفزيون من تحقيق معدلت نمو جيدة بن�شبة 5% كمعدل 

نمو �شنوي مركب خالل الفترة المحددة. 

ب���داأ البث التلفزيوني الأر�شي في الكويت في �شتينيات القرن الما�شي. 

وتق���وم حكومة الكويت بت�شغيل ثالث قن���وات اأر�شية هي الأولى والثانية 

والثالث���ة. ومنذ2004، ق���د اأطلقت قناتان تلفزيونيت���ان خا�شتان و هما 

تلفزي���ون ال���راي ف���ي ع���ام 2004، وتلفزي���ون الوط���ن في ع���ام 2007. 

و�شرعان ما اأ�شب���ح تلفزيون الوطن من اأكثر القنوات �شعبية في الدولة 

نظ���رًا لتركيزه عل���ى الجمهور الكويتي بالدرج���ة الأولى، في حين حاول 

تلفزيون الراي ا�شتقطاب قاعدة م�شاهدين اأو�شع.

تحظ���ى الف�شائي���ات ب�شعبية كبي���رة في الكويت مع م���ا يزيد على 90 % 

م���ن الأ�شر الت���ي تتابع القن���وات التلفزيوني���ة الف�شائي���ة. وعلى الرغم 

م���ن اأن م�شاهدة التلفزي���ون الأر�شي تحظى بن�شبة كبي���رة بين الأ�شر، 

اإل اأن القن���وات العربية ل تزال مهيمن���ة على ال�شاحة الأمر الذي يف�شر 

�شب���ب ح�شول �شوق العالنات في التلفزيون المحلي على ن�شبة �شغيرة 
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2.5 Jordan 

Exhibit 70: Jordan: a snapshot 

•Population: 5.9m
•Area: 89,342 km2

•GDP per capita: US$ 3,630 
•Media Zones: Jordan Media City
•Size of the ad market: US$ 104m
•Number of daily newspapers: 8
•Total circulation: 313,000
•Total TV Penetration: 95%

-Satellite TV Penetration: 78%
-Cable TV Penetration: 1%
-IPTV Penetration: 0.1%

•Broadband Penetration: 15%
•Mobile Penetration: 95%

Note:

Source:

All figures refer to 2009 except GDP per capita which refers to a 2008 est.
TV Penetration are based on TV households and total TV penetration is based on all households
CIA World Factbook, IMF, Informa TM, MENA Media Guide, Value Partners Analysis 

Jordan’s GDP grew by 6% in nominal terms in 2009. Similar to most of the Arab countries, Jordan has a 
young population with 36% under the age of 15 and 65% under the age of 30. It also has a high literacy rate of 
around 90%, the third highest literacy rate in the Arab region. 

Although total advertising expenditure in Jordan increased by 20% between 2007 and 2008, total advertising 
expenditure growth slowed to 1% in 2009. The major contributors for advertising growth in the country are the 
telecommunications, banking, and real estate sectors out of which the latter two revised their advertising 
budgets due to the economic crisis. Going forward, we expect total advertising expenditure to increase at a 
CAGR of 8% over the projection period 2009-2013. 
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ن�شبيًا. وقد بلغت ن�شبة انت�شار البث الم�شفر في الكويت حوالي 23% مع 

نهاية عام 2009، ويعد هذا المعدل عاليًا ن�شبيًا بالمقارنة مع بقية دول 

المنطقة العربية.

، والتي تاأ�ش�شت عام  )KCV( تعد ال�شرك���ة الكويتية للكيبل التلفزيون���ي

1997، م�شغل الكيبل الح�شري في الكويت. وقد اأطلقت ال�شركة خدمة 

الفيديو ح�شب الطلب في عام 2004 بالإ�شافة اإلى غيرها من الخدمات 

. وتبل���غ الن�شبة  )LuxSat( التفاعلي���ة بالتع���اون مع �شرك���ة لوك�ش���ات

الإجمالية لنت�شار تلفزيون الكيبل في الكويت حاليًا %9. 

وفي حي���ن لم تطلق زين، الم�شغل الذي يحظ���ى بمكانة را�شخة، خدمة 

البث التلفزيوني عبر الإنترنت اإلى الآن، اإل اأن بع�س الخدمات تطورت 

واأ�شبح���ت جاهزة لالإطالق: يتم توفير خدم���ات البث التلفزيوني عبر 

الإنترنت في الكويت من قبل موؤ�ش�شتي اأنيفيا )Anevia( واإح�شان، وقد 

يت���م اإطالق خدمة جديدة للبث التلفزيوني عبر الإنترنت في الم�شتقبل 

القريب من خالل موؤ�ش�شة كلمات لالت�شالت. 

ا�شتف���اد قطاع الإعالن على الإنترنت ب�شك���ل غير مبا�شر من النكما�س 

القت�ش���ادي، وذلك بح�شب المقاب���الت التي اأجريناه���ا، بحيث انتقل 

المعلن���ون م���ن من�شات الإع���الن التقليدية اإلى �شبك���ة الإنترنت. وعلى 

الرغ���م من نموها من مج���رد قاعدة �شغي���رة، اإزداد اإجمال���ي الإنفاق 

الإعالني على الإنترنت اأكثر من ال�شعف بين عامي 2008 و2009 محققًا 

اأعل���ى ن�شبة زيادة بين كافة المن�شات الأخرى. وتعد �شوق الإنترنت في 

الكوي���ت تناف�شية مع وجود �شركات تزويد خدم���ة الإنترنت ال�شريع بما 

في ذلك فا�شت لالت�شالت، ويونايتد نيتورك�س، والوطنية لالت�شالت. 

وارتفع���ت ن�شبة انت�شار خدمات النطاق العري����س في الكويت من 10 % 

ف���ي عام 2006 اإلى حوالي 25 % ف���ي عام 2009، ويتوقع اأن ت�شتمر هذه 

الزي���ادة في الم�شتقبل محققة مزي���دًا من النمو في الإعالن على �شبكة 

الإنترنت. ولذلك، نتوقع ازدياد الإعالن على �شبكة الإنترنت بمعدل نمو 

�شنوي مركب يبلغ 63 % خالل الفترة المحددة.

بقي قطاع الإعالنات الخارجية �شامدًا في وجه الأزمة القت�شادية مع 

تحقي���ق زيادة بن�شبة 20% بين عام���ي 2008   و2009. ونتوقع ا�شتمرار 

زي���ادة الإنفاق الإعالني الخارجي بمعدل نم���و �شنوي مركب يبلغ  %11 

خالل الفترة بين 2013-2009.
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4،3،2   المملكة المغربية

)68(

ال�شكل 1: المغرب: نظرة عامة

بعد اأن كان القت�شاد المغربي في وقت من الأوقات قائمًا على الزراعة 

ب�شكل كلي، اأ�شبح منذ �شنوات قليلة اأكثر تنوعًا حيث تزداد اأهمية قطاع 

الخدم���ات اأكثر فاأكثر. وفي حي���ن اأن 57% من �شكان المغرب هم تحت 

�ش���ن الثالثي���ن، ن�شبة من يعرفون الق���راءة والكتابة ف���ي المغرب تبقى 

منخف�ش���ة اإذ ت�ش���ل الى 52% فق���ط. وقد نجح القت�ش���اد المغربي في 

النجاة م���ن النكما�س القت�ش���ادي الذي اأثر �شلبًا عل���ى معظم اأ�شواق 

المنطقة والعالم، حيث نما الناتج الإجمالي المحلي الإ�شمي والحقيقي 

معًا بن�شبة 2% و 5% على التوالي.

وبالت���وازي م���ع نم���و النات���ج الإجمالي المحل���ي، نما �ش���وق الإعالن في 

المغرب بن�شبة 6  % عام 2009. فقد اأ�شارت المقابالت التي اأجريناها 

اإل���ى النم���و الكبير ف���ي الإعالن لقط���اع الت�ش���الت ب�شب���ب المناف�شة 

 ونحن نتوق���ع ازدياد الإنف���اق الإجمالي 
)69(

ال�شدي���دة في ه���ذا ال�ش���وق.

عل���ى الإعالن لي�شل اإلى مع���دل نمو �شنوي مركب يبلغ 10% خالل فترة 

الدرا�شة.

�شتخبارات املركزية  CIA، �شندوق النقد الدويل، انفورما تي اأم، الدليل الإعالمي ملنطقة  ال�شرق الأو�شط و �شمال افريقيا، حتليل فاليو بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل   امل�شدر: كتاب حقائق العامل الذي ت�شدره وكالة الإ
 .68

 

عام 2009 ما عدا ن�شيب الفرد من الناجت الإجمايل املحلي الذي يعود لعام 2008(

مالحظة: يعود عدد ال�شحف اليومية اإىل ال�شحف الوطنية

  يعود هذا جزئيًا اإىل ح�شول وانا عام 2009 على ثالث رخ�شة لت�شغيل الهاتف املتحرك
 .69
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ال�شكل 2: توقعات تطور �شوق الإعالن في المغرب

يع���د �شوق الإعالن في الإعالم المطبوع )ال�شحف والمجالت( �شغيرًا 

ن�شبي���ًا في المغ���رب بالمقارنة مع دول اأخرى في المنطق���ة العربية، اإذ 

�شّك���ل اأق���ل م���ن 15% من اإجمال���ي قيمة الإع���الن ع���ام 2009. وب�شبب 

  يتوقع 
)70(

انخفا����س معدل معرفة القراءة والكتابة و�شاآلة ن�شبة القّراء،

اأن ي�شك���ل الإنف���اق الإعالني ف���ي ال�شحف والمج���الت حوالي 10% من 

اإجمالي الإنفاق الإعالني بحلول عام 2013. 

ويبق���ى قطاع الإعالم المطبوع خا�شعًا لقانون المطبوعات لعام 1958، 

وعّدل هذا القانون عام 2002 لإتاحة المزيد من حرية التعبير. ويوجد 

في المغ���رب اأكبر عدد من ال�شحف التي يج���ري تدقيق حجم توزيعها 

ف���ي المنطقة العربي���ة، اإذ يتم تدقيق معظم ال�شح���ف من قبل منظمة 

اإجازة التوزي���ع )OJD( وهو مكتب لتدقيق التوزيع ف���ي الدار البي�شاء. 

ويع���د ال�ش���وق منق�شم���ًا بي���ن 20 �شحيف���ة وطني���ة تتناف�س عل���ى اأموال 

الإع���الن. �شهد ع���ام 2009 اإغالق �شحيفتي���ن �شادرتين عن مجموعة 

غروب ماروك �شوار وهما »ال�شباحية«  و«ال�شدى الم�شائية«.

يعد التلفزيون المحلي المن�شة الأهم لالإعالن اإذ يبلغ الإنفاق الإعالني 

في���ه 60% من اإجمال���ي الإنفاق الإعالني. وقد تنام���ى الإنفاق الإعالني 

ف���ي التلفزيون بن�شبة تقارب 9% عام 2009 ويع���ود ذلك ب�شكل اأ�شا�شي 

للتط���ور الم�شتمر لقطاع التلفزيون في المغ���رب. تطور قطاع التلفزيون 

المحل���ي ف���ي المغرب في ال�شن���وات القليلة الما�شية م���ع اإطالق خدمة 

الب���ث التلفزيوني عب���ر الإنترنت من قب���ل �شركة الت�ش���الت المغربية 

ع���ام 2006 واإطالق خدمة البث الرقم���ي الأر�شي التي �شملت 77% من 

ال�شك���ان في يوني���و 2007. وتهدف موؤ�ش�شة الب���ث الوطنية SNRT اإلى 

النتق���ال التام للبث الرقمي بحلول ع���ام 2015. وباأخذ هذه التطورات 

بعين العتبار، فاإننا نتوقع اأن ينمو قطاع الإعالن التلفزيوني بمعدل نمو 

�شنوي مركب يبلغ ن�شبة اأعلى من 10 % خالل فترة الدرا�شة، وهي ن�شبة 

فوق المعدل بالن�شبة للمنطقة والدول الم�شمولة بالدرا�شة.

كان���ت قناة 2M اأول قن���اة تلفزيوني���ة اأر�شية خا�شة يت���م اإطالقها في 

المغرب ع���ام 1989، ولكن نظرًا لل�شعوبات المادي���ة التي واجهتها تم 

بي���ع 70% من اأ�شهمه���ا للحكومة واأ�شبحت قناة مملوك���ة للقطاع العام. 

و ف���ي حين ت���م �شّن قان���ون لتحري���ر قطاع���ي الإذاع���ة والتلفزيون في 

يناي���ر 2005 ي�شم���ح بال�شتثم���ارات الخا�شة في ك���ال القطاعين، فقد 

ت���م اإبطال ذل���ك القانون م���ن قبل الهيئ���ة العليا لالت�ش���الت ال�شمعية 

والب�شري���ة )HACA( في عام 2008. وفي ذلك الوقت  اأ�شبحت قناة 

Medi1sat، القناة التلفزيونية الخا�شة، مملوكة للقطاع العام بعد اأن 

قامت �شركة عامة ب�شراء اأكثر من 50% من اأ�شهمها. وفي 6 يناير 2010 

تم اإطالق تلفزيون اأمازيغ، القناة التلفزيونية الجديدة باللغة الأمازيغية 

وهي لغة يتحدث بها حوالي ن�شف �شكان المغرب، ليرتفع عدد القنوات 

التلفزيوني���ة الأر�شية في المغ���رب اإلى �شبع قنوات، اإما مملوكة من قبل 

. ول  )SNRT( الدولة اأو من قبل الجمعية الوطنية لالإذاعة والتلفزيون

وجود لخدمة الكيب���ل في المغرب، ويعد البث الف�شائي وا�شع النت�شار، 

اإذ يمكن لثلثي �شكان المغرب الح�شول على تلك الخدمة.

وت�شير نتائج المقابالت التي اأجريناها اإلى اأن الخا�شية المميزة لقطاع 

التلفزي���ون في المغرب هي النج���اح الذي حققته القن���وات التلفزيونية 

المحلي���ة اإذ ت�شكل اثنتان منه���ا، 2M وTVM، مجتمعتين حوالي %50 

من ن�شب���ة الم�شاهدة في البالد، في حين ت�شتح���وذ القنوات الف�شائية 

عل���ى الح�شة المتبقي���ة. ويمثل تواف���ر الم�شل�ش���الت المغربية المنتجة 

محلي���ًا ال�شبب الرئي�س وراء ال�شعبية الت���ي تحظى بها هذه القنوات في 

اأو�شاط الم�شاهدين المغربيين. 

ت�شتحوذ الإعالنات الخارجية على ن�شبة ل باأ�س بها من الإنفاق الإعالني 

اإذ تبل���غ حوالي 20% من اإجمالي الإنفاق الإعالني. و الن�شب العالية من 
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الإعالن���ات الخارجية اإ�شافة اإلى التركيز عل���ى الإعالن التلفزيوني هو 

نتيجة مبا�شرة ل�شاآلة ن�شبة القّراء. ونحن نتوقع خالل مدة الدرا�شة اأن 

يحاف���ظ الإعالن الخارجي على ح�شة 20% من ال�شوق واأن ينمو بمعدل 

نمو �شنوي مركب يبلغ %10.

حاف���ظ الإعالن الإذاعي عل���ى ح�شته البالغة 5% م���ن اإجمالي الإنفاق 

الإعالن���ي في عام 2009. وقد ت���م ك�شر الحتكار المطلق للبث الإذاعي 

من قبل الدولة بعد �شّن قانون تحرير الإذاعة والتلفزيون في البالد عام 

2005. ويج���ري حاليًا بث اإحدى ع�ش���رة محطة اإذاعية خا�شة في حين 

تدي���ر الدولة �شت ع�شرة محط���ة. كما قامت الهيئ���ة العليا لالت�شالت 

ال�شمعية والب�شري���ة بمنح رخ�س لأربع محط���ات اإذاعية خا�شة يتوقع 

له���ا البدء بالبث عام 2010. ونحن نتوقع خالل مدة الدرا�شة اأن يزداد 

الإنف���اق الإعالن���ي الإذاع���ي بن�شب���ة 6% واأن يحافظ عل���ى ح�شته من 

اإجمالي ال�شوق الإعالني.

نم���ا الإنف���اق الإعالني عب���ر الإنترن���ت باأكثر من ال�شعفي���ن بين عامي 

2008 و2009، ويعد الرتفاع المتوا�شل لال�شتراك في خدمات النطاق 

العري����س منذ ع���ام 2003 ال�شبب الرئي����س وراء ه���ذا الزدياد، ونحن  

نتوق���ع اأن ينمو الإنفاق الإعالني عبر الإنترنت بمعدل نمو �شنوي مركب 

يبل���غ 44% عل���ى مدى فت���رة الدرا�ش���ة 2009-2013، وهو مع���دل النمو 

الأعل���ى بين جميع الأ�شكال الإعالمي���ة، اإذ ل يزال هناك مت�شع للمزيد 

م���ن النت�شار لخدمات النطاق العري�س )يبلغ اليوم 12%( والمزيد من 

المحتوى الذي يمكن تقديمه.

م���ع ا�شتم���رار ن�شب النمو ف���ي ا�شتراكات الهاتف النق���ال، والذي يجب 

حت���ى اأن يت�شارع مع ازدي���اد المناف�شة التي تواج���ه �شركتي الت�شالت 

المغربي���ة وميديت���ل بعد من���ح رخ�شة ت�شغي���ل ل�شركة وان���ا. ينظر اإلى 

الهات���ف النق���ال ب�شكل متزاي���د ك�شكل بديل ل�شته���الك المحتوى. وقد 

اأطلق���ت الجمعية الوطني���ة لالإذاعة والتلفزي���ون بثًا تلفزيوني���ًا مجانيًا 

عب���ر الهات���ف النقال ف���ي ماي���و 2008 وبذل���ك �شمح���ت للم�شتخدمين 

بمتابعة خم�س قن���وات تلفزيونية عبر هواتفه���م النقالة. وبعد ذلك في 

يناير 2009، ت���م ال�شماح ل�شركة الت�ش���الت المغربية ببث الإعالنات 

عبر خدم���ة البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال م���ن قبل الهيئة العليا 

لالت�ش���الت ال�شمعية والب�شري���ة. وبالتالي فاإننا نعتق���د بوجود فر�شة 

اأم���ام الهاتف النقال لكت�شاب زخم اإ�شاف���ي في ال�شنوات المقبلة رغم 

اأن التبني الحقيقي من قبل المعلنين لم يح�شل بعد.
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5،3،2 �سلطنة ُعمان

)71(

ال�شكل 1: عمان: لمحة عامة

تمتل���ك عمان اإح���دى اأ�شغر الأ�شواق الإعالنية ف���ي منطقة دول مجل�س 

التع���اون الخليجي من حيث المجموع، وه���ي ذات غالبية �شكانية �شابة، 

اإذ تبل���غ ن�شب���ة ال�شك���ان ممن هم تحت �ش���ن 15 عام���ًا 40%، كما تمتاز 

بن�شب���ة عالية ممن يعرفون القراءة والكتابة تفوق 80%، وتهدف الخطة 

الخم�شية ال�شابعة للحكوم���ة )2006-2010( اإلى ت�شجيع ال�شتثمارات 

الخا�ش���ة والأجنبية في مجالت ع���دة ت�شمل الت�شالت والإعالم، وفي 

حي���ن ت�شبب انخفا����س اأ�شعار النف���ط بتراجع اإجمال���ي الناتج المحلي 

الإ�شمي عام 2009، فاإن الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل %4.

بالت���وازي مع الأ�شواق الأخرى في منطق���ة الخليج، خ�شعت �شوق عمان 

الإعالني���ة للت�شحيح، ويعود ذلك ب�شك���ل رئي�شي اإلى النكما�س المالي، 

اإذ تراجعت ال�ش���وق بن�شبة 18% عام 2009 عما كانت عليه عام 2008. 

ومع ذلك فاإننا نتوق���ع لل�شوق اأن تتعافى وتنمو بمعدل نمو �شنوي مركب 

يبلغ 7% خالل فترة الدرا�شة. وتبقى و�شائل الإعالم عبر العالم العربي 

ه���ي الطريق���ة المف�شل���ة للو�شول اإل���ى الجمهور في بل���دان مثل عمان، 

ويعود ذلك ب�شكل اأ�شا�شي اإلى م�شاحتها ال�شغيرة.

�شتخبارات املركزية  CIA، �شندوق النقد الدويل، انفورما تي اأم، الدليل الإعالمي ملنطقة  ال�شرق الأو�شط و �شمال افريقيا، حتليل فاليو بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل    امل�شدر: كتاب حقائق العامل الذي ت�شدره وكالة الإ
.71
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ال�شكل 2: توقعات تطور �شوق الإعالن في عمان

عان���ى قط���اع الإع���الم المطبوع م���ن وط���اأة النكما�س القت�ش���ادي اإذ 

هبط���ت اإي���رادات الإعالن ف���ي ال�شح���ف، والتي ا�شتح���وذت على اأكثر 

م���ن 80% من الإنفاق الإعالني ع���ام 2009، بن�شبة 20% من عام 2008 

اإل���ى 2009. ويبقى قطاع المج���الت الذي تراجع بن�شبة 50% في الفترة 

ذاتها، �شغيرًا ج���دًا، وبالتالي فقد قادت التغيرات الطفيفة في الإنفاق 

الإعالن���ي اإل���ى تذبذب كبي���ر في ن�شب النم���و. وتعر�س قط���اع الإعالم 

المطب���وع ف���ي عمان لهزة عنيف���ة اإذ ق���ام المعلنون الكب���ار كال�شركات 

العقاري���ة والهيئات الحكومية، والتي تعد من اأه���م الجهات المعلنة في 

ال�شح���ف، بتقلي�س ميزانياتهم ب�شكل كبير. وبالم�شي قدمًا، نتوقع اأن 

قط���اع الإعالن في ال�شح���ف �شينمو بمعدل نمو �شن���وي مركب يبلغ %5 

على امتداد فترة الدرا�شة.

�شه���د قط���اع ال�شحافة ف���ي عمان نموًا ف���ي عدد ال�شح���ف مع اإطالق 

م�شق���ط ديل���ي ف���ي اأكتوب���ر 2009 وه���ي ال�شحيف���ة الرابع���ة ال�شادرة 

بالنجليزي���ة. وحتى ع���ام 2009 كانت ثماني �شح���ف يومية ت�شدر في 

عم���ان، اأربع بالعربية واأربع بالنجليزي���ة، بالإ�شافة لعدد من ال�شحف 

الأ�شبوعي���ة، بما فيها �شحيفت���ان اأ�شبوعيتان مجانيت���ان- �شحيفة ذي 

ويك ال�ش���ادرة بالنجليزية ون�شختها العربية »الأ�شب���وع« اللتان اأطلقتا 

م���ن قبل اأبيك�س عام���ي 2003 و2006 على التوالي. ويت���م تدقيق توزيع 

ال�شحيفتي���ن م���ن قب���ل BPA العالمية  مما يجعل عم���ان اإحدى الدول 

القليل���ة ف���ي المنطقة الت���ي لديها توزي���ع مراقب لل�شح���ف. ومن حيث 

المج���الت، فاإنه من غير المفاج���ئ اأن نجد المجالت العربية في موقع 

الري���ادة، حيث وبح�شب التقارير، ت�شتحوذ »زه���رة الخليج« وهي مجلة 

عربية، على الن�شبة الأعلى من القراء.

يع���د قط���اع الإعالن ف���ي التلفزيون المحلي ف���ي عمان �شغي���رًا، اإذ بلغ 

12% من اإجمال���ي الإنفاق الإعالني عام 2009، حيث ت�شتحوذ القنوات 

العربي���ة على ن�شبة الم�شاهدة الأعلى، وب�شب���ب النكما�س القت�شادي، 

تراج���ع الإنفاق الإعالني التلفزيوني بن�شب���ة 15% عام 2009، وبالرغم 

من منح وزارة الإع���الم لرخ�شة البث الخا�شة الأولى عام 2005، فاإن 

قن���اة تلفزيونية تجارية لم تطلق بعد. وبالتال���ي، فاإن الحكومة ما تزال 

تمل���ك القناة التلفزيونية الأر�شية الوحيدة، تلفزيون عمان. وتنتج قناة 

تلفزي���ون عمان معظم برامجها بنف�شه���ا وتخطط لال�شتثمار في مجمع 

 وقد قامت قناة تلفزيون 
)72(

ا�شتوديوهات للبث التلفزيون���ي فائق الدقة.

عم���ان باإطالق قناة ثانية موجهة لل�شباب عام 2006، تلفزيون عمان2، 

لتلب���ي احتياج���ات ال�شريح���ة الوا�شعة م���ن ال�شباب، وتبث ه���ذه القناة 

ف�شائيًا وب�شكل مجاني على قمر عرب�شات في حين ل تبث اأر�شيًا.

بينما ي�شعى المعلنون عامة ب�شكل متزايد للح�شول على عوائد اأعلى من 

ا�شتثماراته���م، وذلك بالتركيز على الو�شائ���ل الإعالمية الأكثر انت�شارًا 

)الإنترن���ت والتلفزي���ون عبر المنطق���ة العربية(، ف���اإن الو�شع مختلف 

بالن�شب���ة لعم���ان، اإذ نتوقع اأن يتزاي���د الإنفاق الإعالني ف���ي التلفزيون 

بمعدل نمو �شنوي مركب عال يبلغ 13% على امتداد فترة الدرا�شة لتزيد 

ح�شت���ه م���ن اإجمالي الإنف���اق الإعالني وت�شل اإلى 14% م���ع نهاية عام 

2013. و�شتدفع ها النمو ب�شكل خا�س الأحداث الحية المتوقع تنظيمها 

اأثناء فترة درا�شة التقرير )�شت�شت�شيف عمان بطولة الألعاب ال�شاطئية 

الآ�شيوية عام 2010(.

عل���ى �شعيد الب���ث التلفزيوني الم�شف���ر، تواجه عمان ن�شب���ة عالية من 

القر�شن���ة. وم���ع ذل���ك، ف���اإن عدم �ش���دور تقري���ر عن عم���ان من قبل 
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وم�شغالت فيديو، واإ�شاءة، و�شوت، ونظام  ، وكذلك نظم مونتاج غري خطي ل�شالح تلفزيون �شلطنة عمان
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التحال���ف العالمي لحماية الملكي���ة الفكرية منذ 2007 يعد موؤ�شرًا على 

تراجع ن�شبة القر�شنة في العامين الما�شيين.

ي�شتم���ر نمو قطاع الإعالن عبر الإنترنت ب�شك���ل متزايد، واإن كان ذلك 

انطالقًا م���ن قاعدة �شغيرة. ونقدر اأن قطاع الإعالن عبر الإنترنت قد 

ت�شاعف لي�شل اإل���ى 1.3 مليون دولر بين عامي 2008 و2009، و�شّكل 

1.5% من اإجمالي الإنفاق الإعالني مدفوعًا ببحث المعلنين عن و�شيلة 

اأق���ل كلفة من غيرها كما تبي���ن من خالل المقابالت الت���ي اأجريناها. 

ونتوق���ع م�شتقباًل اأن ينمو الإنف���اق الإعالني عب���ر الإنترنت بمعدل نمو 

�شنوي مركب يبلغ 32% هو الأعلى بين جميع الأ�شكال الإعالنية، لي�شكل 

اأكثر من 6% من اإجمالي الإنفاق الإعالني في اأواخر عام 2013.

�شي�شك���ل ازدي���اد انت�شار خدم���ات النطاق العري�س العام���ل الأهم لنمو 

قطاع الإعالن عبر الإنترنت في عمان، اإذ يعتبر النطاق العري�س الذي 

ل���م تتجاوز ن�شبة انت�شاره 10% ع���ام 2009، �شعيفًا مقارنًة بدول اأخرى 

ف���ي الخلي���ج، ولكنه يتوقع اأن ينم���و ليبلغ 30% من المن���ازل بحلول عام 

 ADSL 2013. وق���د بذلت �شرك���ة عمانتل جهودًا مكثف���ة لطرح خدمة

وطرحت في �شهر يونيو 2009 خدمة +ADSL2  ذات النطاق العري�س 

ب�شرع���ات ت�ش���ل اإلى 8 ميغابايت ف���ي الثانية. بالإ�شاف���ة لذلك، ينبغي 

لنت�ش���ار خدمات النطاق العري����س اأن يتعزز مع ازدي���اد المناف�شة من 

�شركة نور�س التي منحت رخ�شة ت�شغيل الهاتف الثابت الثانية في البالد 

ف���ي الربع الأخير من عام 2008، وم���ع تطوير تقنيات جديدة )النطاق 

العري����س عبر الهاتف النقال، خدم���ة واي ماك�س، الخ(. كما تم القيام 

ببع����س المبادرات لجهة البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال مع �شركة 

عمان موبايل التي اأطلقت موؤخرًا خدمة 3G عام 2009، مناف�شًة بذلك 

الخدم���ات التي اأطلقتها �شركة النور�س نهاية عام 2007، بالإ�شافة اإلى 

تعزيز الهتمام بخدمة البث التلفزيوني عبر الهاتف النقال بعد موؤتمر 

نظمته هيئة تنظيم الت�شالت عام 2008.

م���ا يزال قطاع الإذاعة يحتل جزءًا �شئياًل جدًا من اإجمالي الإعالنات، 

وم���ع ذلك، فاإن اإط���الق المحط���ة الإذاعية الخا�شة الأول���ى قد ح�شل 

موؤخرًا )2007( ونحن نعتقد باإمكانية نمو هذا القطاع. تدير الحكومة 

اأربع محطات اإذاعية- اإذاعة البرنامج العام، واإذاعة ال�شباب، واإذاعة 

باللغ���ة النجليزية، واإذاعة القراآن الكري���م. وقد �شمح قانون الإذاعات 

والتلفزيون���ات الخا�شة لع���ام 2004 باإن�شاء اإذاع���ات خا�شة، وفي عام 

2007 اأ�شبحت محطة هال اإف اإم المحطة الإذاعية الخا�شة الأولى في 

البالد. وثمة ثالث محطات اإذاعية خا�شة في البالد اليوم.

ي�شك���ل قطاع الإعالن الخارجي 4% من اإجمال���ي الإنفاق الإعالني عام 

2009 لكن���ه اأثبت اأنه نجا من النكما����س المالي ب�شكل جيد، وفي حين 

يبق���ى الإعالن الخارج���ي مركزًا ف���ي العا�شمة م�شق���ط، نتوقع ازدياد 

الإنف���اق على الإعالن الخارجي بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ 5% خالل 

فترة الدرا�شة.
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6،3،2 فل�سطين )ال�سفة الغربية و قطاع غزة(

)73(

ال�شكل 1: فل�شطين: لمحة عامة

تع���د هذه ال�شن���ة الأولى التي يت�شم���ن فيها تقرير »نظ���رة اإلى الإعالم 

العرب���ي« مناطق ال�شلط���ة الفل�شطينية )ال�شف���ة الغربية وقطاع غزة(. 

واأحد اأ�شب���اب هذه الإ�شافة ه���ي الخ�شائ�س الفري���دة ل�شوق الإعالم 

ف���ي واحدة من اأماكن الأزمات ف���ي المنطقة. وقد اعتمدنا في تحليلنا، 

بالإ�شاف���ة اإلى اأبحاث ثانوية محدودة ح���ول اأو�شاع ال�شوق، على اإجراء 

مقاب���الت مع لعبين في �شوق الإعالم الفل�شطيني وقد لحظنا الدرجة 

العالي���ة م���ن الهتم���ام لدى ه���وؤلء، حي���ث اأنن���ا تلقينا اأكب���ر عدد من 

ال�شتجابات من فل�شطين.

بالعموم، تعر�شت ال�شفة الغربية وقطاع غزة لظروف اقت�شادية �شعبة 

�شببه���ا بالدرج���ة الأولى الأزمة م���ع اإ�شرائيل. تتمتع فل�شطي���ن باأغلبية 

�شكاني���ة فتي���ة اإذ اأن 40% م���ن ال�شكان تحت �شن 15 عام���ًا و70% تحت 

�ش���ن 30 عامًا ون�شبة من المتعلمين تبلغ 92% ه���ي الأعلى في المنطقة 

العربية.

قد تراجع اإجمالي الإنفاق الإعالني في البالد بين عامي 2008 و2009 

بن�شب���ة 5% متاأث���رًا جزئيًا بالأزم���ة المالية العالمية وجزئي���ًا بالأو�شاع 

الأمني���ة الع�شيرة للب���الد. ونتوقع م�شتقباًل اأن ي���زداد الإنفاق الإعالني 

بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ 5% خالل فترة الدرا�شة )2013-2009( 

ليعك����س الآف���اق غي���ر الم�شتقرة له���ذه ال�شوق الت���ي تتاأث���ر ب�شكل كبير 

بالتطورات ال�شيا�شية.

�شتخبارات املركزية  CIA، �شندوق النقد الدويل، انفورما تي اأم، الدليل الإعالمي ملنطقة ال�شرق الأو�شط و �شمال افريقيا، حتليل فاليو بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل   امل�شدر: كتاب حقائق العامل الذي ت�شدره وكالة الإ
.73
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ال�شكل 2: توقعات تطور ال�شوق الإعالني في فل�شطين

تبل���غ ح�شة ال�شحف من ال�شوق الإعالنية 40%، وتعد ثاني اأكبر ح�شة 

م���ن اإجمالي الإنفاق الإعالني بعد الإذاع���ة. وبين عامي 2008 و2009 

تناق�س الإنفاق الإعالني في ال�شحف والمجالت بن�شبة 3% و16% على 

التوالي اإذ تاأثر قطاع الإعالم المطبوع بالأزمة القت�شادية العالمية كما 

تاأثر بالعمليات الع�شكرية التي جرت في غزة في نهاية عام 2008. وقد 

تاأكد ذلك من خالل المقابالت التي اأجريناها مع �شركات المطبوعات 

والتي اأظهرت الأثر ال�شلبي لالأزم���ة القت�شادية العالمية على عائدات 

الإع���الن في ال�شحافة المطبوعة ع���ام 2009. ونتوقع م�شتقباًل ازدياد 

الإنفاق الإعالني في ال�شحف والمجالت بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ 

4% و5% على التوالي خالل فترة الدرا�شة.

تتب���ع ال�شحافة ب�شكل عام قانون ال�شحاف���ة والمطبوعات لعام 1995، 

وت�شدر في فل�شطين اأرب���ع �شحف يومية، اأكبرها من حيث التوزيع هي 

�شحيفة »القد�س« ومقرها مدينة القد�س. تتاأثر ال�شحافة الفل�شطينية 

ب�ش���دة بالأو�ش���اع ال�شيا�شية والأزم���ة مع اإ�شرائيل كم���ا تتبع العديد من 

ال�شح���ف الفل�شطيني���ة لمنظم���ات �شيا�شي���ة، وقد �شب���ب ذلك ح�شول 

ا�شتقطاب في ال�شحافة الفل�شطينية. وقد بداأت ال�شحف الفل�شطينية 

بال�شتفادة من الإنترنت اإذ �شرحت كل ال�شحف التي اأجرينا مقابالت 

معه���ا اأنه���ا اأن�شاأت مواقع اإلكترونية لها على �شبك���ة الإنترنت. ولكن من 

الجدير بالمالحظة اأن تلك الموؤ�ش�شات لم ت�شتطع حتى الآن ال�شتفادة 

تجاريًا من �شفحتها الإلكترونية.

ي�شك���ل التلفزي���ون المحلي ن�شب���ة �شئيلة من اإجمال���ي الإنفاق الإعالني 

تبل���غ 4%، وقد �شهد تراجعًا في ن�شبة الإعالن بين عامي 2008 و 2009 

بل���غ 33% ، وم���ع ذل���ك فاإننا نتوق���ع ازدي���اد اإجمالي الإنف���اق الإعالني 

التلفزيون���ي بمعدل نمو �شنوي مرك���ب  نحو 5% خالل مدة الدرا�شة بين 

2009- 2013 في  حال كان الو�شع ال�شيا�شي م�شتقرًا.

وزارة الإع���الم هي الجهة الحكومية المخول���ة منح الرخ�س للمحطات 

التلفزيوني���ة والإذاعي���ة، وقد بداأت المحط���ات الإذاعي���ة والتلفزيونية 

الفل�شطيني���ة بالظهور بعد اتفاقيات اأو�شل���و وبحلول فبراير عام 2009، 

بلغ ع���دد القنوات التلفزيوني���ة الخا�شة المرخ�شة للب���ث في المناطق 

الفل�شطينية 30 قناة، كان اآخرها محطة �شتار التي اأطلقت عام 2004. 

كما اأن لفل�شطين قناة تلفزيونية ر�شمية هي تلفزيون فل�شطين التي تدار 

من قب���ل وزارة الإعالم، وهي تبث ف�شائيًا واأر�شي���ًا. وقد اأدت ال�شعبية 

التي نالتها قناة فل�شطين اإلى اإعادة اإطالقها عام 2009 على »تلفزات«، 

وهي �شبكة تلفزيونية عربية تبث عبر الإنترنت وت�شم اأكثر من 35 قناة 

تلفزيوني���ة عربية كما تقدم ملفات فيديو عربي���ة ح�شب الطلب. وت�شير 

المقابالت الت���ي اأجريناها اإلى اأن ثمة قانون ب���ث جديد قيد الدرا�شة، 

غير اأنه لم ُتّتخذ قرارات اأ�شا�شية بذلك ال�شاأن بعد.

اأطلق���ت خدمة الإنترنت في فل�شطين ع���ام 1994، وتبعها اإن�شاء الهيئة 

الوطنية الفل�شطينية لالنترنت عام 2001 بغية اإدارة قطاع الإنترنت في 

فل�شطي���ن، ويعمل في فل�شطين اليوم اأكثر م���ن 45 مزود انترنت تن�شط 

جميعها كموزع ل�شرك���ة الت�شالت الفل�شطينية »بالتل«. ويعتبر الإنفاق 

الإعالني عبر الإنترنت في فل�شطين معدوما..

تعتب���ر الإذاع���ة ال�شوق الإعالن���ي الأكبر في فل�شطي���ن اإذ ت�شتحوذ على 

م���ا يق���ارب 45% م���ن اإجمالي الإنف���اق الإعالن���ي. ثمة ع���دد كبير من 

المحط���ات الإذاعية الخا�شة التي تعمل في فل�شطين بالإ�شافة لمحطة 

اإذاعي���ة حكومي���ة واحدة هي »�ش���وت فل�شطين« والت���ي تديرها موؤ�ش�شة 

الإر�ش���ال الفل�شطينية. وقد اأظهرت المقابالت التي اأجريناها باأن عدد 

المحطات الإذاعي���ة الخا�شة قد ازداد عام 2009 بدخول لعبين جدد 

اإلى ال�شوق، ونتوقع ازدياد اإجمالي الإنفاق الإعالني الإذاعي بمعدل نمو 

�شنوي مركب يبلغ 6% خالل فترة الدرا�شة )2009 – 2013(. 
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7،3،2 دولة قطر

)74(

ال�شكل 1: قطر: لمحة عامة

تمتاز قطر بواحدة من اأعلى معدلت ن�شيب الفرد من الناتج الإجمالي 

المحلي في العالم وذلك بف�شل مخزونها من الغاز الطبيعي البالغ %15 

م���ن احتياط���ي الغاز الطبيعي ف���ي العالم والمق�شم عل���ى عدد قليل من 

ال�شكان. وتتميز قطر بغالبية �شكانية فتية، اإذ اأن 50% من ال�شكان تحت 

�ش���ن 30 عامًا، كم���ا تتميز بن�شبة عالية ممن يعرف���ون القراءة والكتابة 

تبل���غ 89%. وف���ي حين هبط النات���ج المحلي ال�شمي بح���دة عام 2009 

ب�شب���ب هبوط اأ�شعار النفط والغاز، �شجل���ت قطر معدل نمو من رقمين 

في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي، اإذ بلغ 11.5% ولذلك فاإن تراجع 

الإنف���اق الإعالني فيها والبالغ 1% ع���ام 2009 لم يكن ملحوظًا كما هي 

الح���ال في اأ�ش���واق اأخرى في منطق���ة الخليج العرب���ي. ونتوقع لالإنفاق 

الإعالن���ي في البالد اأن يزداد بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ 11% خالل 

مدة الدرا�شة، مدفوعًا بنوعين ي�شاهمان حقًا في هذه الزيادة: الإعالم 

المطب���وع، وبدرجة اأقل الإنترنت. وتعد الخدم���ات المالية، والعقارات، 

وال�شي���ارات، القطاعات الأهم الت���ي �شاهمت في نمو قطاع الإعالن في 

)75(

قطر عام 2008.

قامت الحكومة في قطر بخطوات هامة لت�شجيع ال�شحافة والت�شالت 

ف���ي البالد، وق���د تاأ�ش�شت »موؤ�ش�ش���ة قطر« عام 1995 به���دف ا�شتثمار 

راأ����س المال الب�ش���ري وذلك بالتركيز عل���ى التعليم، والبح���ث العلمي، 

وتنمي���ة المجتمع. وتنامت اأهمية وتاأثي���ر موؤ�ش�شة قطر في المنطقة في 

ال�شن���وات الأخيرة كالعب اأ�شا�شي ي�شتثم���ر في بناء مجتمع معرفي في 

المنطق���ة العربية. وتعد المدينة التعليمية اأحد اأهم م�شروعات موؤ�ش�شة 

قطر حيث ت�شم �شتة معاهد عالمية تقدم برامج ذات �شوية عالية منها 

ال�شحافة والت�شالت.

تم تحقيق تقدم هام في اإف�شاح الحرية في ال�شحافة والإعالم عمومًا. 

وقد تم اإلغاء الرقابة على ال�شحافة عام 1995، بعد اأن كانت تدار من 

قبل الدول���ة ح�شب قانون ال�شحافة والمطبوع���ات لعام 1979. وقد تم 

موؤخ���رًا تاأ�شي�س مركز الدوحة لحرية الإع���الم في اأكتوبر 2008 بهدف 

ت�شجيع حرية الإعالم.
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ال�شكل 2: توقعات تطور �شوق الإعالن في قطر

يبق���ى �ش���وق الإعالن مركزًا ف���ي ال�شحف التي ت�شك���ل حوالي 90% من 

اإجمالي الإنف���اق الإعالني لعام 2009، وتعد ن�شب���ة التعليم العالية بين 

ال�شك���ان من اأه���م الم�شاهمين في ه���ذا التركيز العال���ي بالإ�شافة اإلى 

النت�ش���ار المحدود للتلفزي���ون المحلي في �شوق ت�شيط���ر عليه القنوات 

التلفزيوني���ة العربي���ة. وقد رف���ع اإطالق �شحيف���ة الع���رب اليومية عام 

2007 ع���دد ال�شحف اليومي���ة اإلى �شبع )اأربع ت�ش���در بالعربية وثالث 

بالنجليزية(.

ولدى قيام المعلنين بتعديل ميزانياتهم، وبالأخ�س المعلنين من قطاع 

العق���ارات والخدمات المالية الذين �شكلوا ن�شب���ة كبيرة من الإعالنات 

عب���ر ال�شحف، تراجع الإع���الن عبر ال�شحف بن�شب���ة 1% عام 2009، 

ولكنن���ا نتوق���ع لهذا القط���اع اأن يتعاف���ى وينمو بمع���دل 11% خالل مدة 

الدرا�شة.

يع���د الإنف���اق الإعالني عب���ر المجالت �شئي���اًل ج���دًا اإذ ي�شكل 1% من 

اإجمال���ي الإنف���اق الإعالن���ي في قط���ر ع���ام 2009، لذا ف���اإن التغيرات 

الب�شيط���ة في م�شتوي���ات الإعالن قاد اإل���ى تغيرات كبي���رة في معدلت 

النم���و، ونق���در اأن قطاع الإعالن في المجالت تراج���ع بن�شبة 50% عام 

2009، ولكنن���ا نتوق���ع اأن ينمو بن�شبة 23% خالل فت���رة الدرا�شة لي�شل 

م�شتوى الإع���الن في المجالت عام 2012 اإلى ما كان عليه عام 2008. 

وتع���د مجلتا قط���ر اليوم وقطر ت���وداي اللتان تغطي���ان الأخبار المحلية 

والق�شاي���ا الراهن���ة المجلتي���ن الأكثر انت�ش���ارًا في الب���الد اإذ يقال اأن 

 ن�شخة بينما تتاأخر المجالت الأخرى 
)76(

المجلتين توزعان معًا 50.000

بعيدًا بتوزيع ل يتجاوز 10.000 ن�شخة .

عل���ى الرغم من تراج���ع الإعالن التلفزيوني في قط���ر بن�شبة 15% عام 

2009 اإل اأن���ه ل ي�شكل �شوى 5% من اإجمالي الإنفاق الإعالني. وتجتذب 

القن���وات التلفزيوني���ة العربي���ة الج���زء الأكبر م���ن الإنف���اق الإعالني، 

فبالرغ���م من كون الأطباق الالقطة ممنوع���ة ر�شميًا فاإنها موجودة في 

معظم البيوت في قطر. وبالتالي فاإننا نتوقع تراجع الإعالن التلفزيوني 

في قطر ليبلغ 4% من اإجمالي الإنفاق الإعالني عام 2010.

ي�شتم���ر الب���ث التلفزيون���ي الأر�ش���ي بالتراج���ع ف���ي قطر، وق���د قامت 

الحكوم���ة ب���اإدارة القناتي���ن الأر�شيتين ف���ي البالد  قناة قط���ر الأولى 

)بالعربي���ة( والقن���اة الثانية )بالنجليزية(. وق���د تحولت محطة البث 

الف�شائي���ة المملوكة من قبل الدول���ة »الجزيرة« من كونها قناة اإخبارية 

فق���ط اإلى واحدة من اأه���م الو�شائل الإعالمية ف���ي المنطقة، وقد اأّدى 

التقدير العالمي الكبير الذي نالته قناة الجزيرة اإلى رفع م�شتوى قطاع 

التلفزي���ون في قط���ر ب�شكل كبي���ر اإذ يعتبر رائ���دًا في �شناع���ة الأخبار 

بتغطيته���ا لق�شاي���ا تعتبر ح�شا�شة ف���ي العديد من البل���دان. تم اإطالق 

قناة الجزي���رة بالعربية عام 1997 وبالنجليزي���ة عام 2006. و و�شعت 

م���ن ن�شاطها م���ن الأخبار اإلى الريا�شة وهي تط���ور  لت�شبح واحدة من 

الالعبي���ن الأ�شا�شيين في قطاع البث التلفزيون���ي الم�شفر )اإذ امتلكت 

ف���ي نهاية 2009 مليون ا�شت���راك تقريبًا( مع اأن اأج���ور ال�شتراك فيها 

منخف�ش���ة جدًا. كم���ا تعد الجزيرة رائ���دًة في المنطقة ف���ي ا�شتخدام 

اأ�شك���ال اإعالمية متطورة منها البث عبر الهاتف النقال وعبر ال�شبكات 

الجتماعية )قناة عبر موقع يوتيوب( كجزء من ن�شاطها الإعالمي.

يع���د انت�ش���ار البث التلفزيون���ي الم�شفر مرتفعًا ن�شبيًا ف���ي قطر مقارنة 

باأ�ش���واق اأخ���رى قمنا بدرا�شته���ا اإذ بلغ 48% ع���ام 2009. وتدار خدمة 

الكيب���ل من قبل �شرك���ة الت�شالت كيوتل التي تق���دم هذه الخدمة عن 
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عب���ر �شركتها الفرعية 
)77(

MMDS
  

طريق اأنظم���ة البث متعددة النقاط

قط���ر كيبل فيجن QCV. وقد عمدت كيوتل موؤخرًا اإلى تزويد م�شتركي 

الكيب���ل لديه���ا ببث تلفزيوني عب���ر الإنترنت )تلفزي���ون موزاييك الذي 

 3G اأطل���ق ع���ام 2007(. بالإ�شاف���ة اإل���ى ذل���ك، تق���دم كيوت���ل خدمة

لم�شترك���ي الهاتف النقال من���ذ عام 2007، وبعد تجري���ب خدمة البث 

التلفزيون���ي عبر الهاتف النقال، تح�شر ال�شركة لإطالق خدمة تجارية 

للبث التلفزيوني عبر الهاتف النقال.

م���ن ناحي���ة تطوير المحتوى، تم ط���رح عدة مب���ادرات لت�شجيع �شناعة 

الأف���الم في البالد، حيث اأطلق���ت مجموعة النور القاب�ش���ة في اأكتوبر 

2009، وهي مجموعة اإعالمية جدي���دة في قطر قامت باإن�شاء �شندوق 

بمائت���ي مليون دولر لتمويل 10 اأفالم عل���ى الأقل على امتداد ال�شنوات 

الخم�س القادمة. واإلى جانب اإنتاج الأفالم، تطرح قطر نف�شها كراعية 

لأح���داث ريا�شية هامة ب���دءًا با�شت�شافة الألع���اب الآ�شيوية عام 2006 

الت���ي تلتها �شل�شلة م���ن الأحداث الريا�شية ومنه���ا بطولة الما�شترز في 

التن����س للن�شاء ع���ام 2009، وبع�س المباريات العالمي���ة الودية في كرة 

الق���دم )انجلت���را والبرازيل ف���ي نوفمبر 2009( ممه���دًة الطريق اأمام 

تر�شحها موؤخرًا ل�شت�شافة كاأ�س العالم لكرة القدم عام 2022.

تمتاز قطر بن�شبة النت�شار الأعلى في المنطقة العربية لخدمات النطاق 

العري����س اإذ بلغ���ت 84% ع���ام 2009. وقد نم���ا الإنف���اق الإعالني عبر 

الإنترنت باأكثر من ال�شعف عام 2009، ويمنح النت�شار الوا�شع والنوعية 

العالي���ة لخدم���ات النطاق العري�س ف���ي البالد اأر�شي���ة �شلبة للمعلنين 

لي����س فقط ل�شتهداف جمهورهم على نطاق اأو�شع، بل لال�شتفادة اأي�شًا 

م���ن و�شيل���ة تمكنهم من قيا����س عائ���دات ا�شتثماراتهم بدق���ة و�شرعة. 

وبالتوازي مع ذلك، �شتتح�شن نوعية النطاق العري�س اأي�شًا بفعل دخول 

�شرك���ات مناف�شة في �شوق الت�ش���الت في قطر )فودافون عام 2009( 

والت���ي تتناف����س الآن م���ع كيوتل على خدمت���ي الهاتف الثاب���ت والنقال. 

ونحن نتوقع م�شتقب���اًل اأن يزداد الإنفاق الإعالني عبر الإنترنت بمعدل 

نمو �شنوي مركب يبلغ 38% خالل مدة الدرا�شة.

ي�شكل الإنف���اق الإعالني الإذاعي ن�شبة �شئيلة جدًا من اإجمالي الإنفاق 

الإعالن���ي )1% تقريب���ًا(. وي���دار البث الإذاعي القط���ري من قبل هيئة 

الإذاع���ة والتلفزي���ون القطري���ة. وقد اأطلق���ت هيئة الإذاع���ة القطرية، 

المملوك���ة م���ن قب���ل الدول���ة، محطته���ا الإذاعي���ة الأول���ى، راديو قطر 

بالعربية، عام 1968. ونتوقع ازدي���اد الإنفاق الإعالني الإذاعي بمعدل 

نمو �شنوي مركب يبلغ 6% خالل مدة الدرا�شة.

 نظام البث باملوجات الق�شرية متعددة النقاط، اأو »الكيبل الال�شلكي«
 .77
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8،3،2 جمهورية ال�سودان

)78(

ال�شكل 1: ال�شودان: لمحة عامة

تع���د هذه ال�شن���ة الأولى التي يغطي فيه���ا التقرير »نظ���رة اإلى الإعالم 

العرب���ي« ال�شودان. وفي حين قمنا بو�شع تحليل مف�شل لل�شودان و�شوق 

الإعالم فيه بناًء على بحوثنا في ال�شوق ومقابالت اأجريناها مع خبراء 

في هذا القطاع، فاإن الجدير بالمالحظة اأنه كان علينا اأن نعتمد اأي�شًا  

عل���ى اأدلة �شفهي���ة ومعلومات محدودة من بح���وث ثانوية للح�شول على 

�شورة كاملة لقطاع الإعالم في البالد.

ال�شودان اأحد اأكبر البلدان التي �شملها التقرير من حيث عدد ال�شكان، 

وف���ي حين �شهد القت�ش���اد ال�شوداني نموًا ملحوظ���ًا، منذ بداأ بت�شدير 

النفط الخام عام 1999، فاإن معدل ن�شيب الفرد من الناتج الإجمالي 

المحلي فيه يعد منخف�شًا جدًا  يعمل 80% من قوة ال�شودان العاملة في 

الزراع���ة التي ت�شك���ل ثلث الناتج الإجمالي المحل���ي للبالد. اإ�شافة اإلى 

ذل���ك، فقد تقّيد النمو القت�شادي وت�شررت البنية التحتية ب�شبب تاأثر 

اقت�شاد البالد ب�شدة بالو�شع ال�شيا�شي الم�شطرب الذي ت�شهده البالد 

منذ عقدين من الزمن.

بالإ�شافة اإلى تلك العوامل القت�شادية العامة التي ت�شمل �شعف البنية 

التحتية، والتي ت�شهم في اإعاقة اأي تطور حقيقي في معظم ال�شناعات 

بم���ا فيها الإعالمية، فاإن من �شاأن ق�شاي���ا خا�شة ب�شناعة الإعالم اأن 

تعيق النمو في قطاع الإعالم في البالد. 

• : 39.1  
• : 2,505,813 2

•     : 1,520 
• :  
•  : 14 
•  : 29
•   : 96,000 
• : 17

   : 0.3
•  : 39

جمالي  �شتخبارات المركزية CIA ، �شندوق النقد الدولي، انفورما تي اأم، تحليل فاليو بارتنرز )تعود كافة الأرقام الى عام 2009 ما عدا ن�شيب الفرد من الناتج الإ الم�شدر: كتاب حقائق العالم الذي ت�شدره وكالة الإ
 .78

المحلي الذي يعود لعام 2008(



140

ال�شكل2: توقعات تطور الإعالن في ال�شودان

ت�شي���ر توقعاتنا اإلى اأن �شوق الإعالن في ال�شودان ما زال منخف�شًا جدًا 

اإذ بلغ 14 مليون دولر عام 2009،  ونتوقع له اأن ينمو بمعدل نمو �شنوي 

مرك���ب يبلغ 17% خالل م���دة الدرا�شة ليبلغ 26 مليون دولر بحلول عام 

.2013

ت���م اإطالق ال�شحيفة ال�شودانية الأولى »ال�شودان« عام 1903، واأطلقت 

ال�شحيفة اليومية الأولى »النيل« عام 1935، وفي حين اأن ال�شوق مفتوح 

اأم���ام المطبوعات الخا�شة ال�شيا�شي���ة، و ذلك بح�شب قانون ال�شحافة 

والمطبوعات لعام 1993 فاإن قطاع ال�شحافة المطبوعة ما يزال متاأثرًا 

بعام���الن يعوقان نمو الإعالن عبر ال�شحف: غالبية �شكانية فتية اإذ اأن 

اأكثر من 40% من ال�شكان هم تحت �شن 14 عامًا و ن�شبة منخف�شة ممن 

يعرفون القراءة و الكتابة. 

يوج���د اأكثر من 40 مطبوع���ة �شحفية مختلفة منه���ا 29 �شحيفة يومية 

ف���ي ال�ش���ودان، و اأ�شارت المقابالت اإلى زيادة ف���ي حرية التعبير نتيجة 

لتفاقي���ة ال�شالم الت���ي تم التوقي���ع عليها بين �شمال وجن���وب ال�شودان 

ع���ام 2005، الأم���ر الذي اأث���ر اإيجابيًا على التوزي���ع وعائدات الإعالن. 

وم���ن المثير اأي�شًا مالحظة اأنه عل���ى الرغم من حالة �شوق الإعالم في 

ال�ش���ودان، فاإن جميع م���ن اأجريت معهم مقابالت �شرح���وا باأن لديهم 

وج���ود عل���ى �شبكة الإنترن���ت. وما ي���زال اإجمالي انت�ش���ار ال�شحف في 

ال�ش���ودان �شعيف���ًا اإذ يبلغ 96000 ف���ي بلد ي�شل عدد ال�شك���ان فيه اإلى 

40 مليون ن�شمة.

وف���ي حين تم بذل بع����س الجهود، فاإن ثمة ف�شح���ة وا�شعة لتطور قطاع 

ال�شح���ف ف���ي الب���الد، و قام���ت منظمة دع���م الإع���الم العالمي، وهي 

منظم���ة عالمية غي���ر حكومي���ة تتخذ م���ن كوبنهاغن مقرًا له���ا وتقدم 

الدعم لو�شائل الإعالم المحلية في مناطق الأزمات، بتدريب �شحفيين 

في �شم���ال وجنوب ال�شودان خ���الل اأكتوبر ونوفمب���ر 2009 على اإعداد 

التقاري���ر ح���ول النتخاب���ات ب�شك���ل حرف���ي واأخالق���ي، وك���ان الهدف 

الرئي�س من التدريب تعزي���ز المهارات التحليلية والتقريرية للمحررين 

نتخابات. وال�شحفيين ال�شودانيين قبيل موعد الإ

وخ���الل فت���رة الدرا�ش���ة، نتوق���ع اأن ي�شك���ل الإع���الن ف���ي المطبوعات 

)ال�شح���ف والمج���الت( حوال���ي 10% م���ن اإجمالي الإنف���اق الإعالني 

بنهاية عام 2013.

و�شائ���ل الإع���الم التلفزيونية والإذاعي���ة في ال�ش���ودان مملوكة من قبل 

الحكومة. ل يوجد محط���ات تلفزيونية خا�شة تبث في ال�شودان، وتدير 

الدول���ة المحطات التلفزيوني���ة من خالل موؤ�ش�شة الإذاع���ة والتلفزيون 

ال�شوداني���ة. وفي حين تنت�شر الأطب���اق الف�شائية الالقطة في المناطق 

المو�شرة وتحقق القنوات العربية �شعبية جيدة، غير اأن البث التلفزيوني 

الأر�ش���ي ه���و الم�شيط���ر ف���ي ال�شوق. ويع���د تلفزي���ون ال�ش���ودان القناة 

التلفزيونية الأر�شية الرئي�شة وهي تب���ث ف�شائيًا اأي�شًا، وبالإ�شافة اإلى 

تلفزي���ون ال�ش���ودان، تبث عدة محطات اإقليمية ف���ي مناطق محددة من 

الب���الد. وبانت�شاره البالغ 17% من المن���ازل عام 2009، ي�شكل الإعالن 

التلفزيون���ي حوال���ي 20% من اإجمال���ي الإنفاق الإعالني ف���ي ال�شودان، 

ونتوق���ع ازدياده بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ 18% خالل فترة الدرا�شة 
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يقودن���ا عدد المحطات الإذاعية العال���ي، الذي ازداد بمعدل 10% ليبلغ 

18 محط���ة عام 2009 حيث بل���غ عدد المحط���ات الخا�شة 11 محطة، 

اإل���ى العتقاد باأن البث الإذاع���ي ي�شكل قاعدة قوي���ة لالإعالن. ويمكن 

اإرجاع ذلك للكفاءة العالية للبث الإذاعي في تغطية �شريحة وا�شعة من 

ال�شك���ان اإذ اأنه متوفر في جميع مناطق ال�ش���ودان، وبالتالي فاإننا نتوقع 

بق���اء الإنفاق الإعالني عبر الإذاعة مرتفعًا واأن ينمو بمعدل نمو �شنوي 

مركب يبلغ 17% خالل مدة الدرا�شة.

وكم���ا هي الحال في البث الإذاعي، يمث���ل الإعالن خارج المنزل �شكاًل 

فع���اًل م���ن الإعالنات في ال�ش���ودان، فقد قاد الحج���م ال�شغير لمجمل 

ال�ش���وق الإعالني، وتخلف الأ�شكال الإعالنية الأخرى، والنت�شار الكبير 

وق���درة الو�شول العالية لالإعالن الخارجي، اإل���ى اأن ي�شكل حوالي %40 

من اإجمالي الإنفاق الإعالني في عام 2009، ونتوقع اأن ي�شتمر في النمو 

بمعدل نمو �شنوي مركب عاٍل يبلغ 19% خالل فترة الدرا�شة. 

9،3،2  الجمهورية العربية ال�سورية

)79(

ال�شكل 1: �شوريا: لمحة عامة

تعتب���ر �شوريا �شوقًا واعدًة في قطاع الإع���الن في المنطقة العربية، لذا 

فق���د �شملناها ف���ي تقريرنا لهذا الع���ام. ولكن من المه���م الإ�شارة اإلى 

اأن���ه في حين اعتمدن���ا في تحليلنا ل�ش���وق الإعالن على اإج���راء اأبحاث 

ومقاب���الت، فق���د ا�شررنا في بع����س الأحيان لالعتماد عل���ى �شهادات 

�شفهي���ة بغية �شم���ان الح�شول على �ش���ورة �شاملة لقط���اع الإعالم في 

�شوري���ا. حق���ق القت�ش���اد ال�شوري نم���وًا حقيقي���ًا يقدر بم���ا ن�شبته %3 

ع���ام 2009. ورغ���م اأن ال�شتثمارات الأجنبية ف���ي �شوريا ما زالت قليلة 

ف���اإن الحكومة قام���ت باإ�شالحات اقت�شادية خ���الل ال�شنوات الما�شية 

فخففت القيود التي كانت مفرو�شة على ال�شتثمارات الأجنبية.

حقق القطاع الخا�س نموًا �شريعًا منذ عام 2004 بعد اإجراء اإ�شالحات 

اقت�شادي���ة ومالية �شاهمت في تعزيز م�شاركته في القت�شاد، وقد اأدى 

النم���و الحا�ش���ل في القطاع الخا����س اإلى ت�شارع نمو قط���اع الإعالم اإذ 

بداأت ال�شرك���ات الخا�شة برفع ميزانيات الإعالن لديها. وبدوره، �شهد 

اإجمال���ي الإنف���اق الإعالني ف���ي �شوريا نم���وًا بلغ 2% بي���ن عامي 2008 

و2009. ونحن نتوقع م�شتقباًل، م���ع ازدياد تحرر القت�شاد في البالد، 

ازدي���اد اإجمالي الإنفاق الإعالن���ي بمعدل نمو �شن���وي مركب يبلغ %14 

خالل فترة الدرا�شة.

وعل���ى الرغم م���ن هذا النمو، يبقى �شوق الإعالم ف���ي �شوريا �شغيرًا اإذ 

ي�شك���ل اأقل من 1% من اإجمالي الإنف���اق الإعالني في المنطقة العربية، 

لك���ن ثم���ة اإمكانية لنمو هذه ال�ش���وق حيث تتميز �شوري���ا بن�شبة �شكانية 

فتي���ة تبلغ 50% تح���ت �شن 30 عامًا، ون�شبة تعليم عالية تبلغ 80% و�شوق 

اإنتاج اإعالمي ن�شط.

• : 20.3  
• : 185,180 2 
•    :2,770
• :  
•  : 41  
•  : 10
•   : 379,000 
• : 89.6
   -   : 74%
•   : 0.5
•  : 45

�شتخبارات املركزية  CIA، �شندوق النقد الدويل، انفورما تي اأم، الدليل الإعالمي ملنطقة  ال�شرق الأو�شط و �شمال افريقيا، حتليل فاليو بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل  امل�شدر: كتاب حقائق العامل الذي ت�شدره وكالة الإ
 .79

عم 2009 ما عدا ن�شيب الفرد من الناجت الإجمايل املحلي الذي يعود لعام 2008(

 مالحظة: ت�شري املقابالت اىل وجود منطقة اعالمية حرة يف �شوريا اإل اأنه ل وجود لتقارير خارجية توؤكد اإذا املو�شوع
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ال�شكل 2: توقعات تطور قطاع الإعالن في �شوريا

ت�شك���ل ال�شحف ال�شوق الأ�شا�شي لالإع���الن اإذ ت�شتحوذ على ما يقارب 

45% م���ن اإجمال���ي الإنف���اق الإعالني ف���ي �شوريا، ونحن نتوق���ع ازدياد 

الإنفاق الإعالني في ال�شحف والمجالت بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ 

13% و17% على التوالي خالل فترة الدرا�شة.

عام 2001، تم طرح قانون مطبوعات جديد فتح الباب اأمام ال�شحافة 

الخا�شة والم�شتقلة، وقد انتهت �شيطرة الدولة المطلقة على ال�شحافة 

فعلي���ًا عام 2006 مع اإطالق �شحيفتين يوميتين خا�شتين هما »الوطن« 

و«بلدن���ا«. ت�شدر الدول���ة ثالث �شح���ف يومية هي »البع���ث« و«ت�شرين« 

و«الث���ورة«، وقد اأ�شبحت »بلدنا« بالنجليزي���ة، التي اأطلقت في دي�شمبر 

2009، ال�شحيف���ة اليومية الوحيدة ال�ش���ادرة بالنجليزية في �شوريا. 

وم���ن المثي���ر لالهتمام اأن ال�شح���ف ال�شورية ت�شتفي���د ب�شكل جيد من 

الإنترن���ت حيث ت�شير المقابالت التي اأجريناها اإلى اأن جميع ال�شحف 

ال�شورية لديها ن�شخ الكترونية عبر ال�شبكة. 

�شهدت ال�شن���وات الأخيرة ح�شول عملية اندماج بي���ن موؤ�ش�شة الوحدة 

للطباعة والن�شر التي ت�شدر �شحيفة »الثورة« اليومية وموؤ�ش�شة ت�شرين 

الت���ي ت�ش���در �شحيفة »ت�شري���ن« اليومي���ة. وقد اندمج���ت ال�شحيفتان 

المملوكت���ان م���ن قب���ل الدولة في كي���ان موح���د �شمي موؤ�ش�ش���ة الوحدة 

لل�شحافة والطباعة والن�شر.

حق���ق اإجمالي الإنفاق الإعالن���ي في التلفزيون المحلي نم���وًا كبيرًا بلغ 

12% بي���ن عام���ي 2008 و2009، ورغم اأننا نق���در اأن التلفزيون المحلي 

ي�شك���ل معدًل يزي���د عن 15% بقليل من اإجمالي الإنف���اق الإعالني، فاإن 

النمو ال�شنوي لالإعالن كان كبيرًا مما يعك�س جزئيًا التطورات الحا�شلة 

ف���ي التلفزيون ال�ش���وري، وهو موؤ�ش�ش���ة الإر�شال المحلي���ة المهيمنة في 

البالد. ونتوقع م�شتقباًل ازدياد الإنفاق الإعالني التلفزيوني بمعدل نمو 

�شنوي مركب يبلغ 23% خالل فترة الدرا�شة.

يدار قطاع البث التلفزيوني الأر�شي في �شوريا من قبل الدولة من خالل 

الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون ال�شورية وهي تبث قناتين تلفزيونيتين 

اأر�شيتين )القن���اة الأولى والقناة الثانية(، وتع���د القناة الأولى الأقدم 

والأكث���ر انت�ش���ارًا. وقد قامت الحكومة بتحرير قط���اع التلفزيون ب�شنها 

لقان���ون ي�شم���ح باإطالق قن���وات ف�شائية خا�ش���ة. وبالإ�شاف���ة للقنوات 

الأر�شي���ة، تدير الهيئة العام���ة لالإذاعة والتلفزي���ون قناتين ف�شائيتين 

وتخط���ط لإطالق قناة ف�شائية اإخبارية خ���الل ال�شنتين القادمتين. تم 

اإط���الق القن���اة الف�شائية الخا�ش���ة الأولى، تلفزيون �ش���ام، عام 2006 

وتبعته���ا ع���دة قنوات ك���ان اآخرها تلفزي���ون الم�شرق ال���ذي انطلق عام 
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2009. ويعد البث التلفزيوني الف�شائي وا�شع النت�شار اإذ يتابع 74% من 

م�شاهدي التلفزيون القنوات الف�شائية.

ب���داأت خدم���ة الإنترنت في �شوريا ع���ام 2000 و ع���ام 2005، دخل اأول 

م���زود خا�س لالنترنت اإل���ى ال�شوق. ويعد �شوق الإع���الن عبر الإنترنت 

ف���ي �شوريا �شب���ه معدوم حيث يعتب���ر انت�شار خدمات النط���اق العري�س 

منخف�ش���ًا ج���دًا ي�ش���ل اإل���ى  0.5% فقط، وف���ي حين نتوق���ع نمو قطاع 

الإع���الن عبر الإنترنت خالل فترة الدرا�شة م���ع ازدياد انت�شار النطاق 

العري����س، ف���اإن قيمة �ش���وق الإعالن عب���ر الإنترنت في �شوري���ا �شتبقى 

�شغيرة جدًا عام 2013.

بن���اًء على المقاب���الت التي اأجريناها مع خبراء ف���ي �شوق الإعالم عبر 

الإنترن���ت ف���ي �شوريا، فاإن ثم���ة عددًا متزاي���دًا من �شرك���ات الإنترنت 

في الب���الد خالل ال�شنوات القليلة الما�شية، وم���ع ذلك، فاإن المناف�شة 

الحقيقي���ة تترك���ز بين ث���الث اأو اأربع من�ش���ورات الكتروني���ة ا�شتطاعت 

اإثبات وجودها في ال�شوق.

يع���د الإعالن الخارجي ثاني الو�شائل الإعالني���ة اأهميًة من حيث حجم 

الإنف���اق اإذ ي�شكل حوالي 30% من اإجمالي الإنفاق الإعالني في �شوريا. 

ونحن نقّدر اأن ي�شتمر قطاع الإعالن الخارجي بالنمو بمعدل نمو �شنوي 

مركب يبلغ 7% خالل فترة الدرا�شة.

منذ تحري���ر قطاع البث التلفزيون���ي والإذاعي، تم اإط���الق العديد من 

المحطات الإذاعية الخا�شة ف���ي �شوريا، وتدير الحكومة اأربع محطات 

اإذاعية، بينما يدير القط���اع الخا�س ثالث ع�شرة محطة اإذاعية. ويعد 

�ش���وق الإعالن الإذاع���ي �شغيرًا جدًا اإذ ي�شكل 3% م���ن اإجمالي الإنفاق 

الإعالني، ونتوقع م�شتقباًل ازدياد الإنفاق الإعالني الإذاعي بمعدل نمو 

�شنوي مركب عاٍل يبلغ 19% خالل فترة الدرا�شة. 
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10،3،2 الجمهورية التون�سية

)80(

ال�شكل 1: تون�س: لمحة عامة

يع���د معدل دخل الفرد في تون����س الأعلى بين دول �شم���ال اإفريقيا التي 

ي�شمله���ا التقرير. ويقوم النمو القوي في قط���اع الخدمات والذي ي�شكل 

اأكث���ر من 50% م���ن الناتج الإجمالي المحلي، بدع���م النمو القت�شادي 

في الب���الد. وكما هو الحال ف���ي البلدان العربية الأخ���رى التي يغطيها 

التقرير، فاإن غالبية �شكان تون�س )51%( هم تحت �شن 30 عامًا ون�شبة 

التعليم فيها %74.

ما زال �شوق الإعالن في تون�س، الذي اكت�شب معظم اأرباحه من �شركات 

الت�ش���الت والب�شائع ال�شتهالكي���ة، متركزًا ف���ي التلفزيون والإعالن 

الخارج���ي. ويتوق���ع لقطاع الت�شالت ب�شكل خا����س اأن يدفع نمو قطاع 

الإعالن لالأم���ام في معظم الو�شائل الإعالنية م���ع تزايد المناف�شة في 

ال�ش���وق ب�شبب منح الرخ�ش���ة الثالثة لت�شغيل الهات���ف النقال في يونيو 

2009 اإلى اتحاد �شركات موؤلف من �شركة الت�شالت الفرن�شية و�شركة 

ديفون���ا لالت�شالت. وم���ع ازدياد اإجمالي الإنف���اق الإعالني بن�شبة %3 

ع���ام 2009، �شه���د �ش���وق الإعالن ف���ي تون�س تباط���وؤًا في مع���دل النمو 

مقارنة ب�شنوات �شابقة )39% عام 2008( ويمكن تف�شير ذلك باإحجام 

المعلنين عن الإعالن ب�شبب الأزم���ة المالية العالمية. ونتوقع م�شتقباًل 

ازدي���اد اإجمال���ي الإنف���اق الإعالني بمع���دل نمو �شنوي مرك���ب يبلغ %7 

خالل فترة الدرا�شة.

�شتخبارات املركزية CIA ، �شندوق النقد الدويل، انفورما تي اأم، الدليل الإعالمي ملنطقة ال�شرق الأو�شط و �شمال افريقيا، حتليل فاليو    امل�شدر: كتاب حقائق العامل الذي ت�شدره وكالة الإ
.80

بارترنز )تعود كافة الأرقام اىل عام 2009 ما عدا ن�شيب الفرد من الناجت الإجمايل املحلي الذي يعود لعام 2008(

• : 10.4  
• : 163,610 2 
•    :3,950
•  : 40  
•  : 10  
•   : 399,000 
• : 92.5
-  : 92.6
•   : 24
•  : 87
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ال�شكل 2: توقعات تطور قطاع الإعالن في تون�س

ت�شك���ل الإعالنات ف���ي ال�شحف والمج���الت 15% من اإجمال���ي الإنفاق 

الإعالن���ي حي���ث ت�شكل ال�شح���ف 11% م���ن اإجمالي ال�ش���وق، وهو رقم 

�شئي���ل مقارن���ة باأ�ش���واق اأخرى ف���ي المنطقة العربي���ة. وبم���ا اأن اللغة 

الفرن�شي���ة وا�شع���ة النت�شار في تون�س فاإن ثمة ع���دد كبير من ال�شحف 

ال�ش���ادرة بالفرن�شية في البالد واأكثرها انت�شارًا “ل بر�س دو توني�شي” 

التي اأطلقت عام 1936، ومن بين ال�شحف اليومية ال�شادرة بالعربية، 

تعد �شحيفة “ال�شروق” الأكثر انت�شارًا اإذ اأعلنت باأن توزيعها ي�شل الى 

 في عام 2006، تم اإلغاء القانون القا�شي بوجوب 
)81(

110،000 ن�شخ���ة.

موافقة الحكومة على اأية مادة مطبوعة قبل ن�شرها. ونحن نتوقع ازدياد 

الإنفاق الإعالني في ال�شحف والمجالت بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ 

8% و1% على التوالي خالل فترة الدرا�شة. 

كان التلفزيون تاريخيًا الو�شيلة الإعالنية الأقوى في البالد اإذ ا�شتحوذ 

على معظم الإنفاق الإعالني، تغذيه ب�شكل اأ�شا�شي قطاعات الت�شالت 

والب�شائ���ع ال�شتهالكي���ة. وتق���وم موؤ�ش�ش���ة التلفزة والإذاع���ة التون�شية 

المملوك���ة من الدولة ب���اإدارة اثنتين من القن���وات التلفزيونية الأر�شية 

الأربع ف���ي البالد وهما قناة تون����س7، القناة الرئي�شي���ة لل�شبكة، وقناة 

تون����س21 التي اأطلقت ع���ام 1994 وتركز على الم���واد الترفيهية لتلبي 

احتياج���ات �شريح���ة ال�شباب. وبقيت قن���اة هنيبعل القن���اة التلفزيونية 

الخا�شة الوحيدة اإلى اأن ت���م اإطالق تلفزيون ن�شمة تجاريًا عام 2009. 

ونتوق���ع ازدياد الإنف���اق الإعالني التلفزيوني بمع���دل نمو �شنوي مركب 

يبل���غ 6%، ويعود ذلك جزئيًا اإلى تنامي المناف�شة في التلفزيون المحلي 

بعد اإطالق تلفزيون ن�شمة تجاريًا.

يعد ال�شوق في تون�س فريدًا من نوعه من حيث اأنه رغم كون انت�شار البث 

التلفزيون���ي الف�شائي وا�شعًا يبل���غ 90% وتجتذب في���ه القنوات العربية 

جمه���ورًا عري�شًا، يبقى البث التلفزيوني الأر�ش���ي منت�شرًا ب�شكل وا�شع 

اأي�ش���ًا ويجتذب ح�شة هامة م���ن الجمهور التون�ش���ي، اإذ ت�شتحوذ قناة 

)82(

هنيبعل على 20% من الجمهور تليها قناة تون�س7 بن�شبة تقارب %13.

ويعد نمو قناة هنيبعل التي لم يم�س على اإطالقها اأكثر من اأربع �شنوات 

ونجاحها في اجتذاب �شريحة كبي���رة من الجمهور ببرامجها المتنوعة 

مثاًل جيدًا عن القنوات التجارية الناجحة في �شمال اإفريقيا. كما تتبع 

قناة ن�شمة خطى قناة هنيبعل ببث برامج تعتمد على التنوع والمزج بين 

الترفيه المحلي والمواد العالمية.

يعد الإعالن الخارجي ثاني اأكبر و�شيلة اإعالنية اإذ ي�شكل ما يفوق %20 

من اإجمالي الإنفاق الإعالني، مدفوعًا ب�شكل اأ�شا�شي من قطاعي ال�شلع 

الدليل الإعالمي لمنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 2010
 .81

 �شيغما غروب. الجدير بالذكر اأن قناة تون�س 7 ت�شتحوذ خالل �شهر رم�شان على اأكبر ن�شبة م�شاهدة تبلغ %46.
 .82
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ال�شتهالكية والت�شالت، ونتوقع بقاء �شوق الإعالن الخارجي قويًا واأن 

ينمو بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ %7.

قمن���ا بمراجع���ة البيان���ات المتوقعة ال���واردة ف���ي تقرير “نظ���رة على 

الإعالم العرب���ي” ال�شابق ب�شاأن الإعالن عب���ر الإنترنت في تون�س بناًء 

على مقاب���الت اأجريناها مع لعبين في ال�ش���وق. فمع معدل نمو �شنوي 

مركب مقدر اأن يبلغ 24% خالل فترة الدرا�شة، يتوقع اأن يكون الإعالن 

عب���ر الإنترنت القط���اع الأكثر نموًا ف���ي تون�س. ومع النت�ش���ار المتزايد 

لخدم���ات النطاق العري�س، من 11% ع���ام 2008 اإلى 25% عام 2009، 

فاإنن���ا نعتقد باأن المعلنين قد بدوؤوا بو�ش���ع الإنترنت �شمن ميزانياتهم 

كم���ا اأكدت ذل���ك المقابالت التي اأجريناها. ونتوق���ع اأن ي�شكل الإعالن 

عبر الإنترنت 6% من اإجمالي ال�شوق الإعالني عام 2013.

من المتوقع خالل الفترة الق�شي���رة القادمة اإطالق تلفزيون “�شوف” 

وهي قناة تلفزيونية تبث ح�شريًا عبر الإنترنت وموجهة لل�شباب بين 15 

و35 عامًا، و�شيكون 60% من اإنتاج تلفزيون “�شوف” اإنتاجًا تون�شيًا في 

محاول���ة لت�شجيع المواهب التون�شية، كما يتوقع اأن تبث القناة برامجها 

عبر موقع اإلكتروني كما �شتقدم خدمة فيديو ح�شب الطلب. 

اأما في القطاع الإذاعي، فقد تم ك�شر احتكار الدولة للبث الإذاعي عام 

2003 مع اإطالق محطة “موزاييك اإف اإم”، وبحلول يوليو 2009، كانت 

هن���اك اثنتا ع�شرة محطة اإذاعية في تون�س، ت�شع منها مملوكة من قبل 

الدول���ة وتديرها موؤ�ش�ش���ة التلفزة والإذاعة التون�شي���ة، وثالث محطات 

خا�ش���ة. وي�شكل الإعالن الإذاعي الن�شبة الأ�شغ���ر من اإجمالي ال�شوق، 

ونحن نتوقع اأن يحافظ على م�شتواه خالل فترة الدرا�شة. 
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11،3،2 الجمهورية اليمنية

)83(

ال�شكل 1: اليمن: لمحة عامة

يعد ن�شيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن الأقل بين دول 

مجل�س التعاون الخليجي، وهو يتمتع بغالبية �شكانية فتية اإذ اأن اأكثر من 

70% من ال�شكان هم تحت �شن 30 عامًا واأكثر من 40% من ال�شكان هم 

تح���ت 15 عامًا، كما تعد ن�شبة من يعرف���ون القراءة و الكتابة منخف�شة 

جدًا في البالد اإذ تبلغ 50% وهي الن�شبة الأقل في المنطقة العربية.

وب�شبب الرتب���اط المحدود بين ال�شوق اليمني م���ع القت�شاد العالمي، 

ف���اإن اأثر الأزم���ة المالي���ة العالمية على ال�ش���وق اليمني ك���ان محدودًا. 

وبالنتيج���ة، فاإن اإجمال���ي الإنفاق الإعالني في اليم���ن ازداد عمليًا بين 

2008 و2009 بن�شب���ة 21% وذلك على الرغم م���ن الأزمة القت�شادية. 

ونحن نتوقع م�شتقباًل ازدياد اإجمالي الإنفاق الإعالني في البلد بمعدل 

نمو �شنوي مركب يبلغ 8% خالل فترة الدرا�شة بين 2013-2009.

�شتخبارات المركزية  CIA، �شندوق النقد الدولي، انفورما تي اأم، الدليل الإعالمي لمنطقة ال�شرق الأو�شط و �شمال افريقيا، تحليل فاليو    الم�شدر: كتاب حقائق العالم الذي ت�شدره وكالة الإ
.83

جمالي المحلي الذي يعود لعام 2008( بارتنرز )تعود كافة الأرقام الى عم 2009 ما عدا ن�شيب الفرد من الناتج الإ

• : 23.7  
• : 527,968 2 
•    :1,170
•  : 13  
•  : 6
•   : 170,000 
• : 61
•   : 1.6
•  : 34
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ال�شكل 2: تطور قطاع  الإعالن في اليمن

على عك�س الكثير من الأ�شواق الأخرى في المنطقة، ي�شكل قطاع الإعالن 

المطبوع في اليمن ن�شبة قليلة من اإجمالي الإنفاق الإعالني اإذ يمثل %4 

من �ش���وق الإعالن، في حين يعد الإعالن الخارج���ي الو�شيلة الإعالنية 

الأكثر انت�شارًا في الب���الد. ازداد الإنفاق الإعالني في ال�شحف بن�شبة 

31% بين عامي 2008 و 2009 واإن كان ذلك انطالقًا من قاعدة �شغيرة 

ج���دًا، ونح���ن نتوقع ازدياد الإنف���اق الإعالني في ال�شح���ف بمعدل نمو 

�شنوي مركب يبلغ 27% خالل فترة الدرا�شة. ورغم اأن معدل النمو هذا 

ق���د يبدو عاليًا، اإل اأن���ه يجب النظر اإليه على �ش���وء القاعدة ال�شغيرة 

لالإعالن ال�شحفي في البالد.

ازدهر قطاع ال�شحافة في البالد بعد توحيد �شطري اليمن عام 1990 

م���ع �شن قانون ي�شمح بمنح رخ�س لل�شحف الخا�شة التي تمثل وجهات 

نظ���ر الأح���زاب المختلفة. لكن الو�شع عاد وتراج���ع بعد ن�شوب الحرب 

ثانية عام 2004 ، وعلى الرغم من الن�شبة ال�شئيلة لمن يعرفون القراءة 

و الكتاب���ة في اليمن فاإن ثمة عددًا كبي���رًا من المطبوعات والمن�شورات 

بي���ن يدي ال�شع���ب اليمني- ت�شع �شحف مملوك���ة للدولة وعدد كبير من 

ال�شح���ف الخا�ش���ة والحزبية )حوال���ي 10 �شح���ف و30 �شحيفة على 

  وقد اأ�شارت المقابالت التي اأجريناها اإلى اأن عددًا كبيرًا 
)84(

التوالي(،

من ال�شحف اأطلق عام 2009، ومع ذلك، ت�شهد اليمن ن�شبة عالية من 

.2009 العمل عام  ثماني �شحف عن  اإيقاف  تم  اإذ  “موت” ال�شحف 
اأكدت المقابالت التي اأجريناها مع لعبين في �شوق الإعالم في اليمن 

اأن اأث���ر الأزمة القت�شادية العالمية عل���ى قطاع الإعالم في البالد كان 

مح���دودًا، رغم اأن بع�س ال�شحف اليمنية تعر�شت لتقلي�س ميزانياتها 

م���ن قب���ل الحكومة التي حثت تل���ك ال�شحف على البح���ث عن م�شادر 

جدي���دة من الإي���رادات )مثل زيادة الأ�شعار، زي���ادة الخدمات، الخ..( 

كم���ا اأن المقاب���الت قد اأظهرت ب���اأن ال�شحف تحقق فائ���دة كبيرة من 

الإنترن���ت، فمث���اًل، تدير �شحيفة 14 اأكتوب���ر موقعًا الكتروني���ًا اإخباريًا 

.BBC بال�شراكة مع

يعد التلفزيون المحلي ثاني اأكبر و�شيلة اإعالنية في البالد اإذ ي�شكل %9 

من اإجمالي الإنفاق الإعالن���ي، وقد ازداد الإنفاق الإعالني التلفزيوني 

بن�شب���ة 31% بين عامي 2008 و2009. وفي الحقيقة فاإن الن�شبة العالية 

لالأمي���ة ف���ي اليمن تجع���ل من التلفزي���ون الم�ش���در الرئي����س لالأخبار 

بالن�شب���ة لليمنيين، ولذا فاإن���ه ي�شكل فر�شة انت�ش���ار اأكبر للمعلنين من 

الو�شائ���ل الإعالني���ة الأخرى، ونح���ن نتوق���ع م�شتقباًل ازدي���اد الإنفاق 

الإعالن���ي التلفزيون���ي بمعدل نم���و �شنوي مركب يبل���غ 15% خالل فترة 

الدرا�ش���ة )2009-2013( حي���ث يبق���ى التلفزيون الو�شيل���ة الإعالمية 

الأهم في البالد.

ي���دار قط���اع البث م���ن قبل الدول���ة من خ���الل الهيئة العام���ة لالإذاعة 

والتلفزي���ون، وتوجد قناتان اأر�شيت���ان هما قناة اليم���ن وقناة اليمنية، 

وتبث���ان ف�شائي���ًا اأي�ش���ًا. و ب�شبب ال�شع���ر المرتفع لالأطب���اق الف�شائية 

الالقط���ة ن�شبًة للمدخ���ول الفردي، فاإن �شعبية القن���وات الأر�شية اأعلى 

بكثير من تلك الف�شائية لدى اليمنيين.

يع���د البث الإذاعي، مث���ل التلفزيون، و�شيلة اأكث���ر فاعلية من ال�شحف 

من حيث القدرة على الو�شول للجمهور الم�شتهدف. تملك الدولة جميع 

المحط���ات الإذاعية في الب���الد، وقد تم اإطالق “رادي���و �شنعاء” عام 

توجهات ال�شحافة العاملية 
 .84
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ال�شكل 1: توقعات تطور قطاع الإعالن عبر المنطقة العربية
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1947 وه���ي المحط���ة الإذاعي���ة الأولى ف���ي البالد. وت�شاع���ف الإنفاق 

الإعالني الإذاع���ي في البالد بين عامي 2008 و2009، ونحن نتوقع اأن 

يزداد بمعدل نمو �شنوي مركب يبلغ 8% خالل فترة الدرا�شة.

الإنفاق الإعالني عبر الإنترنت منخف�س جدًا ب�شبب النت�شار ال�شعيف 

لخدم���ات النطاق العري�س الذي بلغ 1.6% ف���ي نهاية 2009. مع ذلك، 

فاإن المقاب���الت التي اأجريناها تك�شف عن بوادر نمو في قطاع الإعالم 

الإلكترون���ي بوجود بع����س ال�شحف التي بداأت بال�شتف���ادة تجاريًا من 

مواقعه���ا الإلكتروني���ة. تملك الحكوم���ة مزودي الإنترن���ت العاملين في 

الب���الد وهما “تيل���ي يمن” و “يم���ن ن���ت”. وبالمجمل، ف���اإن المعرفة 

القليل���ة با�شتخدام الكمبيوت���ر �شيحد من نمو قط���اع الإنترنت وبالتالي 

فق���د بقينا متحفظين ب�ش���اأن توقعاتنا لالإنف���اق الإعالني عبر الإنترنت 

خالل فترة الدرا�شة.

الإع���الن الخارجي ه���و الو�شيل���ة الإعالنية الأكث���ر انت�ش���ارًا في اليمن 

اإذ ت�شك���ل اأكثر م���ن 80% من اإجمالي الإنفاق الإعالن���ي، وتعد القاعدة 

ال�شغي���رة لو�شائل الإعالم الأخرى ف���ي اليمن ال�شبب الرئي�س وراء قوة 

�ش���وق الإع���الن الخارجي. ومع ذل���ك فاإننا نتوقع اأن يتغي���ر التوازن في 

و�شائ���ل الإعالم في اليمن خالل فت���رة الدرا�شة مع نمو و�شائل الإعالم 

الأخ���رى وتراج���ع العتماد على الإع���الن الخارجي اإلى م���ا دون %80، 

ولكننا ما زلنا نتوقع نم���و الإنفاق الإعالني الخارجي بمعدل نمو �شنوي 

مركب يبلغ 5% خالل فترة الدرا�شة.

 ي�شي���ر الإنف���اق الإعالن���ي الإقليمي عب���ر المنطقة العربيةاإل���ى الإنفاق الإعالني من قب���ل و�شائل الإع���الم الإقليمية التي تغطي عدة بل���دان في المنطقة

 ويتركز الإنفاق الإعالني عبر المنطقة العربية في معظمه على القنوات التلفزيونية الف�شائية. وب�شبب التاأثير المبا�شر لالأزمة القت�شادية، 
 )85(

 العربية.

ق���ام المعلن���ون بمراجعة ميزانياتهم وتخفي�شها ليتراجع بذلك الإنفاق الإعالني عبر المنطقة العربية بن�شبة 8% في عام 2009. وخالل فترة الدرا�شة ، 

نتوقع اأن يتعافى الإنفاق الإعالني م�شجاًل معدل نمو �شنوي مركب يبلغ حوالي 7% لي�شل اإلى اأكثر من 1.2 مليار دولر اأمريكي في 2013.

12،3،2 عبر المنطقة العربية

 الإنفاق الإعالني عبر المنطقة العربية ي�شير اإلى الإعالن في البحرين، والأردن، والكويت، و عمان، و قطر، وال�شعودية، والإمارات، ولبنان، و�شوريا، ودول �شمال اأفريقيا
 .85
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ل تزال المحط���ات التلفزيونية الف�شائية ت�شتح���وذ على معظم الإنفاق 

الإعالن���ي عبر المنطقة العربية، حيث تمث���ل  90% من اإجمالي الإنفاق 

الإعالني. وتوا�ش���ل الف�شائيات جذب ن�شبة كبي���رة من اأموال الإعالن 

بعي���دًا عن اأ�شواق التلفزيون المحلية في معظم بلدان المنطقة، ويرجع 

ذلك ب�شكٍل كبير اإلى حقيقة اأن هذه الف�شائيات ت�شل اإلى جمهور اأو�شع 

بكثي���ر. ومن الجدي���ر بالمالحظة اأنه ف���ي المملكة العربي���ة ال�شعودية، 

اإحدى اأكبر الأ�شواق بالن�شبة للمعلنين في المنطقة، تمثل و�شائل الإعالم 

العربي���ة، والتلفزيون على وجه الخ�شو�س، ن�شبة كبيرة من ال�شتهالك 

الإعالم���ي. وعالوة على ذلك، فاإن كبرى موؤ�ش�شات البث الإقليمية مثل 

MBC، والجزي���رة، وLBC، و�شرك���ة اأبوظبي لالإع���الم، تبث قنواتها 

الرئي�شي���ة، اإن لم يكن جمي���ع قنواتها، عبر الأقم���ار ال�شناعية وي�شل 

البث ب�شكل جيد اإلى الم�شاهدين في جميع اأنحاء المنطقة العربية.

وتت�شم���ن قائم���ة القطاع���ات الأكثر م�شاهم���ة في �ش���وق الإعالن عبر 

المنطقة العربية كال من الت�شالت، وال�شلع ال�شتهالكية، والعقارات، 

والخدمات المالية. وفي ع���ام 2009، تراجع حجم الإعالن التلفزيوني 

عبر المنطقة العربية بن�شبة 6% عن م�شتويات 2008، حيث قام العديد 

م���ن المعلنين في ه���ذه القطاعات بخف�س ميزانياته���م الإعالنية. ومع 

ذل���ك، فاإن التراجع في الإعالن���ات التلفزيونية كان اأقل من النخفا�س 

العام في �شوق الإعالن، واأقل بكثير من النخفا�س الذي �شهدته و�شائل 

الإعالم المطبوع عبر المنطقة العربية. 

نتوقع اأن يحافظ الإعالن التلفزيوني عبر المنطقة العربية على مكانته 

كو�شيلة فعالة ل�شتهداف الم�شتهلكين في جميع اأنحاء المنطقة العربية 

ف���ي الم�شتقبل المنظور. وبالتالي، فاإننا نتوقع اأن ينمو الإنفاق الإعالني 

في المحطات الف�شائية عبر المنطقة العربية بمعدل نمو �شنوي مركب 

تبلغ ن�شبته 6%، بينما يحافظ على ح�شته من اإجمالي الإنفاق الإعالني 

عبر المنطقة العربية خالل فترة الدرا�شة.

ت�شكل و�شائ���ل الإعالم المطب���وع الإقليمية ح�شة �شغي���رة من اإجمالي 

الإنف���اق الإعالني الإقليمي، مع ح�شة بلغت 9% في عام 2009. وخالفا 

لالأ�ش���واق الوطنية ف���ي المنطقة العربية حيث تمث���ل ال�شحف المن�شة 

الإعالني���ة المف�شلة، ف���اإن المجالت تحظى بح�ش���ة الأ�شد من الإنفاق 

الإعالني في المطبوعات عبر المنطقة العربية.

وقد اكت�شبت المجالت عبر المنطقة العربية �شعبية كبيرة في المنطقة 

العربي���ة، وخ�شو�شا في دول الخليج. وا�شتنادًا اإلى نتائج درا�شة ال�شوق 

الت���ي اأجريت ف���ي المملكة العربي���ة ال�شعودية ودولة الإم���ارات العربية 

المتح���دة، وهم���ا من اأكب���ر الأ�شواق الإعالني���ة في المنطق���ة العربية، 

جاءت مجلت���ا �شيدتي وزهرة الخليج اللتان توزع���ان في عدة بلدان في 

العالم العربي من بين اأف�شل المجالت واأكثرها مبيعًا. 

عل���ى الرغ���م م���ن اأن الإعالن ف���ي المجالت ك���ان الأكثر تراجع���ًا بين 

جمي���ع المن�شات الإعالمي���ة حيث و�شلت ن�شبة تراجعه���ا اإلى 30% في 

ع���ام 2009، فاإننا نتوق���ع اأن تتعافى المجالت ب�شك���ل اأ�شرع من ال�شوق 

الإعالني���ة عمومًا خالل فترة الدرا�شة، لت�شجل معدل نمو �شنوي مركب 

تبلغ ن�شبته 14% من عام 2009 وحتى عام 2013.

ت�شك���ل ال�شح���ف حوالي 1% م���ن اإجمالي الإنفاق الإعالن���ي في و�شائل 

الإع���الم عبر المنطقة العربية. ال�شح���ف الإقليمية العربية من مدينة 

لن���دن مق���رًا لها، مث���ل �شحيف���ة الحي���اة و�شحيف���ة ال�ش���رق الأو�شط، 

وت�شتهدف ب�شكل كبير المغتربين العرب في اأوروبا، ف�شال عن الأ�شواق 

العربي���ة الأخرى. وبما اأن الإنفاق الإعالن���ي في ال�شحف ي�شكل قاعدة 

�شغي���رة من القط���اع الإعالمي عب���ر المنطقة العربية، ف���اإن التغيرات 

الطفيفة في م�شتويات الإعالن توؤدي اإلى ن�شب انخفا�س اأعلى. في حين 

اأن الإعالن في ال�شحف انخف�س بن�شبة تزيد عن 25% في عام 2009، 

فاإنن���ا نتوقع اأن يحافظ الإنف���اق الإعالني في ال�شحف على ح�شته من 

اإجمال���ي الإنفاق الإعالني عبر المنطق���ة العربية واأن ي�شجل معدل نمو 

�شنوي مركب تبلغ ن�شبته اأكثر من 10% خالل فترة الدرا�شة.

 يمثل الإنف���اق الإعالني الإذاعي والإنفاق الإعالن���ي عبر الإنترنت معًا 

حوال���ي 1.5% من اإجمالي الإنفاق الإعالني عبر المنطقة العربية، وقد 

كانت كلتا المن�شتي���ن بعيدتين ن�شبيًا عن تاأثيرات الأزمة القت�شادية. 

وعل���ى الرغم من اأن الإعالن الإذاعي والإعالن على الإنترنت ينطلقان 

من قاعدة اأ�شغر بكثير، فقد حققا نموًا بن�شبة 22 % و40 % على التوالي 

ف���ي ع���ام 2009. ونتوق���ع م�شتقباًل اأن ينم���و الإنف���اق الإعالني في كال 

المن�شتي���ن، لي�شجال مع���دل نمو �شنوي مركب تبل���غ ن�شبته 13% و %60 

على التوالي خالل فترة الدرا�شة.
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�ض���د�ر م���ن تقرير »نظرة على �لإعالم �لعرب���ي« قررنا �لتركيز على مو�ضوع نعتق���د �أنه ذو �أهمية وقيمة  لهذ� �لإ

كبي���رة لجميع قطاعات �ضناعة �لإعالم، وللم�ضتهلكين �أنف�ضه���م �أي�ضًا: وهو تحفيز و��ضتخد�م �لمحتوى �لمحلي 

ف���ي قط���اع �لإعالم �لعربي.  و مو�ض���وع �لمحتوى �لمحلي �أ�ضب���ح ق�ضية �أ�ضا�ضية لخبر�ء �لإع���الم و�لم�ضتهلكين 

ف���ي جميع �أنح���اء �لمنطقة، و �أمامه فر�ضة كبيرة للنمو في �ل�ضنو�ت �لمقبل���ة. و �أكدت در��ضاتنا لل�ضوق و كذلك 

مقابالتن���ا مع خبر�ء في �لقط���اع �لإعالمي �لعربي �أن تحفيز �لمحتوى �لمحلي لدي���ه �لقدرة على تح�ضين قيمة 

�لقطاع.

يمكن �لنظر �إلى مفهوم �لمحتوى »�لمحلي« من ز�ويتين �أ�ضا�ضيتين مختلفتين، بناًء على �للغة، �أو على �لجغر�فيا 

و�لجمهور �لم�ضتهدف. �أوًل، على م�ضتوى �لعالم �لعربي، يمكننا تعريف �لمحتوى �لمحلي باأنه �لمحتوى �لذي يتم 

�إنتاج���ه باللغ���ة �لعربية، وفي �لعالم �لعربي من �أجل م�ضاهد �أو ق���ارئ �أو م�ضتخدم عربي، �أو حتى عالمي. مثال، 

قن���و�ت تب���ث على م�ضتوى �لعال���م �لعربي كMBC �أو �ضح���ف كال�ضرق �لأو�ضط و�لحياة يمك���ن �در�جها في هذه 

�لفئة. غير �أن �لبلد�ن �لعربية �لتي يغطيها �لتقرير تمثل منطقة و��ضعة ومتنوعة ذ�ت تباينات �ضديدة بين �لدول 

م���ن حي���ث و�ضع وم�ضتوى ن�ضج �لمحتوى �لمحلي لديها. ومن ناحية �أخرى، يمكن �عتبار �لمحتوى على �لم�ضتوى 

�لوطني محتوًى تم �إنتاجه في بلد ما من �أجل م�ضاهد �أو قارئ �أو م�ضتخدم محلي. هذه �لفئة تحتوي على �لقنو�ت 

�لأر�ضية وكذلك �ل�ضحف و �لمجالت �لمحلية �لتي ت�ضتهدف �لجمهور �لمحلي.

ف���ي هذ� �لق�ضم من �لتقري���ر، �ضنبقي في �عتبارنا �لفئتين، �لعالم �لعربي و �لوطن���ي، للمحتوى �لمحلي، ولكننا 

�ضنرك���ز ب�ضك���ل �أ�ضا�ضي على مفهوم �إنتاج محتوى محل���ي يكون ثابتًا على قاعدة عربية ويفي���د �لمنطقة �لعربية 

كك���ل. وبذلك، �ضنقوم �أوًل بتحديد �لو�ضع �لر�هن للمحتوى �لمحلي �ضمن �ضناعة �لإعالم �لعربي، يليها تقدير 

�لتحدي���ات �لأ�ضا�ضية لأ�ضحاب �لم�ضلحة في �لقطاع في �إنتاج �لمحتوى �لمحلي في �لعالم �لعربي، كما �ضنقدم 

نظرة عامة للفر�ص �لرئي�ضية للقطاع فيما يتعلق بتحفيز �لمحتوى �لمحلي ب�ضكل �أكبر.

وفي حين �ضن�ضتمر في �ضمان تغطية كافة �لو�ضائل �لإعالمية �لمذكورة في �لق�ضم �لأول- وهي �لإعالم �لمطبوع، 

و�لتلفزي���ون، و�لإنترن���ت و�لهاتف �لنقال- فاإننا �ضنركز ب�ضكل �أ�ضا�ضي عل���ى قطاع �لمحتوى �ل�ضمعي و�لب�ضري، 

بما فيه �لتلفزيون و�ل�ضينما. وكما �ضنرى في هذ� �لق�ضم ، فاإن ذلك يعود �إلى �أن تقييم �لو�ضع �لر�هن للمحتوى 

�لمحل���ي في �لمنطقة ي�ضير �إل���ى �أن هذ� �لقطاع هو �لقطاع ذو �لمتطلبات �لأكبر، وهو �لذي يمثل �لفر�ص �لأهم 

لنمو �لمحتوى �لمحلي.

م���ن �لجدي���ر بالمالحظ���ة �أن �إنتاج محتوى محلي عال���ي �لجودة هو �أح���د �لعنا�ضر �لأربعة �لت���ي توؤثر على خلق 

�ير�د�ت من �لمحتوى �لمحلي، كما �أ�ضير لنا في �لمقابالت �لتي �أجريناها مع خبر�ء في �ل�ضوق �لعالمي.
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وف���ي حي���ن ت�ضتحق كل من ه���ذه �لعو�مل تحلياًل م�ضتقاًل فاإنه���ا مرتبطة ومت�ضابكة �إلى حد كبي���ر، لذ� فاإن هذ� �لق�ضم �لذي يه���دف �إلى در��ضة �لفر�ص 

�لمتاحة �أمام �لمحتوى �لمحلي في �لمنطقة، �ضيعنى �أي�ضًا بالعو�مل �لمتر�بطة �لتي تلعب دورً� هامًا في مجمل �ضناعة �لإعالم في �لمنطقة �لعربية.

 1:           
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2،3 نظرة عامة على الو�ضع الراهن 

1،2،3 المحتوى المحلي بح�ضب الو�ضيلة الإعالمية

�ل�ضكل 1: �أهم �لق�ضايا �ملوؤثرة يف حتقيق عائد مادي من �ملحتوى �لإعالمي

ثم���ة فر����ص كبي���رة للنمو �أم���ام �ضناع���ة �لإعالم ف���ي �لعال���م �لعربي، 

وبخا�ضة قطاعي �لتلفزيون و�لإنترنت، خالل �ل�ضنو�ت �لقادمة. ويمكن 

بن���اء �لعام���ل �لرئي�ص لذلك �لنم���و على �إنتاج محت���وى محلي ذي جودة 

عالي���ة. وفي حين �ضهدت �ضناع���ة �لإعالم في �لمنطقة تطورً� هامًا في 

�ل�ضن���و�ت �لأخيرة، فاإن �أم���ام �لمحتوى �لمحلي �لمزي���د من �إمكانيات 

�لتطور، و�ضيتطلب ذلك لي�ص فقط �إيجاد �ضبل جديدة ل�ضتخال�ص قيمة 

�إ�ضافية م���ن �لمحتوى في �لمنطقة، بل يتطل���ب �أي�ضًا رعاية �لمو�هب، 

وتح�ضي���ن �لبنى �لتحتي���ة، وتطوير نماذج عمل جدي���دة. وبتحديد هذه 

�لعو�م���ل تنع���دم �أ�ضباب �عتب���ار �لمحتوى �لمحلي �لناب���ع من �لمنطقة 

�لعربية في مجالت �لإعالم �لمطبوع، و�لخدمات �ل�ضمعية و�لب�ضرية، 

و�لإنترنت غير قادر على �لمناف�ضة ب�ضكل فعال على �ل�ضعيد �لعالمي.

من خالل �لمقابالت �لتي �أجريناها مع خبر�ء �إعالميين عبر �لمنطقة 

�لعربي���ة، ��ضتطعنا و�ضع تقييم لقطاع �لمحت���وى �لمحلي عبر �لمنطقة 

�لعربي���ة. بد�يًة، وعبر جميع قطاع���ات �لإعالم �لتي قمنا بدر��ضتها في 

�لمنطقة، تبين �أن قط���اع �لإعالم �لمطبوع ي�ضتحوذ على �لق�ضم �لأكبر 

م���ن �لمحتوى �لمحل���ي، ففي �ل�ضح���ف و�لمجالت �لعربي���ة �لتي قمنا 

بتحليلها في �ضياق ه���ذ� �لتقرير، وجدنا باأن �أكثر من 90% من �إجمالي 

محتوياته���ا كانت كتاب���ات �أ�ضلية باللغة �لعربية، ف���ي حين كان �أقل من 

10% م���ن �لمحتوى مترجمًا عن كّتاب �أجانب. وفي حين تختلف معايير 

�ختيار �لكّتاب �لأجان���ب بح�ضب �لمطبوعات و�لبلد�ن، �إل �أن مقالتهم 

�لمترجم���ة تن�ضر غالبًا ف���ي �لمطبوعات �لخت�ضا�ضي���ة، مثل �لمقالت 

�لعلمي���ة و�لتجهي���ز�ت �لتقني���ة حيث نج���د ن�ضبة �أعلى م���ن �لمحتويات 

�لمترجم���ة منها ف���ي مطبوعات �لأخبار �لعامة. وم���ع ذلك، فاإن بحوث 

�ل�ض���وق �لت���ي �أجريناها ت�ضير �أي�ض���ًا �إلى وجود بع�ص مج���الت �لأخبار 

�لعامة �لتي يمكن تناولها، وخا�ضة فيما يتعلق بالتركيز ب�ضكل �أكبر على 

�هتمام���ات �لقر�ء و�ضم���ان �أن �لمحتوى ل يتعلق فقط بتغطية �لأحد�ث 

بل يت�ضمن تحليالت �أي�ضًا.

�إن تقيي���م �لمحت���وى �لمحلي ف���ي قطاع���ي �لتلفزي���ون و�ل�ضينما يظهر 

نتائ���ج �أخرى، و نحن نعتق���د باأن قطاع �لتلفزيون ه���و �لأكثر قدرة على 

�ل�ضتفادة من ��ضتثمار�ت و �هتمام �أكبر بالمحتوى �لمحلي. ففي قطاع 

�لتلفزي���ون في �لعالم �لعربي، هنالك حاليًا ثالثة �أنو�ع من �لمحتويات: 

بر�مج �أ�ضلية يتم تطويرها و�إنتاجها في �لعالم �لعربي، ونماذج عالمية 

يتم تعديلها لتتو�فق مع �ل�ضوق �لمحلي، وبر�مج عالمية يتم �ضر�ء حقوق 

�لن�ض���ر لها ومن ثم ترجمته���ا �أو دبلجتها للعربية. وف���ي حين يعد �لنوع 

�لأول، �أي �لبر�مج �لأ�ضلية، هو �لمحتوى �لمحلي �لحقيقي �لوحيد، فاإن 

�إنت���اج ن�ضخ محلية من بر�مج عالمية هو �لو�ضيلة �لأمثل لتحفيز �لقطاع 

�لمحل���ي و�لتعلم م���ن �لأ�ضو�ق �لأخ���رى. وفي هذ� �لمج���ال، ثمة تباين 

و��ضح بين �لأنو�ع �لمختلفة للمو�د �لتلفزيونية. فمثاًل، في حين نرى �أن 

�لبر�مج �لإخبارية غالبًا ما تكون من �إنتاج محلي، كما لالإنتاج �لدر�مي 

ح�ض���ة كبيرة من �لإنتاج �لمحلي وبخا�ضة خ���الل �لمو�ضم �لرم�ضاني، 

فاإن �لبر�مج �لترفيهية غالبًا ما ت�ضتورد من �أ�ضو�ق �أخرى.

ت�ضير مقارنة تحليلية بين �لمحتوى �لمحلي في �لقنو�ت �لعربية �لخم�ص 

ع�ضرة �لأول���ى )من حيث ن�ضبة �لم�ضاه���دة( و�ل�ضبكات �لخم�ص �لأولى 
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يظه���ر تحلي���ل كل من �لبلد�ن �لعربي���ة �لمنتجة للمحتوي���ات �لإعالمية 

�أن���ه في حين ط���ّور كل بلد عربي قطاعه �لإعالم���ي �لمميز �لخا�ص به، 

ف���اإن بع�ص �لأ�ضو�ق بد�أت تظهر كالعب ق���وي في قطاعات مختلفة من 

�ضناع���ة �لإعالم. كم���ا ��ضتطاعت بع�ص �لأ�ض���و�ق �لكبيرة، مثل م�ضر، 

بن���اء محتوى محل���ي مميز قادر على تلبي���ة �ضوقها �لد�خل���ي بالإ�ضافة 

للمنطق���ة �لعربية �إلى حد ما. في �لوقت ذ�ته، ت�ضتهدف �أ�ضو�ق �أخرى، 

مث���ل دول مجل�ص �لتعاون �لخليجي، �أكثر فاأكثر منطقة �لخليج �لو��ضعة 

في محاولة لتو�ضيع قاعدتها �لجماهيرية. 

تعتب���ر م�ضر �لدول���ة �لعربية �لأولى �لتي �أ�ض�ضت قط���اع �إنتاج تلفزيوني 

و�ضينمائ���ي مزدهرً�، و��ضتم���رت م�ضر لعدة �ضنو�ت ف���ي �إنتاج �لأفالم 

�ل�ضينمائية و�لم�ضل�ض���الت �لتلفزيونية �لتي �أ�ضبحت معروفة في �لعالم 

�لعربي باأ�ضره، بالإ�ضافة �إلى تطويرها لقطاع �ضحافة ناجح. وفي حين 

تتخ���ذ �لدول �لعربية �لأخرى خطو�ت �أكبر تجاه �ضناعة �لإعالم، يجب 

�أل نن�ض���ى �أن���ه يمكن تعل���م �لدرو�ص من �لنجاحات �لت���ي تحققت د�خل 

�لعالم �لعربي مثل قطاع �لإنتاج �لم�ضري.

ق���ام لبن���ان �أي�ض���ًا ببن���اء قط���اع �إنت���اج تلفزيون���ي مميز وهو م���ن �أكثر 

بل���د�ن �لمنطق���ة غ���ز�رة بالمو�ه���ب، وبخا�ض���ة ف���ي  مج���ال �لترفيه.

ف���ي �لو�قع، تط���ورت �ل�ضناع���ة �لتلفزيوني���ة �إلى حد جع���ل �لكثير من 

�ل�ضرك���ات �لتلفزيوني���ة �لت���ي تتخ���ذ م���ن دول �لخليج مقرً� له���ا ت�ضور 

بر�مجه���ا ف���ي لبن���ان، حت���ى و�إن ك���ان لمحت���وى تل���ك �لبر�م���ج نكه���ة 

خليجي���ة و��ضح���ة. ومثال عل���ى ذلك برنام���ج »محالها ب���الدي« �لذي 

 تنتج���ه �ضركة �إنديم���ول، �لمقتب�ص ع���ن �لبرنامج �لتلفزيون���ي �لعالمي 

�لإم���ار�ت.  قن���اة  تبث���ه حالي���ًا  و�ل���ذي   ،”I Love My Country“

�لبرنام���ج مكر�ص تمام���ًا للتر�ث �لثقاف���ي و�لتقالي���د �لإمار�تية ويقدم 

�ضت���ة �ضي���وف �إمار�تيي���ن جدد ف���ي كل حلقة، وم���ع ذلك ف���اإن ت�ضوير 

كامل �لبرنامج تم في بيروت حيث، مع �لأخذ بالح�ضبان تكاليف �ل�ضفر 

و�لإقام���ة، يكلف �لت�ضوير �أق���ل مما قد يكلفه في حال ت�ضويره في دولة 

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

عل���ى نحو مماث���ل، �أ�ضبحت �ضوريا لعب���ًا قويًا �آخر في مج���ال �لإنتاج، 

وبخا�ض���ة في مجال �إنتاج �لدر�م���ا �لتلفزيونية، �إذ حققت نجاحًا كبيرً� 

ف���ي �إنت���اج م�ضل�ضالت مثل »باب �لح���ارة« ذ�ئع �ل�ضي���ت. وموؤخرً�، ومع 

مح���اولت �لموؤ�ض�ضات �لإعالمية لتكون �أكثر محليًة في ��ضتر�تيجياتها، 

ب���د�أت �لمملكة �لعربي���ة �ل�ضعودية و�لكوي���ت بزيادة كمي���ة �إنتاجها من 

�لم�ضل�ض���الت �لدر�مية و�لكوميدية، وبخا�ض���ة لح�ضاب محطات مقرها 

ف���ي منطق���ة �لخليج مثل MBC. ف���ي �لف�ضاء �للكترون���ي، قام �لأردن 

ببناء �ضمعة له من خالل دعم مجتمع تقني فتي ومزدهر يمكن مالحظة 

نتائجه في �ضركات �لإنترنت �لناجحة �إقليميًا مثل مكتوب، وجير�ن، 

و و�ت ويت وغيرها.

كما ك���ان للمناطق �لإعالمية �لحديثة ن�ضبيًا ف���ي �لمنطقة دور هام في 

دع���م نم���و �ضناعة �لإعالم �ضمن مج���الت معينة وذل���ك نتيجة لتجمع 

�ل�ضرك���ات �لإعالمية في مر�ك���ز معينة. مثاًل، وبف�ض���ل تاأ�ضي�ص مدينة 

دب���ي لالإعالم ع���ام 2001، �أ�ضبحت دول���ة �لإم���ار�ت �لعربية �لمتحدة 

مح���ط �أنظ���ار و�هتم���ام �ل�ضرك���ات �لإعالمية ف���ي �لمنطق���ة. بالن�ضبة 

لقط���اع �لتلفزي���ون، بقي �لإنتاج مركزً� خارج منطق���ة �لخليج كما ر�أينا 

�ضابق���ًا، ومع ذلك، فاإن دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة تلعب دورً� هامًا 

ومتز�يدً� في مجال �لمبيعات، و�لت�ضويق، و�لتوزيع لل�ضركات �لإعالمية، 

2،3،3 المحتوى المحلي بح�ضب البلد

 بال�ضاعات، با�ضتثناء �لأخبار
 .86

 تقرير �أوفكوم لالت�ضالت، بيانات 2008 
 .87

  �أ�ضعار في رم�ضان ترتفع �لى 200،000$ بال�ضاعة لبع�ص �لنتاجات �لدر�مية �لمكونة من 30 حلقة
.88

ف���ي �لمملكة �لمتحدة، باعتبارها �لمث���ال �لأف�ضل لالإنتاج �لمحلي، �إلى 

�أن ثم���ة مجال �أكب���ر للنمو في �لمنطقة من حيث كمي���ة �لإنتاج �لمحلي 

�لمعرو�ص وم�ضتوى �ل�ضتثمار في ذلك �لمحتوى.

 �أوًل، نق���در ب���اأن حو�لي 30 – 40 % من �إجمال���ي �لبر�مج �لتي تقدمها 

�لقنو�ت �لعربي���ة �لخم�ص ع�ضرة �لأولى هو محتوى عربي �أ�ضلي يعر�ص 

هناك حو�ل���ي 30-40% م���ن �لمحت���وى �لتلفزيوني 
 )86(

للم���رة �لأول���ى.

م�ضتورد من �أ�ض���و�ق �أخرى )�إما مترجمة �أو مدبلجة للعربية( وتت�ضمن 

�لن�ضب���ة �لمتبقي���ة من 20 – 40% م���و�د معادة وبر�م���ج �إخبارية. و في 

�لمملك���ة �لمتحدة �لتي تمل���ك �ضوقًا مناف�ضًا و�ضحي���ًا لالإنتاج �لمحلي، 

تق���ارب ن�ضب���ة ب���ث �لمو�د �لت���ي تعر����ص للم���رة �لأولى عل���ى �ل�ضبكات 

 وفي حين ل تعد 
)87(

�لرئي�ضي���ة �لخم�ص 50% من �إجمالي �ضاعات �لبث. 

هذه �لفجوة في �لكمية كبيرة، �إل �أن ثمة مجاًل كبيرً� للنمو.

 ثاني���ًا، تظهر تقدير�ت �لإنفاق لكل �ضاعة من �لمحتوى �لمحلي �لعربي 

مقارنة بالمملكة �لمتحدة، نتائج �أكثر �إثارة للده�ضة. �إذ نقدر باأن تكلفة 

�ضاعة �لبث للمحت���وى �لمحلي �لعربي للمرة �لأولى تقارب 30-60 �ألف 

 بالمقاب���ل تكلف �ضاعة بث محت���وى محلي للمرة 
)86(

دولر بالمتو�ض���ط.

�لأولى في �ل�ضبكات �لخم�ص �لرئي�ضية في �لمملكة �لمتحدة حو�لي 130 

�أل���ف دولر و حي���ث تخ�ض�ص ن�ضب���ة 93% من ميز�نيات ه���ذه �ل�ضبكات 

لإنت���اج مو�د �أ�ضلية محلية في �لمملك���ة �لمتحدة. وباعتبار �أن �لمحتوى 

ف���ي �لمملكة �لمتحدة يعادل �ضعفين �إل���ى �أربعة �أ�ضعاف م�ضل�ضل عربي 

�عتيادي، فاإنه من �لو��ضح �أن ثمة فجوة كبيرة في ��ضتثمار�ت �لمحتوى 

�لإعالمي، وهناك حاجة للمزيد من �ل�ضتثمار�ت بميز�نيات �أكبر بغية 

تح�ضين نوعية �لإنتاج �لعربي �لأ�ضلي. و�ضتقود �لمزيد من �ل�ضتثمار�ت 

حتمًا �إلى محت���وى ذي نوعية �أعلى، وقاعدة مو�هب �أكثر تقدمًا، ون�ضبة 

م�ضاهدة �أكبر، وختامًا، عائد�ت �إعالن �أقوى.

ف���ي م���ا يخ�ص �لإنترن���ت و�لهات���ف �لنقال، يختل���ف �لو�ضع كلي���ًا ويعد 

�لمحت���وى �لمحلي �لمتوف���ر للم�ضتخدمين �ضغيرً� ج���دً� ن�ضبًة للمحتوى 

�لأجنبي. ففي عالم �لإنترنت، وعلى غير ما هو �لحال في قطاع �لإعالم 

�لمطب���وع و�لتلفزيون �إل���ى حد ما، ف���اإن �ضهولة �لو�ضول �إل���ى �لمحتوى 

�لأجنب���ي هي ذ�ته���ا بالن�ضبة للمحت���وى �لمحلي، وما يختل���ف هو كمية 

ونوعية �لمحتوى �لمتوف���ر باللغة �لعربية بالمقارنة مع �لمحتوى �لقادم 

من خ���ارج �لعالم �لعربي، وبالأخ�ص باللغ���ة �لنجليزية. ون�ضبًة لحجم 

وع���دد �ضكان �لمنطق���ة �لعربية، يعد محتوى �لإنترن���ت �لعربي و�لمنتج 

ف���ي �لمنطقة �لعربي���ة �ضئياًل، و�ضنح���دد �لأ�ضباب �لكامن���ة ور�ء ذلك 

و�لفر�ص �لمتاحة لتطوير هذه �ل�ضناعة فيما يلي من هذ� �لتقرير.
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�ل�ضكل 2: �ملناطق �لإعالمية
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وتق���وم �لموؤ�ض�ض���ات �لإعالمية من كل �أنحاء �لمنطق���ة بتاأ�ضي�ص مكاتب 

مار�ت �لعربية �لمتحدة. �أ�ضا�ضية �أو فرعية في �لإ

عل���ى نحو مماثل، �ضيوؤدي وجود �أو �إطالق �لمناطق �لإعالمية �لمختلفة 

ف���ي �لمنطقة �إلى تغيي���ر دينامي���ات �ضناعة �لإع���الم، وبالعموم، تقوم 

�لمناطق �لإعالمي���ة باجتذ�ب �ل�ضركات �لإعالمي���ة وتجميعها، فتقدم 

�لبنية �لتحتية و�لت�ضهيالت �لالزم���ة لل�ضركات �لعاملة فيها، كما تقدم 

�متي���از�ت خا�ضة بالمناطق حرة، مثل �لتخفي�ضات �ل�ضريبية وتخفيف 

�لقي���ود. ويتوق���ع �إن�ضاء �لمزيد م���ن �لمناطق �لإعالمي���ة وبالأخ�ص في 

منطق���ة �ل�ضرق �لأو�ضط خالل �ل�ضنو�ت �لقليل���ة �لمقبلة، كما هو مبين 

في �ل�ضكل �أدناه. غير �أنه من �ل�ضروري مالحظة �أن م�ضطلح »�لمنطقة 

�لإعالمي���ة« ي�ضتخدم هنا ب�ضك���ل ف�ضفا�ص، �إذ توجد تباينات كبيرة في 

�لعرو����ص �لمقدمة ونق���اط �لبيع لكل و�ح���دة من تل���ك �لمناطق، �لتي 

بع�ضه���ا خا����ص، مثل مدين���ة هالي لالعالم ف���ي عمان، ب���دًل من كونه 

مملوكًا من قبل �لدولة.

ف���ي خ�ض���م بحثنا في �لتحديات و�لفر�ص �لمتاحة �أم���ام ��ضتغالل �لمحتوى �لإعالمي في �لمنطقة، من �لمهم �أن ن�ض���ع في �عتبارنا كيفية تطور �ضناعة 

�لإعالم في جميع هذه مجالت �لإعالم �لهامة.

3،2،3 الدائرة الفعالة للمحتوى المحلي

ف���ي جمي���ع �لأ�ضو�ق وف���ي كل �لقطاعات، ثم���ة تحديات عدي���دة تو�جه 

قطاع �لمحتوى �لإعالم���ي �لمحلي، كما �أن �أمامه بع�ص �لفر�ص �لهامة 

للنمو، وم���ع در��ضتنا لكيفية ��ضتخد�م �لمحتوى �لمحلي ورفع قيمته في 

�لمنطقة، فاإننا �ضنق���وم بتقييم كل من �لعو�مل �لأ�ضا�ضية �لتي توؤثر في 

�ضناع���ة �لمحت���وى �لمحلي في �لأق�ض���ام �لقادمة م���ن �لتقرير. ويمكن 

تلخي�ص هذه �لعو�مل، و�لتي يكت�ضب كل و�حد منها �أهمية خا�ضة للنمو 

�ل�ضامل للقطاع، في �ل�ضكل �لتالي.
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�ل�ضكل 3: �لد�ئرة �لفعالة �مل�ضتهدفة للمحتوى �ملحلي 

كم���ا ن���رى في �ل�ضك���ل �أعاله، ف���اإن �لد�ئ���رة �لفعالة للمحت���وى �لمحلي 

ت���دور حول ثالث ق�ضاي���ا �أ�ضا�ضية: تحقيق عو�ئد مادي���ة من �لمحتوى، 

و�لتموي���ل، و�لمو�ه���ب. وعندم���ا ت�ضتم���د عائ���د�ت �أكبر م���ن �لمحتوى 

�لمحل���ي، ي�ضب���ح با�ضتطاع���ة �لو�ضائ���ل �لإعالمية �ل�ضتثم���ار �أكثر في 

تطوير و�إنتاج �لمحتوى، و�إنتاج محتوى ذي نوعية �أعلى، و ت�ضبح قادرة 

عل���ى تحمل نفقات وتطوير �لمو�هب �لمحلية و�لحتفاظ بها. بالإ�ضافة 

لذل���ك، تع���د �لقو�نين �لحكومي���ة و�لتكنولوجيا عو�مل تمكي���ن �أ�ضا�ضية 

لتل���ك �لمكونات �لثالثة. �إن تقييم كل من ه���ذه �لق�ضايا �ضي�ضاعد على 

ت�ضكي���ل د�ئ���رة فعالة يك���ون �لمحتوى �لمحل���ي فيها متط���ورً� وم�ضتغاًل 

وم�ضتهلكًا ب�ضكل ناجح.

3،3 تحفيز المحتوى المحلي في قطاع الإعالم العربي

1،3،3 تحقيق عوائد مادية من المحتوى

 

على الرغم من �ضعف عائدات الإعالن في المنطقة، فاإن ثمة طلباً كبيراً على المحتوى المحلي

عن���د ��ضتخد�من���ا لم�ضطلح »تحقيق عو�ئد نقدية م���ن �لمحتوى« فاإننا 

ن�ضي���ر �إل���ى �إمكاني���ة تح�ضي���ل �لمزيد م���ن �لقيمة من ذل���ك �لمحتوى 

�ضو�ء عن طريق �لبي���ع �لمبا�ضر للزبائن �أو عن طريق عائد�ت �لإعالن 

�لناتج���ة عن لفت �نتب���اه �لم�ضاهد لمنتج ما في �ضي���اق �لمحتوى. وفي 

�لو�ضائل �لإعالمية كلها، ت�ض���ل عائد�ت �لإعالن �ل�ضنوية في �لمنطقة 

�لعربي���ة �إلى م���ا يقارب 4.6 مليار دولر وهو رق���م �ضغير بالمقارنة مع 

�أ�ضو�ق �أخرى.

ولك���ن يبقى ع���دد �لم�ضتهلكين �لعام���ل �لأكثر تاأثيرً� عل���ى �لإطالق في 

عائ���د�ت �لإع���الن، و�ل���ذي يمكن لمالك���ي و�ضائ���ل �لإع���الم، وبالتالي 

�لمعلني���ن، �لعتماد عليه. وبما يخ�ص �لإعالم، فاإن ثمة حاجة و��ضحة 

ل���دى �ل�ضكان �لعرب للمحتوى �لمحلي. وكما ناق�ضنا �ضابقًا، تعتبر �للغة 

�أح���د مظاهر �لمحت���وى �لمحلي على �لم�ضتوى �لكل���ي، وقد �أظهر بحث 

�ل�ضوق �لأولي باأن �لعربية هي �للغة �لمف�ضلة لال�ضتهالك �لإعالمي في 

�لمنطقة بال منازع.
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يو�ض���ح �ل�ضك���ل �أع���اله �أن �لم�ضتهلكين ف���ي �لأ�ضو�ق �لأربع���ة �لتي قمنا 

بدر��ضته���ا يف�ضلون قر�ءة �ل�ضح���ف و�لمجالت وم�ضاه���دة �لتلفزيون 

و��ضتخد�م �لإنترنت باللغة �لعربية �أكثر من �أية لغة �أخرى.

كم���ا تبي���ن �لأبحاث �أي�ض���ًا �أنه كلم���ا �زد�د �لمحتوى �لمحل���ي، �زد�دت 

�ضعبي���ة �لمحتوى ل���دى �لم�ضتخدمين، ويو�ضح �ل�ضك���ل �أدناه تف�ضيالت 

م�ضتخدمي �لإنترنت في �لمنطقة �لعربية، كما يظهر �أن جزءً� كبيرً� من 

�لم�ضتخدمين يف�ضلون �لمحتوى �لمنتج في بالدهم، وذلك في �لأ�ضو�ق 

�لإعالمية �لأربعة حيث �أجرينا �أبحاث مكثفة. ويكون ذلك و��ضحًا جدً� 

في �لبلد�ن �لتي لديها تارخ �ضابق في �إنتاج �لمحتوى، مثل م�ضر، حيث 

63% من �لم�ضتخدمي���ن يف�ضلون ��ضتهالك محتوى من بلدهم بالذ�ت. 

عل���ى �لعك�ص م���ن ذلك، نالحظ تر�جع هذ� �لرق���م �إلى 20% في �لبالد 

�لتي بد�أت باإنتاج محتو�ها حديثًا مثل دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة، 

وبالإجم���ال يف�ضل 6-10% من �لم�ضتخدمين فقط �لمحتوى �لقادم من 

مناطق خارج �لمنطقة �لعربية.

�ضتهالك �لإعالمي �ملف�ضلة �ل�ضكل 4: لغة �لإ
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يظه���ر ه���ذ� �لبح���ث �أن �لمحت���وى �لمحل���ي عل���ى �لم�ضتويي���ن �لوطني 

و�لعربي في حالة طلب كبي���ر من قبل �لم�ضتهلك �لعربي، وحيث يذهب 

�لم�ضتهل���ك يتبع���ه �لمعلنون. لذ�، ومن وجهة نظ���ر مادية، فاإن �لتحدي 

�لماث���ل �أمام �لمحتوى �لمحلي هو �أن تكون كمية ونوعية �لمنتج �لمحلي 

كافية لجتذ�ب �لم�ضتهلكين و�لحفاظ عليهم.

لكرتوين �ل�ضكل 5: �مل�ضدر �ملف�ضل للمحتوى �لإ
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تبق���ى �ل�ضح���ف في �لكثي���ر من �لبل���د�ن �لعربي���ة �لو�ضيل���ة �لإعالمية 

�لمف�ضلة و�لمهيمنة على قطاع �لإنفاق �لإعالني في �لمنطقة، بالإ�ضافة 

�إلى ذلك وكما ر�أينا �ضابقًا، فاإن معظم �لمحتوى �لإعالمي في �ل�ضحف 

هو محتوى محلي �أ�ضاًل لجهة كونه مكتوبًا بالعربية وفي �لعالم �لعربي، 

لذ� فاإننا نعتقد بوجود نقطتين هامتين يمكنهما �ل�ضتفادة من �لتركيز 

�لمتز�ي���د لل�ضح���ف �لعربية عل���ى تلبية متطلب���ات �لم�ضتهلك من حيث 

�لمحتوى.

�أوًل، ت�ضي���ر �لتحليالت �لتي �أجريناها لمحت���وى �ل�ضحف في �لمنطقة 

و�لمناق�ض���ات مع خبر�ء �إعالميين ب���اأن �أنو�ع معينة من �لمحتوى يمكن 

له���ا �ل�ضتفادة من زي���ادة �لتقاري���ر �لتحليلية وتركيز �أق���ل على تغطية 

�لأحد�ث. وي�ض���ح ذلك خ�ضو�ضًا في حالة �أخب���ار �لقت�ضاد و�لأعمال 

�لتي تعتمد ب�ضكل كبير على �لبيانات �ل�ضحفية تاركة مجاًل �ضيقًا جدً� 

لالختالف بين �ل�ضحف �لمحلية. من �لمهم �أي�ضًا �لأخذ بعين �لعتبار 

�أن م�ضت���وى �لتحليالت �لإخبارية تختلف ب�ضكل و��ضح بين �لبلد�ن وبين 

�ل�ضح���ف، فمثاًل، تعتبر �ل�ضحف في لبنان ميالة لتقديم �آر�ء ومو�قف 

�ضيا�ضي���ة قوي���ة �ضم���ن تقاريرها. كما يالح���ظ باأنه في حال���ة �لق�ضايا 

�لأ�ضا�ضي���ة و�لح�ضا�ضة في �لمنطق���ة وعبر �لعالم مثل �لأزمة في �لعر�ق 

وفل�ضطي���ن، تمي���ل �ل�ضحف في �لمنطق���ة للتركيز على ن�ض���ر �آر�ء �أكثر 

منها في حالة �لق�ضايا �لمحلية. ولكننا نعتقد �إجماًل باأن �ل�ضحافة في 

�لمنطقة يمكن لها �لإفادة �أكثر من �لتغطية �لتحليلية لبع�ص �لمو��ضيع، 

وف���ي �لو�قع، �أظهرت بح���وث �ل�ضوق �أن �لأ�ضب���اب �لرئي�ضة ور�ء �ختيار 

�ل�ضحف في �لمنطقة �لعربية هي �عتقاد �لقر�ء باأن »تغطيتها لالأخبار 

ه���ي �لأف�ضل« �أو لأنهم »�عتادو� قر�ءة تلك �ل�ضحيفة« كما هو مبين في 

�ل�ضكل �أدناه.

تبقى ال�ضحف الم�ضدر الرئي�س للمحتوى المحلي في المنطقة 

ويمكن لها الإفادة من زيادة المحتوى التحليلي
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�ل�ضكل 6: �أ�ضباب تف�ضيل �ل�ضحف يف �ملنطقة �لعربية 

 روبرت مريدوخ، وول �ضرتيت جورنال، مقتب�ص من مقاله يف 1 دي�ضمرب 2009 قبل ور�ضة عمل جلنة �لتجارة �لفدر�لية حول �ل�ضحافة و�لإنرتنت
 .
 
89

 �أرقام تقديرية، �لدليل �لإعالمي ملنطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �أفريقيا
 .90

يمكن للتركي���ز �لمتز�يد على �لآر�ء و�لتحلي���الت من قبل �ل�ضحف في 

ن���وع معين من �لمحت���وى �أن ي�ضاعد في �نخر�ط �أكثر م���ن قبل �لقر�ء، 

و�أن ي�ضك���ل عاماًل مميزً� بي���ن �ل�ضحف في �لمنطقة وبالتالي رفع ن�ضبة 

�لقر�ء �لذين يختارون �ضحفهم على �أ�ضا�ص »�لآر�ء/ �لتحليالت« و »من 

�أجل كتاب محددين«.

ثاني���ًا، وبن���اء عل���ى مقاب���الت �أجريناه���ا م���ع محرري���ن �ضحفيين في 

�لمنطقة، يمكن �ل�ضتنتاج ب���اأن �ل�ضحف في �لعديد من �لدول �لعربية 

تمار����ص ق���درً� م���ن �لرقابة �لذ�تي���ة في تغطيته���ا لالأح���د�ث �لمحلية، 

وبخا�ضة تل���ك �لمتعلقة بالدولة، وفي حين تعد هذه �لممار�ضة جوهرية 

من حي���ث �ضمانها لع���دم تجاوز �لح���دود �لثقافي���ة و�لجتماعية، فاإنه 

م���ن �ل�ضروري ج���دً� �أي�ضًا �أن يكون �لتقرير ممي���زً� ومعبرً� ب�ضدق عن 

�هتمام���ات �لق���ر�ء في هذه �لظ���روف �لقت�ضادية �ل�ضعب���ة، و�إذ� كان 

لل�ضح���ف �أن تتخطى �ل�ضعوبات �لناجمة ع���ن تر�جع عائد�ت �لإعالن 

وع���ن �لمناف�ضة م���ن �لأ�ضكال �لإعالمي���ة �لأخرى، فاإن م���ن �لجوهري 

لها �كت�ضاب �لمزيد م���ن �لم�ضد�قية لدى �لقر�ء بالك�ضف عن ق�ض�ص 

مثيرة لالهتمام، و�إليكم ما �أ�ضار �إليه �إمبر�طور �لإعالم روبرت مردوخ 

موؤخرً� حول فر�ص �ل�ضحف في �لنجاح: 

»من���ذ �لبد�ي���ة، نجح���ت �ل�ضح���ف و�زده���رت ل�ضب���ب و�ح���د: �لثق���ة 

�لقادم���ة من تمثيل �ل�ضح���ف �لحقيقي لهتمام���ات قر�ئها وتزويدهم 

بالأخب���ار �لتي تهمهم. وذلك يعني تغطي���ة �لمجتمع �لذي يعي�ضون فيه، 

 وك�ض���ف �لف�ض���اد �لمنت�ض���ر في �لدولة �أو ف���ي قطاع �لأعم���ال، ومو�جهة

)89(

�لأغنياء و�لأقوياء .«

ف���ي حي���ن �أن هذ� �لن���وع م���ن �لتقاري���ر �ل�ضتق�ضائية لي����ص �ضائعًا في 

�لمنطق���ة عموم���ًا، فق���د �ضهدن���ا �رتفاعًا في ع���دد �ل�ضح���ف �لخا�ضة 

ف���ي �ل�ضن���و�ت �لأخيرة، وقد حقق���ت بع�ص �لأ�ضو�ق زي���ادة في مبيعات 

�ل�ضح���ف نتيج���ة لذل���ك. فف���ي م�ضر مث���اًل، ك���ان لدخ���ول �ل�ضحيفة 

�لمعار�ض���ة »�لم�ضري �ليوم« �إلى �ل�ضوق �أثر �إيجابي على �لقطاع، مكنه 

 و�ضجع �لآخرين على دخول 
)90(

م���ن �لو�ضول �إلى توزيع 180000 ن�ضخة 

�ل�ضوق. لذلك فاإننا نعتقد باأنه في حين �أن �لطلب على �ل�ضحف مرتفع 

حالي���ًا في �لمنطقة، فاإن �لتغطية �لإخباري���ة �لمحلية يمكن �أن ت�ضتفيد 

م���ن زيادة �لتحليالت و�لتقاري���ر �ل�ضتق�ضائية و�لتحرك باتجاه تغطية 

�أكثر جر�أة للق�ضايا �لمحلية بغية زيادة حجم �لمبيعات.
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م���ن وجهة نظر �لم�ضتهل���ك، حقيقة �أن 68% م���ن �لم�ضاهدين يف�ضلون 

م�ضاهدة مو�د باللغ���ة �لعربية، مما تظهر باأن ثمة حاجة ملحة لمحتوى 

محل���ي تلفزيوني في �لعالم �لعربي. وتوؤكد عل���ى ذلك �أمثلة ناجحة من 

�لبر�م���ج �لمحلية مث���ل م�ضل�ضل �لر�ض���وم �لمتحرك���ة �لإمار�تي »فريج« 

�ل���ذي حق���ق �أعلى ن�ضب���ة م�ضاهدة في رم�ض���ان لثالث �ضن���و�ت متتالية 

على قناة �ضما دب���ي. و�أكثر من ذلك، فقد عبر �لم�ضاهدون في �لبلد�ن 

�لأربع���ة �لتي قمنا بدر��ضة �ل�ضوق فيها عن ر�ضاهم عن نوعية �لمحتوى 

�لذي ينتج في �لمنطقة، وهذ� ما ينعك�ص في �ل�ضكل �لتالي. 

يظه���ر �لبحث حول �ل�ض���وق باأن �لتباين ف���ي �لن�ضب بي���ن �لبلد�ن يعود 

لع���دة عو�مل، منه���ا �لإطالع عل���ى �لثقافة �لغربية، و�لتمك���ن من �للغة 

�لنجليزي���ة. ففي لبنان مثاًل، حيث يوج���د �إتقان للغة �لإنجليزية ب�ضكل 

ع���ام، بالإ�ضاف���ة �إلى �لإط���الع �لو��ضع عل���ى �لثقاف���ة �لغربية، يالحظ 

�لجمه���ور �لفرق في �لنوعية بي���ن �لمحتوى �لعرب���ي و�لنجليزي ب�ضكل 

�أو�ضح ول�ضال���ح �لمحتوى �لنجليزي. ويعود ذلك جزئي���ًا �إلى �أن �إنتاج 

�لمحتوى �لمحلي يتم بميز�نيات �ضغيرة ن�ضبة لأ�ضو�ق �أخرى، وعدد قليل 

م���ن �لم�ضل�ضالت �لعربي���ة يتم �إنتاجها بميز�نيات تف���وق ب�ضعة ماليين 

من �ل���دولر�ت للم�ضل�ضل، بمقاب���ل �لعديد من �لم�ضل�ض���الت �لأمريكية 

�لم�ضت���وردة و�لتي تكل���ف عدة ماليين من �ل���دولر�ت للحلقة �لو�حدة. 

وعل���ى �لرغم م���ن �لتباين في �لميز�نيات، ف���اإن معظم �لم�ضاهدين في 

�لمنطقة �لعربية يعتقدون باأن نوعية �لمحتوى �لعربي �أف�ضل من نوعية 

�لمحت���وى �لنجلي���زي، ويعود ذل���ك ب�ضك���ل �أ�ضا�ضي للرو�ب���ط �لثقافية 

و�أهمي���ة �لمحتوى �لعربي بالن�ضبة للم�ضاهدي���ن. يقودنا ذلك لالعتقاد 

ب���اأن ثم���ة �إمكانية كبي���رة لزي���ادة م�ضاه���دي �لتلفزي���ون وعائد�ته في 

�لمنطق���ة من خالل تعزيز جودة �إنت���اج �لمحتوى �لمحلي، �آخذين بعين 

�لعتب���ار �لحاج���ة �لملحة لدى �لجمه���ور لذلك. �إذ� ك���ان للميز�نيات، 

وبالتال���ي لنوعية �لإنتاج �لمحل���ي �أن تتطور لت�ضل �إلى م�ضتوى �لمحتوى 

�لأجنبي، فاإن باإمكاننا �أن نرى نموً� مهمًا في قيمة تلك �لبر�مج.

ثمة حاجة ملحة للمحتوى المحلي في التلفزيون، مما يتيح المجال اأمام تعزيز العائد المادي للمحتوى
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ف���ي حي���ن يق�ض���ي �لم�ضتهلك���ون �لعرب وقت���ًا متز�ي���دً� ف���ي ��ضتخد�م 

�لإنترن���ت، �أ�ضار بحث �ل�ضوق �إلى �أن �لن�ضاط �لأكثر �ضعبية للم�ضتهلكين 

عبر �لإنترنت في �لمنطقة هو تح�ضيل �لمعلومات )�أي قر�ءة �لأخبار( 

�إذ �ضرح 43% من �لم�ضتهلكين باأن ذلك هو ن�ضاطهم �لرئي�ص.

كم���ا يو�ضح �ل�ضكل �أع���اله، ثمة ��ضتهالك كبير لالأخب���ار عبر �لإنترنت 

ف���ي �لمنطقة. وبالإ�ضافة �إلى ذلك، ف���ي �لأ�ضو�ق �لأربع �لتي در�ضناها، 

وجدن���ا �أن �لن�ضبة �لعظم���ى من �لمو�قع �لإخباري���ة �لأكثر �ضعبية كانت 

محلي���ة، �إذ ك���ان �لموقع �لإخب���اري �لأكث���ر �ضعبية هو »م�ض���ر�وي« في 

م�ض���ر، و«تي���ار« في لبنان، و«�لجزي���رة« في �ل�ضعودي���ة، وجلف نيوز في 

دول���ة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة. ومن �ضمن �لمو�قع �لإخبارية �لع�ضرة 

�لأولى في تلك �لدول، كانت حو�لي 7-8 منها �إما موقعًا محليًا �أو ن�ضخة 

�لكترونية من �ضحيفة محلية. ويعد هذ� �أمرً� جديرً� بالمالحظة، حيث 

ي�ضير �إلى �أنه في حين ت�ضتحوذ �لمو�قع �لإلكترونية �لعالمية على �هتمام 

معظم م�ضتخدمي �لإنترنت في �لمنطقة �لعربية، فاإن ثمة تف�ضيل كبير 

للمو�ق���ع �لإخباري���ة �لمحلية. وعلى �لرغ���م من �ضعوب���ة تحقيق عو�ئد 

مادية من �لمو�قع �لإخبارية �لمحلية ب�ضبب قلة توفر �لمحتوى، فاإن ثمة 

حاجة و��ضحة للمو�قع �لمحلية �لإخبارية �أكثر من �لمو�قع �لعالمية.

يظه���ر تحليل لمو�ق���ع �ل�ضبكات �لجتماعية في �لمنطق���ة باأنه في حين 

يحتل موقع في�ضبوك بالنجليزية �لمرتبة �لأولى، فاإن في�ضبوك بالعربية 

لي����ص بعيدً� عنه م���ع �لأخذ بالعتب���ار حد�ثة �إطالقه ع���ام 2009، كما 

�حتل �لموقع �لمحلي مكتوب �لمرتبة �لثالثة.

رغم هيمنة المواقع الإلكترونية العالمية في المنطقة، فاإن ثمة اهتمام كبير بالمحتوى المحلي على 

الإنترنت في المنطقة

)1(،)2(

نرتنت يف �ملنطقة �لعربية  �ل�ضكل 8: �لن�ضاطات �لأكرث �نت�ضارً� مل�ضتخدمي �لإ
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)1(،)2(

جتماعية �ل�ضكل 9: �أف�ضل ع�ضرة مو�قع لل�ضبكات �لإ

نرتنت �ضتعد�د للدفع مقابل �لأخبار عرب �لإ �ل�ضكل 10: مدى �لإ

ي�ضي���ر ذلك �إلى �أن���ه في حين تتمتع مو�قع عالمية مث���ل في�ضبوك وتويتر 

وهاي فايف بميز�ت عديدة مثل �لحجم و�ل�ضورة �لت�ضويقية و�لأ�ضبقية، 

فاإن نجاح مو�قع محلية مثل موقع مكتوب �لعربي في ��ضتقطاب �هتمام 

�لكثيري���ن في �لعال���م �لعربي �أمام مناف�ضين �أقوياء ه���و �إ�ضارة �إيجابية 

للمو�قع �لمحلية.

 �لجدير بالهتمام �أي�ضًا �أن �لحاجة للمحتوى �لمحلي تمتد، �إلى حد ما، 

لت�ضل �إل���ى �ل�ضتعد�د للدفع مقابل �لمحت���وى �للكتروني. ويوؤكد بحث 

�ل�ض���وق باأن �لت�ض���وق عبر �لإنترنت ما يز�ل ن�ضاطًا ن���ادرً� في �لمنطقة، 

�إذ �ض���رح �أقل من 1% من �لم�ضتخدمين في �لبلد�ن �لأربعة باأنهم قامو� 

باأي���ة عملية �ضر�ء عبر �لإنترنت. ولكننا وجدنا باأن 7 - 28% من �لذين 

ي�ضتخدمون �لإنترنت لقر�ءة �لأخبار م�ضتعدين للدفع مقابل �لمحتوى.
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ف���ي حي���ن توجد غالبي���ة م���ن �لم�ضتهلكين غي���ر م�ضتعدي���ن للدفع لقاء 

�لمحتوى عبر �لإنترنت حاليًا، فاإننا نتوقع نموً� مطردً� في هذ� �لمجال 

م���ع �رتفاع نوعية �لمحتوى ف���ي �ل�ضنو�ت �لمقبلة. وف���ي �لحقيقة ي�ضعر 

70% م���ن �لخب���ر�ء �لإعالميين �لذين تحدثنا معهم ب���اأن ثمة م�ضتقباًل 

. و�أكثر من 
)91(

للدف���ع لقاء �لمحت���وى �للكتروني ف���ي �لمنطقة �لعربي���ة

ذلك، ت�ضير �لخبرة م���ن �أ�ضو�ق �أخرى باأن �لن�ضبة �لحالية للم�ضتهلكين 

�لم�ضتعدي���ن للدفع لقاء �لمحت���وى �للكتروني هي ن�ضب���ة و�عدة تمامًا. 

ويمك���ن تف�ضير ذلك باأن �لمو�قع �لإلكتروني���ة لي�ص عليها مطالبة جميع 

م�ضتخدميه���ا بالدف���ع لق���اء جميع محتوياته���ا من �أج���ل �أن تكون عماًل 

تجاري���ًا ناجحًا عب���ر �لإنترنت، بل باإمكانها �لمطالب���ة بالدفع للمحتوى 

�لمميز حيث ن�ضبة قليلة من �لم�ضتخدمين يدفعون. 

�إن تحقي���ق عو�ئ���د مادية م���ن �لمحت���وى �لإعالمي في جمي���ع �لو�ضائل 

�لإعالمي���ة ل يتاأثر بحج���م �لطلب فقط، بل يتطلب �تخاذ خطو�ت عدة 

من قبل �لعاملين في قطاع �لإعالم و�لحكومات من جهة �لتزويد �أي�ضًا. 

فف���ي قطاع �لإعالم �لمطبوع، �أدى غياب �لمر�جعة و�لتدقيق كممار�ضة 

�عتيادي���ة في معظ���م �لبلد�ن �لعربية �إلى غي���اب �ل�ضفافية في �لأ�ضو�ق 

مما يعيق �إمكانية نمو عائد�ت �لإعالن.

ولكن �أمام �لقطاع �إمكانية و��ضحة للنمو من حيث تنوع �لمنتجات، لي�ص 

من حيث �لأ�ضكال �لإعالمية �لجديدة فقط، بل في �ل�ضحف ذ�تها �أي�ضًا. 

 ”covermounts“ أح���د �لخي���ار�ت �لممكن �ختباره���ا هو مفه���وم�

و�ل���ذي ت���م ��ضتخد�مه في �أ�ض���و�ق عدي���دة كو�ضيلة لزي���ادة �لمبيعات، 

فمث���اًل، ��ضتخدم���ت �ضحيف���ة �لديل���ي مي���ل �لبريطاني���ة �ل�ضهيرة هذه 

�لطريقة منذ عام 2003، فقامت بتقديم �أفالم كال�ضيكية على �أقر��ص 

DVD كو�ضيل���ة ترويجي���ة �إ�ضافي���ة لل�ضحيفة �لتي يعتق���د باأنها حققت 

 ورغم 
)92(

مبيعات �إ�ضافي���ة بلغت 100.000 ن�ضخة يوميًا نتيج���ة لذلك.

�لج���دل �لد�ئ���ر حالي���ًا حول �لج���دوى طويل���ة �لأمد له���ذه �لطريقة في 

�لمملكة �لمتحدة، فاإنها حتم���ًا تقنية يمكن �ختبارها في هذه �لمنطقة 

معامل يعطي �ل�ضحيفة ميزة عن غيرها. 

يمكن تحقيق عائد�ت مادية �أكبر من �لمحتوى �ل�ضحافي �لمطبوع من 

خالل تنويع �لأخبار عبر �لإنترنت، و على �لرغم من �أن معظم �ل�ضحف 

في �لعالم �لعربي لديها مو�قع �لكترونية فاإن �لمحتوى �للكتروني لتلك 

�لمو�ق���ع �إجماًل هو �لمحتوى �لموجود ف���ي �لن�ضخ �لمطبوعة ذ�ته. وقد 

ر�أين���ا في �أ�ضو�ق �أخرى باأن �لمو�قع �لإلكترونية �لقادرة على �ل�ضتفادة 

مادي���ًا من �لمحتوى �لمعرو�ص فيه���ا بنجاح هي تلك �لتي قامت بتعديل 

�لمحتوى �للكتروني فيه���ا. و�أكثر من ذلك، يعتبر �لمحتوى �للكتروني 

�لناجح عمومًا �أكثر �ختز�ًل و�أدق توجهًا من �لمحتوى �لمطبوع،  ووجدنا 

م���ن خالل �لبحث في �لأ�ضو�ق �لأربعة باأن �ل�ضوؤون �لر�هنة، و�لريا�ضة، 

و�ل�ضيا�ض���ة هي �لمو��ضيع �ل�ضحفية �لمف�ضلة لدى �لذكور، في حين �أن 

�لفن و�لثقافة، وحياة �لم�ضاهير، وتطوير �لذ�ت هي �لمو��ضيع �لمف�ضلة 

ل���دى �لإناث، لذ� ف���اإن �ل�ضتغالل �لأمث���ل للمو�قع �لإخباري���ة يمكن �أن 

يت�ضمن �إعالنات موجهة بدقة لل�ضريحة �لمتلقية لذلك �لمحتوى.

�أخي���رً�، يمكن للمو�ق���ع �لإلكترونية �لإخبارية ��ضتغ���الل �ضعبية ومعرفة 

�لمدونين في �لمنطقة �لعربية. وتتمثل �إحدى طرق �جتذ�ب م�ضتخدمي 

�لمو�ق���ع �لإخباري���ة في تخ�ضي�ص ق�ض���م من �لموق���ع للتدوين. ويحقق 

ه���ذ� �لمفه���وم فائدة م���ن �ضقي���ن. �أوًل، تقدم �ل�ضح���ف خدمة مميزة 

للق���ر�ء �لذين يوفرون �لوق���ت بزيارتهم لموقع �إخب���اري و�حد يلبي كل 

�حتياجاتهم. ثانيًا، يمك���ن �أن ي�ضكل �لمدونون حملة ترويجية لل�ضحف 

ومو�قعه���ا �لإلكترونية، وفي حين �أن ع���ددً� قلياًل من �لمو�قع �لإخبارية 

�لعالمي���ة قامت بهذه �لخطوة ف���اإن بع�ص �ل�ضركات في �لمنطقة حققت 

بع�ص �لنجاح على �لأقل بتقديم �لفر�ضة للمدونين بالتفاعل مع �لموقع. 

فمثاًل، يمنح موق���ع CNN بالعربية �لفر�ضة للمدونين باإر�ضال عناوين 

مدوناته���م �ل�ضخ�ضية، بالإ�ضافة �إل���ى تقديم ق�ضم خا�ص للمدونات في 

�لموق���ع لي���وم و�حد في �لأ�ضب���وع. ول ت�ضهم هذه �لمب���ادر�ت في تعزيز 

�هتمام �لمدونين بالموقع �للكتروني فح�ضب، بل تمكن CNN بالعربية 

م���ن �ل�ضتف���ادة من ق�ض�ص �إخباري���ة جديدة. ويمك���ن ��ضتك�ضاف هذه 

�لفر�ض���ة ب�ضكل �أكبر في �لمنطق���ة وتعميمها على �لمو�ق���ع �لإلكترونية 

�ل�ضحفية.

ف���ي قطاع �لتلفزيون، تو�ج���ه عملية تحقيق عو�ئ���د مادية من �لمحتوى 

تحديات وفر�ص مختلفة قلياًل، فاإن ت�ضتت �لجمهور على ما يقارب 500 

قن���اة ف�ضائية مجانية، ونق����ص �أنظمة قيا�ص مقبول���ة ودقيقة للجمهور 

وع���دم ق���درة �لبث �لف�ضائي عل���ى تقديم �إعالن موج���ه ت�ضهم جميعها 

ف���ي �لتقليل من قيمة �ل�ضوق �لإعالن���ي. و�أكثر من ذلك، تعاني �لقنو�ت 

�لتلفزيوني���ة �لم�ضفرة من �نت�ضار �لقر�ضنة في �لمنطقة ومن �لمناف�ضة 

�ل�ضديدة م���ن �لبث �لف�ضائي �لمجاني �لذي ي�ضكل �ضغطًا �إ�ضافيًا يحد 

من قدرته���ا على �ل�ضتفادة مادي���ًا من �لمحتوى ب�ضكل فع���ال. لذ� فاإن 

�لفر�ص �لمتاحة �أمام تحقيق عائد مادي �أكبر من �لمحتوى �لتلفزيوني 

�لأ�ضل���ي مت�ضعبة. ومن �أجل تقوية قطاع �لمحتوى �لمحلي في �لمنطقة، 

ينبغي �لعمل على و�ضع حلول لبع�ص �لعو�ئق ومنها:

• تطوير �أنظمة قيا�ص دقيقة ومقبولة للجمهور  

• تعزيز �ل�ضفافية في قطاع مبيعات �لإعالم  

• م�ضاعفة �لجهود �لحكومية لمكافحة �لقر�ضنة  

• �لتركيز �لمتز�يد على �لخدمات �لمتقدمة و�لأ�ضكال     

�لجديدة للبث �لتلفزيوني  

رغم الحاجة الملحة للمحتوى المحلي، فاإن ثمة عوائق عديدة تقف في طريق تحقيق عوائد مادية من 

ناحية التزويد.

بناًء على مقابلة 74 من خرب�ء �لقطاع
 .
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�ضت�ضاع���د هذه �لجه���ود على زيادة عائ���د�ت �لإعالن���ات و�ل�ضتر�كات 

وذلك بتح�ضين �لكفاءة و�ل�ضفافية.

ف���ي �لوقت ذ�ته، تبقى عملية تحقيق عائ���د مادي من �لمحتوى �لمحلي 

عب���ر �لإنترنت تحدي���ًا لل�ضركات �لإعالمي���ة حول �لعال���م وبخا�ضة في 

�لمنطق���ة �لعربي���ة، فعل���ى �لرغم م���ن تز�ي���د �نت�ضار خدم���ات �لنطاق 

�لعري����ص في �لمنطقة و�زدي���اد �لمدة �لتي يق�ضيه���ا �لم�ضتخدمون في 

��ضتخ���د�م �لإنترنت، فاإن �لإعالنات لم ت�ضل بعد لم�ضتوى �ل�ضتهالك. 

ومن وجهة نظ���ر �إعالنية، تقدم �ل�ضبكة فر�ضًا عديدة لحمالت مجزية 

وبخا�ض���ة م���ع ق���درة �لإنترنت عل���ى تقديم �إع���الن موجه، وق���د بد�أت 

�ضركات �إعالمي���ة عربية با�ضتغالل هذه �لفر�ض���ة، ونحن نتوقع �زدياد 

ع���دد �لمو�قع �لإلكتروني���ة �لعربية �لت���ي ت�ضتهدف �ضريح���ة معينة من 

�لم�ضتخدمي���ن. فمثاًل، نجح���ت بو�بة »�أنوث���ة« �لإلكترونية �لمخ�ض�ضة 

للن�ض���اء في ��ضتقطاب �لمجتم���ع �لن�ضائي في �لخليج و��ضتطاعت جذب 

0.5 - 1 ملي���ون زي���ارة �ضهري���ًا، بالإ�ضاف���ة �إل���ى �لمعلني���ن لمنتج���ات 

مخ�ض�ض���ة لالإناث. �أكث���ر من ذلك، فاإن »�أنوث���ة« ب�ضدد �ختبار خدمة 

تجريبية »لال�ضتهد�ف �ل�ضلوكي« �ضتمكنهم من خدمة زبائنهم باإعالنات 

تت���و�ءم مع �هتماماتهم �ل�ضخ�ضي���ة. يمثل هذ� �لنموذج �لمبتكر فر�ضة 

هامة لتحفيز �لإعالن في قطاع �لإنترنت.

يع���د نق�ص �نت�ض���ار بطاقات �لئتم���ان و�لخ�ضم كو�ضيل���ة �ضعبية للدفع 

ف���ي �لمنطق���ة �لعربية عاماًل هام���ًا �آخر يوؤثر في عملي���ة تحقيق عو�ئد 

مادي���ة م���ن �لمحتوى �للكتروني. مم���ا يجعل من �لدفع لق���اء �لمحتوى 

�للكترون���ي تحديًا هام���ًا و�ضيتطلب تطورً� كبيرً� ف���ي قطاع �لم�ضارف 

و��ضتبعاد ثقافة �لمال �لنقدي في �لمنطقة.

 ل���ذ� ف���اإن تطوير �ل�ضتف���ادة �لمادية م���ن �لمحتوى �لمحل���ي في جميع 

�لأ�ضكال �لإعالمية �ضياأخذ وقتًا ويتطلب جهودً� كبيرة من قبل �لالعبين 

�لأ�ضا�ضيي���ن ف���ي �لقطاع ومن قب���ل �لحكومات. وهو عام���ل �أ�ضا�ضي في 

�لد�ئ���رة �لفعالة للمحتوى �لمحلي، و�لت���ي ل يمكن من دونها �ل�ضتثمار 

في �لمحتوى �لمحلي.
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تع���د عملية تحقيق عائد مادي من �لمحتوى خطوة �أولى باتجاه �لد�ئرة 

�لفعال���ة �لمرجوة، و�لت���ي �ضت�ضمن بدوره���ا تموياًل متز�ي���دً� للمحتوى 

�لمحل���ي. ويع���د �لتلفزي���ون �لقط���اع �لأكثر معان���اة من نق����ص �لتمويل 

�لكافي للمحتوى �لمحلي ف���ي �لمنطقة. وكما �ضبق ور�أينا، فاإن �ضركات 

�لب���ث �لتجارية تو�جه تحديات ع���دة من حيث �ل�ضتف���ادة �لمادية من 

�لمحت���وى وبخا�ضة في مجال �لإع���الن، وهو ما يمنعها م���ن �ل�ضتثمار 

باأم���و�ل كبيرة ف���ي �لمحتوى، وبالتالي فاإن �لح���ل بالن�ضبة للكثيرين هو 

�إم���ا ��ضتي���ر�د �لمحتوى من ط���رف ثالث خارج �لمنطق���ة �لعربية، وهو 

خي���ار �أرخ�ص بكثير)با�ضتثن���اء حقوق �لعر�ص لبع����ص �لمو�د �لمميزة 

�لتي قد تكلف كثيرً�(، �أو باإنتاج محتوى محلي بميز�نيات �ضغيرة. �أكثر 

من ذلك، �أ�ضارت �لمقابالت �لتي �أجريناها مع لعبين كبار في �ضناعة 

�لإع���الم في �لمنطق���ة �لعربية باأن ثم���ة بع�ص �لحذر ف���ي �إنفاق �أمو�ل 

�ضخم���ة لإنتاج محتوى محلي لأن عائد�ت ذلك ل���م تثبت جدو�ها بعد، 

با�ضتثن���اء بع�ص �لح���الت �ل�ضتثنائية. وي�ضح ذلك ف���ي مجال �لترفيه 

�أكث���ر من مجال �لدر�ما، �إذ ين���زع �لمنتجون لتخ�ضي�ص ق�ضم كبير من 

ميز�نياتهم لالإنتاج �لدر�م���ي �لمحلي وخا�ضة في �لمو�ضم �لرم�ضاني. 

ل���ذ� فاإن ��ضتير�د �لمو�د �لترفيهية من �لخارج يعد رهانًا �آمنًا من حيث 

�ضمان �لعائد�ت.

مع ذلك فاإن ثمة حالت ناجحة لإنتاج محتوى ترفيهي محلي للتلفزيون، 

وق���د ب���د�أ �لمنتج���ون باأخذ هذ� �لن���وع من �لبر�م���ج بجدية �أكب���ر. بد�أ 

�لتفكير باإنتاج بر�مج محلي���ة ترفيهية عندما طرح مفهوم »�ل�ضكل« في 

�ل�ض���وق �لعالمي���ة موؤخرً� و�نتقل �لنجاح �لذي حقق���ه عالميًا �إلى �ل�ضوق 

�لعربية عبر �لبرنامج �ل�ضهير »م���ن �ضيربح �لمليون« عام 2000. ومنذ 

ذلك �لحين، تم جلب �لعديد من »�لأ�ضكال« �لعالمية �إلى �لعالم �لعربي 

وتعديلها لتو�ئم �ل�ضوق �لمحلي، محققة درجات متفاوتة من �لنجاح.

2،3،3 التمويل

تقديم نماذج العمل العالمية غّير طريقة تمويل المحتوى ب�ضكل دراماتيكي
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�ل�ضكل 11: مناذج �لرب�مج �لعاملية يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و �ضمال �إفريقيا )غري �ضاملة(

ف���ي حين حقق���ت عدة بر�م���ج م���ن �لمذكورة �أع���اله نجاح���ًا و��ضحًا، 

ف���اإن غيرها عان���ى ليحقق �لنجاح �لذي تحقق في �أ�ض���و�ق �أخرى، وكما 

�أ�ض���ار لن���ا �لعديد من �لخبر�ء و�ضركات �لإنتاج، ف���اإن �لعامل �لأهم في 

��ضتي���ر�د �ضكل عالمي وتعديل���ه ليو�ئم �لجمهور �لعرب���ي هو �أن يتالءم 

�لمحت���وى م���ع �لثقافة �لمحلية. فمث���اًل، لم ت�ضتطع بر�م���ج عالمية مثل 

“Big Brother” و”Survivor” �أن تحق���ق �لنج���اح �لمطل���وب في 

�لعال���م �لعرب���ي، ويعود ذلك ب�ضك���ل �أ�ضا�ضي لعدم �لت���الوؤم بين �لهدف 

�لرئي�ص للبرنامج و�لقيم �لثقافية لم�ضاهديه. ويدعم هذه �لفكرة مثاًل 

�لنجاح �ل���ذي حققه برنامج )The Perfect Bride( �لم�ضتورد من 

 Signature تركي���ا و�لذي تم تعديله للجمه���ور �لعربي من قبل �ضركة

Production وت���م بثه عبر قن���اة LBC. فتركي���ا، بتقاربها �لثقافي 

م���ع �لعالم �لعرب���ي، ��ضتطاعت تطوير عدة بر�مج جاه���زة للتحول �إلى 

�ل�ضا�ض���ة �لعربية ع���ن طريق �لتعاطي مع ق�ضايا ه���ي في قلب �لمجتمع 

�لترك���ي و�لعربي. وقد ب���د�أ مفهوم تعدي���ل �لمحتوى للجمه���ور �لمحلي 

 Men Wanted برنامج MBC ينتقل تدريجيًا للدر�ما، فمثاًل، �ضتبث

وهو من �أمريكا �لالتينية و لكن �ضيتم تعديله للجمهور �لعربي �لمحلي.
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في حين تحققت نجاحات �أخرى في مجال �لترفيه وبخا�ضة في �لبر�مج 

�لحو�ري���ة مثل »�لقاهرة �ليوم« �لذي يع���د �أحد �أكثر �لبر�مج �ضعبية في 

م�ضر، فاإن من �لو��ضح �أن �إيجاد �لتمويل لهذ� �لنوع من �لبر�مج ما ز�ل 

ي�ضكل تحديًا. وفي و�قع �لأمر فاإن برنامج �ضاعر �لمليون كان محظوظًا 

بتلقي �لدعم من هيئة �أبوظبي للثقافة و�لتر�ث، في حين ل تجد بر�مج 

قوية �أخرى �لتمويل �ل���الزم، ب�ضبب �إنفاق �لمنتجين على �إنتاج �لدر�ما 

�لتلفزيونية و�ضر�ء حقوق بث �لبر�مج �لأجنبية.

بع���د نجاح ه���ذه �لبر�مج �لعالمي���ة �ل�ضخمة ف���ي �لعال���م �لعربي، قام 

�لمنتج���ون �لمحلي���ون بتعزي���ز ��ضتثمار�ته���م في تطوي���ر بر�مج عربية 

�أ�ضيل���ة قائمة على قيم وثقاف���ة �لعالم �لعربي. وف���ي حين تحقق نجاح 

ملح���وظ في هذ� �لمجال، و�لذي يمكن مالحظة �أمثلة عليه في �لجدول 

�أدن���اه، فاإن �لح�ضول على �لتمويل من �لمنتجين لبر�مج كهذه، وخا�ضة 

في �لمر�حل �لأولى لتلك �لبر�مج، ما ز�ل ي�ضكل تحديًا كبيرً�.

تزايد الهتمام وال�ضتثمار في البرامج العربية المحلية

�ل�ضكل 12: بر�مج حملية: �ضاعر �ملليون
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يتزايد البحث عن و�ضائل تمويل بديلة 

كم���ا ر�أين���ا �ضابقًا، يو�ج���ه �لمنتجون تحدي���ات عديدة ف���ي تخ�ضي�ص 

�لتمويل �ل���الزم للمحتوى �لمحلي، وخا�ضة لبر�مج جديدة في مو�ضمها 

�لأول. ونتيج���ة لذلك، فاإن ن�ضبة كبيرة م���ن �لبر�مج وخا�ضة في مجال 

�لترفي���ه تمول ع���ن طريق �لرعاي���ة �لإعالنية، على �لأق���ل في مو�ضمها 

�لأول. بالإ�ضاف���ة لذل���ك، ثمة و�ضائ���ل تمويل بديلة �أخرى ب���د�أت ُتختبر 

ف���ي �لمنطقة ونح���ن نعتقد باأن �ضعبيتها �ضتزد�د ف���ي �ل�ضنو�ت �لخم�ص 

�لقادمة.

�أوًل، بما �أن �لإعالن �لتقليدي ل يحقق حاليًا م�ضتويات �لتمويل �لمطلوبة 

لإنت���اج محتوى محلي ذي نوعية عالية، فاإن �لكثير من �لالعبين تحولو� 

�إل���ى توظيف �لمنتج �أي دمج �لعالمات �لر�عية د�خل �لعمل �لفني. وقد 

تم طرح مفهوم توظيف �لمنت���ج في �ل�ضوق �لإعالمية �لعالمية ل�ضنو�ت 

ع���دة، وبخا�ضة ف���ي �ضناعة �ل�ضينم���ا �لأمريكية، وهو يتح���ول تدريجيًا 

�إل���ى و�ضيلة �ضائعة لتمويل �لم�ضل�ضالت �لتلفزيونية �لعربية، ومن �لأمثلة 

�لمميزة على ذلك �لم�ضل�ضل �لكوميدي �ل�ضعودي »طا�ص ما طا�ص« و�لذي 

يب���ث يوميًا خ���الل �ضهر رم�ضان من���ذ بد�ية �لت�ضعينات، وق���د بد�أ على 

�لتلفزيون �ل�ضعودي ثم �نتقل موؤخرً� �إلى MBC. قدم »طا�ص ما طا�ص« 

ع���ددً� كبيرً� من �لعالم���ات �لتجارية، ومنها منتج���ات �ألبان، و�ضركات 

طي���ر�ن، و�ضال�ضل �لوجبات �ل�ضريع���ة، وب�ضكل رئي�ض���ي �ضل�ضلة وجبات 

�لدج���اج �ل�ضريعة �ل�ضعودية »�لط���ازج« �لتي �ضاركت في �لم�ضل�ضل. فقد 

وقع���ت �ضل�ضلة »�لطازج« �تفاقية لعدة �ضنو�ت مع »طا�ص ما طا�ص« حيث 

تق���وم بتمويل �لم�ضل�ضل في مقاب���ل �أن يتم عر�ص منتجاتها  كجزء منه. 

يع���د توظيف �لمنتج م�ضدرً� �أ�ضا�ضيًا لتمويل �لمحتوى �لتلفزيوني يمكن 

�أن ي�ضتغ���ل ب�ضكل �أف�ضل من قبل �لمنتجين ف���ي �لمنطقة �لعربية. وكما 

يظهر �ل�ضكل �أدناه، فاإن بحث �ل�ضوق �أظهر باأنه في حين يالحظ معظم 

�لم�ضاهدي���ن �لمنتج���ات �لموظفة ف���ي �لبر�مج، ف���اإن �لغالبية �لعظمى 

منهم ل ت�ضعر باأن ذلك ي�ضتت �نتباههم عما ي�ضاهدون.

�إن مالحظ���ة 70% من �لم�ضاهدين لتوظيف �لمنتج �ضمن �لبر�مج، ومع 

ذلك وجود 15% منهم فقط ي�ضعرون بانزعاج �ضديد ب�ضبب ذلك، ي�ضير 

�إلى وجود فر�ضة حقيقية للمنتجين لتمويل �لمحتوى �لتلفزيوني.

ثانيًا، تعتبر �لبر�م���ج �لممولة �إعالنيًا، وهي نوع من �لبر�مج �لترفيهية 

�لمت�ضمن���ة ترويج���ًا لعالمات تجاري���ة، و�ضيلة �أخرى لتموي���ل �لبر�مج، 

و�لت���ي يمكن له���ا �أن تحفز نمو قط���اع �لمحتوى �لمحل���ي. وقد تز�يدت 

�ضعبي���ة �لبر�مج �لممولة �إعالني���ًا حول �لعالم، وتق���وم �ضركات �لإنتاج 

�لتلفزيون���ي، وموؤ�ض�ضات �لب���ث، ووكالت �لإع���الن بتخ�ضي�ص وحد�ت 

�إنت���اج مخ�ض�ضة لهذ� �لنوع من �لإنتاج بغية �إيجاد �ضبل جديدة لتمويل 

بر�مجها، وبالأخ�ص كنتيجة لتر�جع عائد�ت �لإعالن �لموجه منذ بدء 

�لأزمة �لمالية �لعالمية. ب���د�أت �لبر�مج �لممولة �إعالنيًا بد�يات بطيئة 

في �لكثير من �لمناطق، حيث عو�ئق �لتو��ضل بين �لعالمات �لتجارية، 

و�لمعلني���ن، و�ضرك���ات �لإنتاج، وموؤ�ض�ضات �لبث تجع���ل من عملية �إنتاج 

برنام���ج ير�ضي تل���ك �لأطر�ف �لأربعة تحدي���ًا كبي���رً�. و�ضاهدنا �أمثلة 

عدي���دة عن �لبر�م���ج �لممولة �إعالني���ًا في �لعالم �لعرب���ي، مثل تحدي 

بيب�ضي لك���رة �لقدم في �ل�ضو�رع، ونجوم بيب�ض���ي، وحتى برنامج هيدر� 

�ل�ضكل 13: تاأثري توظيف �ملنتج على جتربة �مل�ضاهد
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تقدم �لبر�مج �لممولة من قبل �لمعلنين فر�ضة هامة كو�ضيلة بديلة لتمويل �لمحتوى �لمحلي، ونحن نتوقع �أن يت�ضاعد �لهتمام

 بهذ� �لمفهوم خالل �ل�ضنو�ت �لقادمة.

�ل���ذي ت���م تمويله من قبل �ضركة هي���در� �لعقارية. وتع���د وكالة �لإعالن 

�ضتارك���وم ميديا في�ضت و�حدة من �ل�ضركات �لتي �أ�ض�ضت ق�ضمًا لبر�مج 

�لترفي���ه �لممول���ة �إعالني���ًا وقامت بالعمل عل���ى �لعديد م���ن �لم�ضاريع 

�لممولة من �لإعالن���ات مثل فقرة »لأن �ل�ضحة جمال« �ضمن �لبرنامج 

�ليومي �ل�ضباحي على قناة MBC »�ضباح �لخير يا عرب«. 

�ل�ضكل 14: �لرب�مج �ملمولة من قبل �ملعلنني: لأن �ل�ضحة جمال
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يتم اختبار طرق جديدة لزيادة العائدات من قبل مالكي الحقوق ما �ضي�ضاعد 

في تمويل التطور الم�ضتقبلي للمحتوى 

يمكن لم���زودي �لمحتوى في �لعالم �لعربي تعزيز قطاع �إنتاج �لمحتوى 

لي����ص فقط بط���رق �لتمويل �لبديلة، ب���ل باختبار و�ضائ���ل جديدة لتدفق 

�لعائد�ت. وتعد �لعائد�ت �لفرعية �لآتية من ��ضتغالل �لحقوق �أحد �أهم 

عو�م���ل ربح �ل�ضرك���ات �لتلفزيونية في �لأ�ضو�ق �لأخ���رى، وهي بالتالي 

ت�ضاعد على دعم �إنتاج محتوى جديد. يتز�يد �نت�ضار �لترويج للعالمات 

�لتجاري���ة ف���ي �لعالم �لعربي، لكن م���ا يز�ل هناك �لكثي���ر من �لفر�ص 

�لأخ���رى و�لت���ي نتوقع �أن يت���م ��ضتغاللها ف���ي �لم�ضتقب���ل. وكما يو�ضح 

�ل�ضكل �أدناه، يعد م�ضل�ضل »فريج« مثاًل ممتازً� عن �لبر�مج �لتلفزيونية 

�لت���ي طورت خط���وط �إير�د�ت متعددة، �إلى حد جع���ل 48% من �إجمالي 

�إير�د�تهم تاأتي من م�ضادر غير موؤ�ض�ضات �لإر�ضال و�لجهات �لر�عية.

عل���ى نحو مماثل، تلعب �لو�ضائل �لرقمية دورً� هامًا ومتناميًا في تطوير 

�لعائ���د�ت �لفرعية، وكما ر�أينا في �أ�ضو�ق �أخ���رى، فاإن �ضركات �لإنتاج 

تق���وم �لي���وم بتقديم عرو����ص �ضامل���ة لموؤ�ض�ضات �لإر�ض���ال ويتم تطوير 

�لعدي���د من �أفكار �لبر�مج �لجديدة باأخذ �لو�ضائل �لرقمية بالح�ضبان. 

وق���د �أ�ضار �لخبر�ء �لذين �لتقيناه���م باأن �لعديد من �لبر�مج �ل�ضخمة 

�لت���ي يتم بثها عبر قنو�ت عربية كبيرة �ليوم لديها مو�قعها �لإلكترونية 

�لخا�ض���ة، م���ا �أدى �إلى تنامي مفهوم تقا�ضم عائ���د�ت تلك �لمو�قع بين 

�ضركات �لإنتاج وموؤ�ض�ضات �لإر�ضال. 

�ل�ضكل 15: تو�ضيع �لعالمات �لتجارية: فريج
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عل���ى �لرغم م���ن �أن توزي���ع �لبر�م���ج �لعربية عالمي���ًا يعد هدف���ًا بعيد 

�لأمد، فاإنه ل يوجد م���ا يدعونا لالإ�ضارة باأن تلك �لبالد ذ�ت �لثقافات 

�لم�ضابهة للثقافة �لعربية مثل تركيا لن تقوم با�ضتير�د �لبر�مج �لعربية 

ف���ي �لم�ضتقبل، بدل �أن يكون ذل���ك بالتجاه �لمعاك�ص فقط. وبالتاأكيد، 

يمك���ن لذلك �أن ي�ضكل في �لنهاية عاماًل هامًا ل�ضتد�مة �ضوق �لمحتوى 

�لمحلي با�ضتنباط م�ضادر جديدة للعائد�ت.

في �لوقت ذ�ته، نتوقع �أن ن�ضهد �أنو�عًا جديدة مبتكرة من �لإنتاج. على 

�ضبيل �لمث���ال، �لتجاه �لد�رج بدبلجة �لم�ضل�ضالت �لتركية �إلى �لعربية 

و�لذي قادته MBC في دبلجة �لم�ضل�ضالت �لطويلة وحقق نجاحًا هائاًل. 

وب�ضك���ل خا�ص، حقق م�ضل�ضل »نور« �لتركي نجاحًا كبيرً� ل� MBC، لي�ص 

عل���ى �لتلفزيون فقط، بل في �لو�ضائل �لرقمية �أي�ضًا، �إلى حد تقرر معه 

تحويل���ه �إلى فيلم �ضينمائي. وبالرغم من �أن دبلجة �لبر�مج �لأجنبية ل 

يع���د �إنتاجًا محليًا تمامًا، فهو مثال على تقنية �إنتاجية مبتكرة �ضاهمت 

في رفع قيمة �لإنتاج �لمحلي. 

تق���دم �لألع���اب، �لت���ي دخل���ت �ل�ض���وق �لعربية موؤخ���رً�، فر�ض���ة �أخرى 

لتو�ضيع �لعالمات �لتجارية، ويتوق���ع لالألعاب �أن ت�ضبح �لن�ضاط �لأكثر 

نم���وً� ف���ي قطاع �لإعالم ح���ول �لعالم وهي تثبت نف�ضه���ا كطريقة فعالة 

لزي���ادة �لعائد�ت ل�ضرك���ات �لإعالم ف���ي جميع �أنحاء �لعال���م. ونعتقد 

�أن �أم���ام قط���اع �لألعاب فر�ضة ممي���زة للنمو في �لعال���م �لعربي �أي�ضًا. 

في �أغ�ضط����ص 2009، وقعت �ضركة �أبوظبي لالإع���الم و�ضركة غازيليون 

للترفيه �تفاقي���ة لتاأ�ضي�ص �ل�ضتوديو �لأول ف���ي �لمنطقة لإنتاج �لألعاب 

�لإلكتروني���ة متعددة �لالعبي���ن في �أبوظبي، في محاول���ة لفتح �لطريق 

�أم���ام �ضناع���ة محتوى عرب���ي ل�ضوق �لألع���اب �لعربية. و�ضتك���ون �للعبة 

�لأول���ى �لتي �ضيت���م �إطالقها هي لعبة متعددة �لالعبي���ن باللغة �لعربية 

تعتمد على �ل�ضخ�ضية �لتلفزيوني���ة �ل�ضهيرة »ماجد«، كما �أعلن عن �أن 

�ألعاب���ًا �أخرى هي في �لطريق. وفي حين يمك���ن للعالم �لغربي �أن يطور 

نم���اذج مدفوعة لالألع���اب عبر �لإنترن���ت، فاإن �لعالم �لعرب���ي باإمكانه 

�لتعل���م من �لنماذج �لمعدلة ف���ي �لكثير من �لأ�ض���و�ق �لنا�ضئة، وهو ما 

حق���ق نجاحًا رغم �نت�ضار �لقر�ضنة و�ضعف �نت�ضار �لإنترنت: �أي تقديم 

�لألع���اب مجان���ًا و�لنجاح في تحقي���ق �لعائد�ت عن طري���ق �لإعالنات، 

وبالطريق���ة �لأهم: �لتحوي���الت �ل�ضغيرة. ومع تنام���ي �نت�ضار �لنطاق 

�لعري�ص، نتوقع لهذ� �لقطاع �أن ي�ضهد نموً� كبيرً� وهو ما �ضيدعم زيادة 

عائد�ت �لمحتوى �لمحلي.

وعل���ى �لمدى �لطويل، يمكن �عتبار �إنتاج بر�مج محلية وبيعها لالأ�ضو�ق 

�لعالمي���ة �إ�ض���ارة على ح�ضول تط���ور حقيقي في قطاع �إنت���اج �لمحتوى 

�لمحل���ي. وقد ر�أينا فعاًل ح�ض���ول خطو�ت �ضغيرة به���ذ� �لتجاه، عبر 

برنام���ج �إنديمول �لمنتج محلي���ًا: » ذ� مانجر« �لذي بث عبر قناة روتانا 

مو�ضيق���ا للمرة �لأولى ع���ام 2009 وتم �ختياره من قبل فرعها �لعالمي، 

�إنديمول �لعالمية للتوزيع.

�ل�ضكل 16: �ل�ضكل �ملحلي: ذ� ماجنر
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�أخيرً�، للحكوم���ات دور �أ�ضا�ضي لتلعبه في تقديم �لتمويل لتحفيز قطاع 

�لمحت���وى �لمحلي، وقد بد�أت �لحكومات �لعربية باإيالء �هتمام متز�يد 

في دعم تموي���ل قطاع �لإعالم بمبادر�ت عدي���دة، وبالأخ�ص في قطاع 

�ل�ضينما، تم �إطالقها في �ل�ضنو�ت �لخم�ص �لأخيرة. و�لأمثلة �لو��ضحة 

عل���ى ذلك ه���ي �ضندوق �أبوظب���ي لل�ضينما، �لذي �أطلقت���ه هيئة �أبوظبي 

للثقاف���ة و�لتر�ث ف���ي يناير 2009 به���دف تعزيز تطور قط���اع �ل�ضينما 

و�لتلفزي���ون في �إمارة �أبوظبي، وهو يرع���ى �لمو�هب �ل�ضابة وي�ضهم في 

ن�ض���ر �لثقافة �لعربية عن طري���ق �ل�ضينما. وعلى نحو مماثل، تم �إطالق 

�لهيئة �لملكية لل�ضينما في �لأردن بهدف تاأ�ضي�ص قطاع �ضينمائي مناف�ص 

في �لبالد عن طري���ق تقديم �لتعليم و�لتدريب للمحترفين �لطموحين، 

وتقديم �لخدمات �للوج�ضتي���ة للمنتجين وتنظيم عرو�ص ذ�ت مو��ضيع 

محددة على مد�ر �لعام لإغناء �لثقافة �ل�ضينمائية في �لأردن.

ثمة فر�ص �أي�ضًا �أمام �لحكومات لدعم تمويل قطاع �لإعالم �للكتروني 

ف���ي �لمنطقة، وجزء مهم من ذلك هو خل���ق �لبيئة �لثقافية �ل�ضحيحة 

لنج���اح �لم�ضتثمري���ن. �إن �لمثال �لأو�ض���ح عالميًا على ذل���ك هو تجمع 

و�دي �ل�ضيليك���ون عالي �لتقنية في �لولي���ات �لمتحدة، وهو ي�ضم عددً� 

كبيرً� من �لمنظمي���ن، و�لمهند�ضين، و�أ�ضحاب روؤو�ص �لأمو�ل. وقد تم 

دع���م نمو و�دي �ل�ضيليك���ون جزئيًا بظهور قطاع ر�أ����ص �لمال �لمجازف 

�لذي مكن �لعديد من �ضركات �لإنترنت من �لنطالق. وحتى في �لعالم 

�لعرب���ي، تمكنت �لأردن من �ن�ض���اء قطاع لنطالق �ضرك���ات �لإنترنت، 

وذل���ك بف�ض���ل مجموعة م���ن �لعو�م���ل. �أوًل، �ضاعدت عملي���ة �لإ�ضالح 

�لت���ي قام به���ا �لملك عبد�هلل �لثاني في بد�ية �لعق���د في تحويل �لأردن 

لتغ���دو عا�ضمة �لتكنولوجيا �لعالية في �لعالم �لعربي من خالل �لتركيز 

عل���ى تكنولوجي���ا �لمعلوم���ات و�لت�ضالت ف���ي �لنظ���ام �لتعليمي �لذي 

مك���ن �لجامعات �لأردنية من تخري���ج 6000 خريج في قطاع تكنولوجيا 

�لمعلوم���ات و�لت�ض���الت �ضنويًا، م���ا �أدى �إلى تطور �لقت�ض���اد �لقائم 

عل���ى �لمعرفة. وقد دعمت �لحكومة �لأردنية ه���ذ� �لقطاع بقوة وقامت 

با�ضتثمار�ت �ضخمة في مجال تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�ضالت خالل 

�ل�ضنو�ت �لقليلة �لما�ضية مما �ضاهم في نموها بقوة.

ثانيًا، �أظهر �لأردن تقليديًا قدرً� �أكبر من �لمرونة و�لت�ضامح مع و�ضائل 

�لإع���الم و�لإنترنت م���ن معظم �لدول �لعربية �لأخ���رى، بما فيها قطاع 

�لتدوين، �لأمر �لذي لعب دورً� حيويًا في تحفيز �لهتمام بال�ضبكة.

�أخي���رً�، عدد من روؤو�ص �لأم���و�ل �لمجازفة �لتي ُجذبت �لى �لبلد ت�ضهم 

ب�ضك���ل �أ�ضا�ض���ي ف���ي تمويل قط���اع �لإنترن���ت. وتوجد في �لب���الد �ليوم 

�ضرك���ات �نترن���ت نا�ضئة �أكثر من باق���ي �لدول �لعربي���ة، وتقوم بت�ضغيل 

نم���وذج عمل يمكن �أن تق���وم دول عربية �أخرى بتقلي���ده، بهدف تحفيز 

قطاع �لإنترنت.

للحكومات اأي�ضاً دور حيوي في تقديم التمويل لبع�س جوانب �ضناعة الإنتاج المحلي
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يع���د وج���ود قاع���دة مو�هب خبي���رة وموؤهلة �أح���د �أهم عو�م���ل تاأ�ضي�ص 

�ضناع���ة محتوى محلي ناجحة، وهو في �لوقت ذ�ته �أحد �لمجالت �لتي 

تعان���ي منها �ل�ضرك���ات �لإعالمية. وق���د �أكد 98% من خب���ر�ء �لإعالم 

�لعرب �لذين �لتقيناهم �أن توفر �لمو�هب يوؤثر ب�ضكل كبير على �ضناعة 

. كم���ا توؤثر ق�ضي���ة �لمو�هب في جميع 
 

محت���وى محل���ي ذي نوعية عالية

قطاع���ات �ضناعة �لإعالم ف���ي �لعالم �لعربي، ب���دءً� باإيجاد �ضحفيين 

مه���رة لل�ضحف، �إل���ى ت�ضكيل فري���ق عمل �إنت���اج ماه���ر ل�ضناعة فيلم 

�ضينمائي، وهي ت�ضكل تحديًا على م�ضتويات عدة. 

�لق�ضي���ة �لأول���ى �لتي يجب �لتعام���ل معها في مج���ال �لتعليم و�لتدريب 

�لإعالمي هي نوعية �لبر�مج �لإعالمية �لتي يت�ضمنها �لنظام �لتعليمي 

�لعرب���ي. لق���د حققت �لمنطق���ة �لعربية بع����ص �لتقدم م���ن حيث عدد 

�ل���دور�ت �ل�ضحافية �لمتاحة لل�ضب���اب، �إلى حد �أن كثير من �لجامعات 

�لعربي���ة تق���دم بر�مج ف���ي �ل�ضحافة. ولك���ن، ومن �أج���ل تعزيز نوعية 

�ل�ضحاف���ة �لمحلية �أكثر، فاإن هناك �إمكاني���ة لزيادة مدى و�ت�ضاع تلك 

�لبر�م���ج. ويمكن �أن يتم �لتركيز �أكث���ر على �أهمية �للغة في �ل�ضحافة. 

فف���ي �ضمال �إفريقيا مث���اًل، تقدم معظم �لبر�مج باللغ���ة �لعربية فقط، 

�أو بالعربي���ة و�لفرن�ضية معًا. في �لوقت ذ�ته، تقدم �لبر�مج �ل�ضحافية 

ف���ي �لخلي���ج باللغة �لعربي���ة عادًة. وفي حي���ن �أنه من �لمه���م جدً� �أخذ 

�لجانب �لعربي م���ن �أي بر�مج جامعية بجدية كبيرة، فاإن �إ�ضافة �للغة 

�لإنجليزية لبع�ص تلك �لبر�مج يمكن �أن ي�ضاعد في ت�ضليط �ل�ضوء على 

�ل���دور �لهام للغة ف���ي �ل�ضحافة �لعالمية وتمك���ن �لطالب من �لو�ضول 

�إلى تغطية �إخبارية �أو�ضع بكثير. كما �أن معرفة عدة لغات قد يزيد �أي�ضًا 

من قدرة �ل�ضحافيين �لطموحي���ن على جمع وتحليل معلومات �أدق من 

جمي���ع �أنحاء �لعال���م. وفي حين بد�أت بع�ص �لجامع���ات بتبني �لنموذج 

�لأمريك���ي، مع ��ضت���ر�ط م�ضبق لإتباع بر�م���ج بالنجليزية، فاإن �متد�د 

هذه �لممار�ضة �إلى موؤ�ض�ضات �أخرى يمكن �أن يوؤثر �إيجابًا في �لمهار�ت 

�ل�ضحافية للخريجين.

وعالوة على ذلك، يمكن لتو�ضيع �لمناهج �لتعليمية للدور�ت �ل�ضحافية 

في �لعالم �لعربي �أن يلعب دورً� في تطوير �لمعرفة لدى خريجي �لإعالم 
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�ل�ضباب. فمثاًل، تركزت �لجتماعات �لتي قامت بها منظمة �لأوني�ضكو

موؤخ���رً� ف���ي �لمغ���رب و�لبحرين على �أهمي���ة �لتعلي���م �ل�ضحافي عالي 

�لنوعي���ة لم�ضاعدة �لأ�ض���و�ق �لنا�ضئة في �إ�ضماع �ضوته���ا عبر �لإعالم. 

وق���د ت�ضمنت �لمقترحات ح���ول �لإ�ضافات �لو�ج���ب تقديمها للمناهج 

�لتعليمي���ة ف���ي �ل�ضحاف���ة �لعربية ت�ضمين م���و�د حول حق���وق �لإن�ضان 

ف���ي بع�ص �لنم���اذج �لتعليمية، وت�ضمين مو�ض���وع �أخالقيات �لمهنة في 

جمي���ع �لدور�ت، و�لتركيز على �لقو�نين �لمحلية لالإعالم. ويمكن لهذه 

�لمقترح���ات �أن توؤثر �إيجابيًا في نوعية �لتعليم �ل�ضحافي في �لمنطقة، 

وقد تم تلقيها ب�ضكل جيد في دول مجل�ص �لتعاون �لخليجي حيث جددت 

�لتز�مها بالتبني �لكامل �أو �لجزئي لمناهج �لأوني�ضكو �لتعليمية.

ثم���ة عامل ثانوي يعزز من ه���ذ� �لو�ضع على م�ضتوى �لجامعات، وهو �أن 

�لقطاع ل���م يتمكن بعد من تكوي���ن �ضورة �إيجابية طموح���ة لنف�ضه. في 

حي���ن نجد في بع�ص �لأ�ضو�ق �أن �لإع���الم �أ�ض�ص مكانة قوية ومبهرة في 

بع�ص �لأحيان، فاإن �لإعالم في �لعديد من �لدول �لعربية ما ز�ل ينظر 

�إلي���ه كقطاع قليل �لأهمية، وقد يعود ذلك جزئيًا �إلى �أنه من وجهة نظر 

مالية، ل تحقق معظم �لوظائف في قطاع �ل�ضحافة �لدخل نف�ضه �لذي 

تحققه وظائف �أخرى )كالقطاع �لعام مثاًل(. وفي حين �أن هذه �لق�ضية 

ق���د جوبهت في �لغ���رب من خالل �ل�ض���ورة �لإيجابية لقط���اع �لإعالم 

و�لتي تجتذب مو�هب هامة برغم �لدخل �لقليل ن�ضبيًا، فاإن �لإعالم في 

�لمنطق���ة �لعربي���ة لم يتمكن بعد من تقديم ذل���ك. مما يطرح تحديات 

�أمام �لقطاع في �جتذ�ب مو�هب و�عدة منذ بد�ية حياتهم �لمهنية.

بعد �لتعليم، ياأت���ي �لعامل �لأ�ضا�ضي �لثاني في ��ضتقطاب �لمو�هب وهو 

�لتدريب، وق���د يكون ذلك �لمجال �لأكثر ��ضتفادة من �لتركيز عليه في 

�لمنطق���ة �لعربية. يمكن لتدريب �لمو�ه���ب �أن يتخذ �أ�ضكاًل عدة، بدءً� 

من تقديم دور�ت تخ�ض�ضية في �لمعاهد �لإعالمية �إلى تقديم عرو�ص 

عمل لتعزيز �لخبرة �ضمن �ل�ضرك���ات �لإعالمية، وحتى تبادل �لمعرفة 

م���ن خالل �ل�ضر�كة مع �ضرك���ات عالمية. وعلى �لرغم م���ن �أننا �ضهدنا 
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عددً� متز�يدً� من �لأنو�ع �لثالثة من �لتدريب في �ل�ضنو�ت �لأخيرة في 

�لعال���م �لعربي، فاإن ثمة �آفاقًا و��ضع���ة لتطور �أكبر في مجال ��ضتقطاب 

�لمو�ه���ب. ومن �لأمثلة عل���ى ذلك، مركز �لجزي���رة للتدريب و�لتطوير 

�ل���ذي يق���وم بتدري���ب �ضحافيين طموحين ف���ي قط���ر، و�لتدريب �لذي 

تقدمه �ضركة �لإنت���اج �لإمار�تية بير�ميديا للمو�هب �لإبد�عية، و�لكلية 

�لمزمع �إقامتها في مدينة �لأردن �لإعالمية.

ن�ضه���د �أي�ض���ًا م�ضاركة متز�يدة م���ن قبل خبر�ء عالميي���ن في �لتدريب 

�لإعالم���ي لخب���ر�ء �لإعالم ف���ي �لمنطق���ة و�لمزيد م���ن �لهتمام من 

قب���ل �لهيئة �لعالمي���ة لدعم �لإع���الم بالمنطقة. فمث���اًل، قامت �لهيئة 

�لعالمية لدعم �لإعالم في �أكتوبر ونوفمبر 2009 بتنظيم دورة تدريبية 

لل�ضحافيين ف���ي �ضمال �ل�ضود�ن وجنوبه ح���ول حرفية و�أخالقية كتابة 

�لتقاري���ر �ل�ضحافي���ة ع���ن �لنتخاب���ات، قب���ل �لنتخاب���ات �لبرلمانية 

و�لرئا�ضي���ة �لقادمة في �ل�ض���ود�ن في �أبريل 2010. وعل���ى نحو مماثل، 

قام���ت منظمة �ل�ضحافيين �لعرب للتحقيقات �ل�ضحفية، وهي منظمة 

مدعومة من قب���ل �لهيئة �لعالمية لدعم �ل�ضحافة، بتنظيم موؤتمر عام 

في عمان في نوفمبر 2009 بغية �إ�ضر�ك �ل�ضحفيين �لعرب في �ضحافة 

�لتحقيق���ات، وق���د تم �إط���الق �لدلي���ل �لأول ل�ضحاف���ة �لتحقيقات في 

موؤتم���ر بعن���و�ن »�لتحقيق �لمبني على ق�ضة« وت���م توزيعه بثالث لغات، 

�لعربي���ة و�لنجليزي���ة و�لفرن�ضية ل�ضمان �نت�ضار و��ض���ع له. وتقدم هذه 

�لتطور�ت خط���و�ت �إيجابية ل�ضتقطاب �لمو�ه���ب �ل�ضحافية، وت�ضجع 

�لم�ضارك���ة و�لتفاع���ل م���ع خب���ر�ء �لإع���الم �لدوليي���ن و�لفه���م �لأعمق 

للعنا�ضر �لأ�ضا�ضية لل�ضحافة �لجيدة.

ثم���ة فر�ض���ة �أي�ض���ًا �أم���ام م�ضاري���ع �ضخمة لجت���ذ�ب �لمو�ه���ب، مثل 

�أكاديمي���ة »تدري���ب twofour54«، وه���ي م�ضروع طوي���ل �لأمد لتنمية 

قطاع �لمو�هب �ل�ضحافية �لعربية.
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�ل�ضكل 17: �أكادمييات �لتدريب: twofour54 تدريب

ف���ي حين تعد »twofour54 تدريب« مثاًل بارزً� على �لجهد �لإيجابي 

�ل���ذي قام���ت به حكوم���ة عربي���ة لتحفيز قاع���دة �لمو�ه���ب �لإعالمية 

�لمحلية، و�لتي بدورها �ضتروج لإبد�ع و��ضتغالل �لمحتوى �لمحلي، فاإن 

هن���اك �لعديد من �لفر�ص �لأخرى لتطوير �لمو�هب �لمحلية في �أماكن 

�أخ���رى من �لعال���م �لعربي. �إن تطوي���ر �لمو�هب �لإعالمي���ة في �لعالم 

�لعربي، و�ل���ذي �ضي�ضاهم في �إنتاج محتوى محلي ذي �ضوية عالية، يعد 

عن�ضرً� �أ�ضا�ضيًا في �لد�ئرة �لفعالة �لم�ضتهدفة للمحتوى �لمحلي.

تمثل���ت �إحدى �لط���رق �لتي حققت نجاحًا في جمي���ع �لقطاعات تقريبًا 

ومنه���ا قط���اع �لإعالم، ف���ي ��ضتق���د�م مو�هب ذ�ت معرف���ة وخبرة من 

�أماك���ن �أخرى من �لعالم بغية نقل �لمعرف���ة وتحفيز �لهتمام �لمحلي. 

ويمك���ن روؤية ذلك في بع�ص �أق�ضام قطاع �لإع���الم، بالإ�ضافة �إلى كونه 

و��ضح���ًا لي�ص فق���ط  على �ضكل �أفر�د يتنقلون ف���ي �لعمل بين �ل�ضركات 

�لإعالمي���ة �لعربية، ب���ل في �إن�ضاء �ضركات عالمية ف���ي �لمنطقة �أي�ضًا. 

فمث���اًل، �ضهد قط���اع �ل�ضحافة �لمطبوع���ة �نطالق �لتجرب���ة �لناجحة 

للن�ضخ���ة �ل�ض���رق �أو�ضطية من �ل�ضحف �لعالمي���ة بالإ�ضافة �إلى �لعديد 

من �ل�ضحفيي���ن �لعالميين �لذين يعملون في �ضحف محلية وي�ضاهمون 

في نمو هذه �ل�ضناعة. ومع ذلك فاإن ثمة فر�ضًا �أكبر لإدخال �ل�ضحافة 

�لعالمية في �لمنطقة مما �ضي�ضاعد على دفع �لنمو قدمًا.

حظ���ي قطاع �لب���ث على �ضبي���ل �لمثال بالقلي���ل من �هتم���ام �ل�ضركات 

يمكن لل�ضركات والخبراء العالميين القيام بدور هام في دعم نمو قاعدة المواهب المحلية

 21 :        
          ¹       )  (²

•         
      .  

          
         

  .
•          

        
     .

•         890
665

309

175

515

620

   
   

         
   .

•  2008       .
         

   90        
   BBC1 BBC2   ITV1 S4C.

•          
          

         

       ) ( ²

316
620

153

BBC1BBC2ITV1Channel4FIVE

 
  

        
.

2,380 
2,796 3,021 3,037 

167 

317 
386 408 

2,547
3,113

3,4073,445

2004200620072008

: )1(            
             )2(          2009

: 

 19:      
•  2009             

         “   ” )  
"Widgets"(

“    
-"Widgets"       (

•      100    "  " "" . 
  

”

•                 
      

•7620041812008

  
 

•       2009         
•                   

•     76 2004 181  2008      
       

•               

•                  
 .             

  

 17 twofour54 

twofour54 

• twofour54  2008  
  

• twofour54           
          

•twofour54             
    

   
54twofour 

 : 2009
: • twofour54  BBC، 

        

•  twofour54       200   
            

.             
  

• twofour54 ،           
                .

:    
     

     

   :
     

  :
• 
•

• 2009،  “”   800    27     55 
،ً  30%  ً       

•   ً  ً            
  

  
• 
• 
•  
•  

    



177

�لعالمية مقارنة باأ�ضو�ق �أخ���رى نا�ضئة. وتعد م�ضاركة �لقنو�ت �لمحلية 

و�ضرك���ات �لإنت���اج م���ع �ل�ضرك���ات �لعالمي���ة طريق���ة لتنمي���ة �لمو�هب 

و�لخب���ر�ت وبالتال���ي نوعية �لمحت���وى. ويمكن �أن يتم ذل���ك على �ضكل 

�إنتاج م�ضترك عل���ى �ضعيد �لإنتاج، �أو م�ضاركة بين �لقنو�ت على �ضعيد 

�لبث. وق���د �ضهدنا موؤخرً� �إط���الق �لعديد من �لن�ض���خ �لمحلية لقنو�ت 

عالمي���ة، وبخا�ضة في مج���ال �لأخبار. ومع ذل���ك، وبالمقارنة مع �ضوق 

مث���ل �لهند، كما هو مبين في �لجدول �أدناه، فاإننا نجد �أن هناك فر�ضًا 

�أكبر لجتذ�ب موؤ�ض�ضات �لإر�ضال �لعالمية �إلى �لمنطقة.

�ل�ضكل 18: ن�ضخ حملية لقنو�ت عاملية )غري �ضاملة(

�ضه���د قط���اع �لتلفزي���ون �لهن���دي دخول لعبي���ن عالميين ع���دة خالل 

�ل�ضن���و�ت �لما�ضي���ة وبالأخ����ص �ضوني لالإنت���اج �ل�ضينمائ���ي وتلفزيون 

�ضتار �لتاب���ع ل�ضركة نيوز، ويبدو �أن �لمنطق���ة �لعربية تجتذب تدريجيًا 

�هتمام���ًا �أكبر من �ل�ضركات �لدولية، فمثاًل قد تقوم �ضركة نيوز ب�ضر�ء 

10% من روتانا في دي�ضمبر 2009. ولهذ� �لهتمام �إمكانية كبيرة للنمو 

كما يمكن زيادته �أكثر بتقديم حو�فز �أكبر لل�ضركات �لعالمية للتاأ�ضي�ص 

مقر�ت لها في �لمنطقة.
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بالإ�ضافة للتعليم و�لتدريب، تج���در مالحظة �أهمية موؤ�ض�ضات �لجو�ئز 

و�ل�ضرك���ات ذ�ت �لمكانة �لبارزة في خل���ق مزيد من �لهتمام ب�ضناعة 

�لإعالم. ففي �لعالم �لعرب���ي، �ضهد قطاع �ل�ضحافة نموً� في عدد تلك 

�لموؤ�ض�ضات �لت���ي تلعب دورً� حيويًا في �لحفاظ على �لهتمام بالقطاع، 

مث���ل جائ���زة �ل�ضحافة �لعربية، وجائ���زة تايمز لل�ضحاف���ة في �ل�ضرق 

�لأو�ض���ط. وعلى نحو مماثل، ف���اإن للحو�فز �لأخ���رى �لمقدمة للعاملين 

ف���ي �لقطاع دورً� في تح�ضين نوعي���ة �لإنتاج، فمثاًل، قامت موؤ�ض�ضة دبي 

لالإع���الم خالل رم�ضان 2009 بتقدي���م جائزة نقدية بلغت مليون دولر 

لأف�ضل �إنتاج در�مي عربي يعر�ص على قناتي دبي و�ضما دبي خالل تلك 

�لفترة.

 وق���د �ن�ضح���ب ه���ذ� �لمفه���وم عل���ى غي���ر �لمحترفي���ن �أي�ض���ًا، وهو ما 

�ضتثمار في قط���اع �لإعالم. على  ي�ضك���ل عام���اًل �أ�ضا�ضيًا في ت�ضجي���ع �لإ

�ضبي���ل �لمثال، ب���د�أت �لقطاعات �لتي كانت تقليدي���ًا �أقل ��ضتقطابًا من 

�ل�ضحاف���ة، مثل �لإنتاج �ل�ضينمائي، تحظى بدع���م وت�ضجيع �أكبر �ليوم 

من خالل مبادر�ت على م�ضتوى �لقاعدة مثل م�ضابقة �لأفالم �لق�ضيرة 

�لت���ي �أطلقتها هيئة �أبوظبي لل�ضينما ع���ام 2009. ويو�ضح �ل�ضكل �لتالي 

�أمثال ��ضافية في �لمنطقة.

مث���ل هذه �لمب���ادر�ت من قبل �لحكوم���ات �أو �لقط���اع �لخا�ص لت�ضجيع 

وتعزيز �لهتمام بقطاع �لإعالم وم�ضاركة �ل�ضباب في �لمنطقة �لعربية 

ت�ضك���ل عو�مل حيوية في تحفيز �لمو�هب. ويمكن لهذه �لجهود، مقرونًة 

بال�ضتثم���ار �لمتنامي ف���ي تعليم وتدري���ب �لإعالميي���ن �لمحترفين �أن 

ت�ضاهم ف���ي خلق قاعدة متمي���زة مو�هب تكمل �لد�ئ���رة �لفعالة لتطور 

�لمحتوى �لمحلي �لعربي.

تلعب المناف�ضة والحوافز دوراً في تنمية الوعي والهتمام في المنطقة

�ل�ضكل 19: م�ضابقات �عالمية عربية مفتوحة لغري �ملحرتفني

 19:      
•  2009             

         “   ” )  
"Widgets"(

“    
-"Widgets"       (

•      100    "  " "" . 
  

”

•                 
      

•7620041812008

  
 

•       2009         
•                   

•     76 2004 181  2008      
       

•               

•                  
 .             

  



179

4،3،3 التكنولوجيا

في حين تعتبر عملية تحقيق عائد مادي، و�لتمويل، و��ضتقطاب �لمو�هب 

ثالثة عو�مل هامة تحرك �لد�ئرة �لفعالة للمحتوى �لمحلي، فاإن هناك 

مو�ضوعي���ن �آخرين تج���ب �لإ�ضارة �إليهما من �أجل نج���اح تلك �لد�ئرة، 

وهم���ا �لتكنولوجي���ا و�لقو�ني���ن. فكما ر�أينا ف���ي �لق�ض���م �لأول، ترتبط 

�ضناع���ة �لإعالم جوهري���ًا بالتطور �لتقني، و�لمث���ال �لأو�ضح على ذلك 

هو تطور �لنطاق �لعري�ص �لذي غير وجه ��ضتهالك �لإعالم في �لعالم، 

و�ضيك���ون له �أثر طويل �لم���دى على جميع �لعاملين في مختلف قطاعات 

�لإع���الم، حت���ى و�إن لم يكن ه���ذ� �لأثر مح�ضو�ضًا بعد ف���ي جميع �أنحاء 

�لعالم �لعربي. بالن�ضبة لقطاع �لإعالم �لمطبوع، تقدم خدمات �لنطاق 

�لعري����ص و�ضيلة ثانوية للو�ضول للقر�ء، بالإ�ضافة لكونها م�ضدرً� بدياًل 

للمعلوم���ات. �أما بالن�ضب���ة للتلفزيون، فهناك فر�ض���ًا لتو�ضيع �لعالمات 

�لتجاري���ة من خالل ��ضتخ���د�م �لنطاق �لعري�ص بالإ�ضاف���ة �إلى فر�ص 

ل�ضك���ل جدي���د للتوزيع يقدم �أفالم عل���ى �لطلب. وفي و�ق���ع �لأمر، فقد 

تطور قط���اع �لإنترنت ب�ضبب �لنطاق �لعري�ص فانتقل من نقطة �ل�ضفر 

  ومن هنا، فاإن 
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�إل���ى �لو�ضيلة �لإعالمي���ة �لأ�ضرع نموً� في �لمنطق���ة .

بن���اء م�ضتقب���ل م�ضتد�م ل�ضناع���ة �لمحتوى �لمحلي يتطل���ب بال�ضرورة 

�أن تق���وم �لمنطقة بتطوير �لم�ضتوى �لمطل���وب من �لبنية �لتحتية �ضو�ء 

على �ضعيد �إمكانية �لو�ضول �إلى خدمات �لنطاق �لعري�ص �أو تطور هذه 

�لخدم���ات نف�ضها، بالإ�ضافة �إلى تعزيز قدرته���ا و�ضعتها �لعالمية. وفي 

نهاي���ة �لمطاف، ينبغ���ي على �لمنطقة �أن ت�ضته���دف �لو�ضول �إلى جودة 

عالي���ة و�ضرعة كبي���رة لخدمات �لنطاق �لعري�ص ف���ي كل مكان، وهو ما 

لم يحدث حتى �لآن.

تمث���ل خدمة �لنط���اق �لعري�ص عبر �لهاتف �لنقال مج���اًل �آخر يت�ضمن 

فر�ضًا كبيرة، وقد ��ضتطاعت �لمنطقة بالفعل �أن تر�ضخ �أ�ض�ضًا متينة في 

ه���ذ� �لمجال. و بلغت ن�ضبة �نت�ض���ار �لهاتف �لنقال في �لمنطقة �لعربي 

74% ع���ام 2009، كم���ا �نطلقت خدم���ة �لنطاق �لعري����ص عبر �لهاتف 

�لنق���ال ف���ي �أ�ضو�ق مث���ل �لمملك���ة �لعربي���ة �ل�ضعودية بق���وة، بالإ�ضافة 

لح�ض���ول خطو�ت متقدم���ة هامة وبخا�ضة في مجال �لب���ث �لتلفزيوني 

عب���ر �لهات���ف �لنقال. �لفج���وة في �لمنطق���ة تكمن ف���ي �ل�ضتفادة من 

محت���وى �لهات���ف �لنق���ال، حيث تع���د عائ���د�ت �لمحتوى �لت���ي تحققها 

�ضرك���ات ت�ضغيل �لهو�تف �لنقالة في �لمنطقة منخف�ضة جدً� في �لوقت 

�لحالي بالمقارنة م���ع نظير�تها من �ل�ضركات �لعالمية. ومع ذلك، فاإن 

�إطالق iPhone موؤخرً� في �لمنطقة، و�رتفاع ن�ضبة �لهو�تف �لذكية 

�لمتاح���ة ت�ضهم في زيادة عائد�ت محتوى �لهاتف �لنقال �لتي يتوقع لها 

�أن ت�ضتمر.   

بالن�ضبة لقط���اع �لتلفزيون �أي�ض���ًا، تتطور �لتكنولوجي���ا بوتيرة �ضريعة، 

فاإن �أ�ضكال �لبث �لجديدة مثل �لبث �لتلفزيوني عبر �لإنترنت في بع�ص 

�لأ�ضو�ق، و�لبث �لأر�ضي �لرقمي في �ضمال �فريقيا، تمهد �لطريق �أمام 

خدم���ات جديدة. كما تعد �لأجيال �لجديدة من �أجهزة �ل�ضتقبال �لتي 

تت�ضمن مي���ز�ت متقدمة مثل ميزة ت�ضجيل �لفيديو �ل�ضخ�ضي، و�لدليل 

�للكترون���ي للبر�مج، وبالطبع �لح�ضول على �ضورة فائقة �لدقة، مز�يا 

�أ�ضا�ضي���ة للم�ضاعدة على زيادة قيمة �ضناع���ة �لمحتوى. وهذه �لميز�ت 

مهمة جّدً� بالن�ضبة للمنطقة، حيث تم تطوير �لجيل �ل�ضابق من �أجهزة 

�ل�ضتقب���ال قبل �نطالق ع�ضر �لإنترنت. �أكثر من ذلك، ي�ضاهم �لتقدم 

�لتقن���ي في مكافح���ة �لقر�ضنة حي���ث �ضيطلق م�ضغلو �لب���ث �لتلفزيوني 

�لم�ضف���ر ف���ي �لعالم �لعرب���ي جياًل جديدً� م���ن �لتقني���ات �لمنيعة على 

�لقر�ضن���ة في �أجهزة �ل�ضتقبال ع���ام 2010. و�ضت�ضهم كل هذه �لمز�يا 

�لجدي���دة في دعم نمو �ضناع���ة �لمحتوى من خ���الل ��ضتخد�م تقنيات 

جديدة متطورة.

�ضيعتم���د هذ� �لتقدم في �لعديد من �لأ�ضك���ال �لإعالمية �لجديدة على 

�ل�ضتثمار �لمتو��ضل و�لمتنامي في بع�ص �لأحيان من قبل �لحكومات في 

�لبنية �لتحتية لخدمات �لنطاق �لعري�ص. فالعديد من �لحكومات حول 

�لعالم تقوم بخطو�ت هامة ل�ضمان �نت�ضار �لنطاق �لعري�ص، كما يحقق 

�لعالم �لعربي قدرً� هامًا من �لتقدم في هذ� �لمجال، وبخا�ضة في دول 

�لخلي���ج  �لتي تقود م�ضيرة خدم���ة �لنطاق �لعري�ص عالي �ل�ضرعة. ففي 

�لبحرين مثاًل، هناك خطط لتطوير خدمة عالمية لنطاق �لعري�ص، في 

حين قامت �ضركة �ت�ضالت في دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة بتحقيق 

تغطي���ة كاملة ب�ضبكة �لألياف �ل�ضوئية �إل���ى �لمنازل في �إمارة �أبوظبي، 

م���ع خط���ط لتغطي���ة عالمية. وت�ضك���ل �ل�ضيا�ض���ات �لوطني���ة للحكومات 

�لعربي���ة في مجال خدم���ات �لنطاق �لعري����ص جزءً� �أ�ضا�ضي���ًا من هذ� 

�ل�ضتثمار ف���ي �لبنية �لتحتية لخدمات �لنطاق �لعري�ص، وهي �ضرورية 

لرفد �لعديد من �لتطور�ت في قطاع �ضناعة �لإعالم.

 بناء على توقعات نمو �لإعالن بين 2013-2009
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م���ن وجهة �لنظر �لتنظيمية، تو�جه �ضناعة �لمحتوى في �لعالم �لعربي 

تحديات ع���دة، لي�ص �أقلها ب�ضبب �أن �لإعالم يتم ��ضتهالكه على قاعدة 

عربي���ة و��ضعة ت�ضم عدة بل���د�ن عربية تحكمها �أنظمة وقو�نين من قبل 

حكومات مختلفة. و م���ع ذلك فاإننا نرى بع�ص �لتقدم في �ضن �لقو�نين 

في بع�ص �ل���دول على �لم�ضتوى �لجزئي، وثمة فر�ض���ة �أمام �لحكومات 

�لعربي���ة للتعلم من �لأد�ء �لأف�ضل في �ل���دول �لمجاورة من �أجل تطوير 

�لقو�نين في �لمنطقة.

�إن �أح���د �أهم مظاهر �لأنظم���ة �لذي تجب �لإ�ضارة �إلي���ه ل�ضمان نجاح 

�ضناع���ة �لمحتوى �لمحلي ه���و �لقر�ضنة. وقد تم �تخ���اذ عدة خطو�ت 

لمكافحة �لقر�ضنة من قبل �لحكومات �لمحلية تدعمها جهات قوية مثل 

�لتحالف �لعربي لمكافحة �لقر�ضنة، لكن �لقطاع ما يز�ل بعيدً� عن حل 

هذه �لم�ضكلة ب�ضكل جذري.

5،3،3 القوانين الحكومية

�ضن وتطبيق القوانين �ضد القر�ضنة �ضروري ل�ضمان نمو �ضناعة المحتوى

المحلي في جميع الو�ضائل الإعالمية
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�ل�ضكل 20: مبادر�ت مكافحة �لقر�ضنة يف �ملنطقة �لعربية )عينة(
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كما يظهر �ل�ضكل �أعاله، تتز�يد مقايي�ص مكافحة �لقر�ضنة يف �ملنطقة، 

وبخا�ضة بعد ت�ضكيل ق�ضم للحقوق �لفكرية ل�ضمان حماية حقوق �لن�ضر 

ح�ضول  يجب  ولكن  �لقانونيني.  غري  �ملزودين  �ضد  �حلمالت  وتز�يد 

�ملحتوى  ل�ضناعة  م�ضتد�م  م�ضتقبل  ل�ضمان  �جلبهة  هذه  على  تقدم 

ل�ضمان  �لفكرية  للحقوق  ق�ضم  ت�ضكيل  بعد  وبخا�ضة  �ملنطقة،  �ملحلي. 

�لقانونيني.  غري  �ملزودين  �ضد  �حلمالت  وتز�يد  �لن�ضر  حقوق  حماية 

م�ضتد�م  م�ضتقبل  ل�ضمان  تقدم على هذه �جلبهة  ولكن يجب ح�ضول 

ل�ضناعة �ملحتوى �ملحلي.

بالن�ضبة لقطاع �لتلفزيون، ت�ضري �خلربة �ملكت�ضبة من �لأ�ضو�ق �لأخرى 

�إىل �أن �إحدى طرق حتفيز �إنتاج حمتوى حملي ذي نوعية عالية ميتاز 

بقدر�ت تناف�ضية تتمثل يف فر�ص �لو�ضاية على �ملنتجات �ملحلية. فمثاًل، 

�لذي   
)95(

بال حدود« »تلفزيون  �إد�رة  �لأوروبي حتت  �لحتاد  دول  تعمل 

يطالب �لقنو�ت �لتلفزيونية �لأوروبية بتخ�ضي�ص ن�ضف وقت �لبث على 

�لأقل لالأفالم و�لرب�مج �ملنتجة يف �أوروبا. ويعك�ص هذ� �لطلب �ملخاوف 

باأن ي�ضيطر �لإنتاج �لأمريكي على معظم �ل�ضوق �ل�ضمعي و�لب�ضري يف 

�ضمان  على  �لأوروبية  �لإعالم  وثيقة  ت�ضاعد  لذلك،  بالإ�ضافة  �أوروبا. 

�لدعم  بتقدمي  �لتلفزيونية �جليدة  و�لرب�مج  �لأوروبية  �لأفالم  �نت�ضار 

وتعمل   ،1990 عام  �لإعالمية  �لوثيقة  بر�مج  بد�أت  وقد  لها.  �ملايل 
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دولر، �لبليار  تقارب  مبيز�نية   2013-2007 بني  �حلالية  �لوثيقة 

وبالإ�ضافة للو�ضاية �لأوروبية، تفر�ص بع�ص �لدول �لأوروبية ح�ض�ضًا 

�إذ  �لأو�ضح  �ملثال  �لوطنية(، وتعد فرن�ضا  �ملحلية )�أي  �لإنتاجات  على 

تطالب �ملحطات �لتلفزيونية ببث 60% على �لأقل من �ملحتوى �لأوروبي، 

ويبقى 40% من �لبث للرب�مج �لفرن�ضية �لأ�ضلية.

�ملحلي  للمحتوى  ح�ض�ضًا  �أخرى  دول  تفر�ص  �أي�ضًا،  �أوروبا  من  �أبعد 

يف �لتلفزيون، مثل كند�، وجنوب �إفريقيا، وكوريا �جلنوبية، و�ل�ضني، 

�لدول.  تلك  يف  �ملحلي  �لإنتاج  على  تاأثريه  ذلك  �أثبت  وقد  و�لرب�زيل. 

وميكن تبني �لنموذج ذ�ته من قبل �لدول �لعربية، كما ميكن �أن يحقق 

على  ح�ض�ص  لفر�ص  �لعربية  للحكومات  خا�ضة  فائدة  �لتوجه  هذ� 

م�ضتويني: 

�ملحتوى  لإنتاج  �لإقليمي  �مل�ضتوى  على  �حل�ض�ص  تقدير  ميكن  �أوًل، 

�ملحلي �لعربي من خالل �لتعاون يف كل �ملنطقة ب�ضكل م�ضابه لالحتاد 

�لأوروبي. ثانيًا، مبا �أن غالبية �ملحتوى �ملحلي تاأتي من �ضوقني كبريين 

�أو ثالث تخدم �ملنطقة �لعربية كلها، فاإن باإمكان كل دولة عربية تطبيق 

تلك  د�خل  �ملحتوى  �ضناعة  تقوية  بغية  �لوطنية  لالإنتاجات  ح�ض�ص 

�لدول. وبالطبع من �ل�ضروري �أخذ �لعديد من �لعتبار�ت باحل�ضبان 

قامت اأ�ضواق اأخرى بتحفيز �ضناعة المحتوى المحلي عن طريق فر�س و�ضاية 

على الإنتاج المحلي والخا�س

 يتم حاليًا  ��ضتبد�ل هيئة »تلفزيون بال حدود« بهيئة »خدمات �لإعالم �ل�ضمعي و�لب�ضري« �لجديدة ، �إل �أنه لم تح�ضل تغير�ت هامة في �لح�ض�ص �لمفرو�ضة للمحتوى �لمحلي.
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�ل�ضكل 21: ح�ض�ص موؤ�ض�ضة خدمات �لبث �لعامة يف �ململكة �ملتحدة

و�قعية،  �حل�ض�ص  تلك  �أن  من  �لتاأكد  مثل  كهذه،  قو�نني  تطبيق  يف 

مر  على  �لبث  موؤ�ض�ضات  قبل  من  حتقيقها  وميكن  للتطبيق،  وقابلة 

�لزمن. ويجب �عتبار هذ� �ملفهوم حاًل طويل �لأمد لتعزيز كمية ونوعية 

�ملفهوم خطوة  �أخذ هذ�  �لدول،  �ملنطقة. يف بع�ص  �ملحلي يف  �ملحتوى 

�أبعد بفر�ص �لو�ضاية على قطاع �لإنتاج �خلا�ص. ففي �ملر�حل �ملبكرة 

�جلهات  �لبث  موؤ�ض�ضات  متثل  �أن  �لطبيعي  من  �ملحتوى،  �ضناعة  من 

�ملزودة مبعظم �ملحتوى عن طريق وحد�ت �إنتاج د�خلية، لذ� فاإن ذلك 

م�ضابه للو�ضع �لذي نر�ه يف �لعامل �لعربي. مع ذلك، فاإن فر�ص ح�ض�ص 

من �إنتاج �ل�ضركات �مل�ضتقلة يطرح �ملزيد من �ملناف�ضة يف �ل�ضوق، �لأمر 

�لذي يوؤدي بدوره �إىل حت�ضني قيمة �لإنتاج و�إىل �إنتاج ذي نوعية �أف�ضل. 

وتعد �ل�ضوق �لربيطانية �ملثال �لأو�ضح و�لأكرث جناحًا يف حتفيز �ضناعة 

�ملحتوى بهذه �لطريقة، �إذ تعد من �أكرث �لأ�ضو�ق مناف�ضة و�زدهارً� يف 

�لعامل.ميكن لهذه �لطريقة يف دعم �ضناعة �ملحتوى �أن تنجح يف �لعامل 

�لعربي. 
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يمك���ن للحكوم���ات �أن تتحرك لدعم نمو �ضناع���ة �لمحتوى �لمحلي عن 

طريق �جت���ذ�ب �لمزيد من �ل�ضتثمار�ت من قب���ل �ل�ضركات �لأجنبية، 

ويمك���ن تطبيق هذ� �لمفهوم على جميع قطاع���ات �لإعالم ولكن بطرق 

مختلف���ة. وق���د ر�أينا بالفعل �لجه���ود �لتي بذلتها ع���دة حكومات عربية 

باإقامة مناطق �إعالمية تقدم حو�فز �ضريبية وغيرها. مع ذلك، ماز�ل 

باإمك���ان �لعدي���د من جو�ن���ب �ضناعة �لإع���الم �لمحل���ي �ل�ضتفادة من 

�لمزيد من �ل�ضتثمار�ت �لأجنبية في �لمنطقة.

يمكن لقطاع �لتلفزيون في �لمنطقة �ل�ضتفادة من �لمزيد من �لإنتاجات 

�لم�ضتركة و�لقنو�ت �لم�ضتركة �لتي قد ت�ضهم في تطور قاعدة �لمحتوى 

�لمحل���ي. كما يمك���ن �لترويج لقطاع �ل�ضينما ف���ي �لمنطقة �لعربية عن 

طري���ق تقديم حو�ف���ز لجذب �ضركات �لإنت���اج �لأجنبية. ويمكن تحقيق 

خط���وة هامة باتج���اه تطوير قط���اع �إنت���اج �ضينمائي محل���ي عن طريق 

�إنتاج ع���دد كبير من �لأفالم �لأجنبية ف���ي �لمنطقة. وقد تم تبني هذه 

�ل�ضتر�تيجي���ة م���ن قب���ل �لكثير م���ن �لحكومات في �لعال���م بغية جذب 

�ل�ضتثم���ار�ت �لأجنبية ل�ضناعة �ل�ضينما. وعل���ى �ضبيل �لمثال، نجحت 

�ألماني���ا في تاأ�ضي�ص قطاع تبلغ قيمته 30 مليار دولر باأفالم �ضخمة مثل 

ميونخ وفالكيري �لت���ي �أ�ضبحت في �لمر�تب �لأولى في �ضباك �لتذ�كر. 

وتقوم عدة �ضركات �إنتاج باختيار �ألمانيا مكانًا لت�ضوير �أفالمها وذلك 

ب�ضب���ب �لحو�ف���ز �لقوية �لت���ي تقدمها عل���ى �ضكل تخفي�ض���ات لتكاليف 

�لإنتاج. بالمقابل، تجني �لحكومة فو�ئد �لإنتاج �ل�ضينمائي �لناتجة عن 

�لإقام���ة و�ل�ضت�ضافة و�ل�ضفر، وفر�ص �لعم���ل، وتنمية قاعدة �لمو�هب 

�ل�ضينمائية، �لخ. في �لعالم �لعربي، ��ضتطاعت قلة من �لبلد�ن �جتذ�ب 

�ضركات �إنتاج �ضينمائي �ضخمة، وتعد �لمغرب �إحدى هذه �لبلد�ن حيث 

نجح���ت ف���ي تر�ضيخ �ضمعة طيبة ف���ي قطاع �إنتاج �لأف���الم �لأجنبية، �إذ 

تنت���ج 10-12 فيلمًا في �ل�ضن���ة بف�ضل قاعدة �لمو�ه���ب �لخبيرة. ومن 

�أج���ل بناء قاعدة مو�هب في بلد�ن عربية �أخرى وتعزيز �هتمام لعبين 

خارجيي���ن به���ا، يعتبر تقديم حو�ف���ز لت�ضوير �لأفالم عام���اًل �أ�ضا�ضيًا 

لتحقيق ذلك.

على نح���و مماثل، يمكن زي���ادة �لهتمام �لأجنب���ي بالمنطقة في قطاع 

�لإع���الم �لمطبوع من خالل تقديم حو�فز متميزة. فقد �زد�دت �ضعبية 

�لمطبوع���ات �لمحلية ذ�ت �لعالم���ات �لتجارية �لعالمي���ة في �لمنطقة 

ويمك���ن لها �أن تمه���د �لطريق لدخول �ضركات �أخ���رى لل�ضوق. وبالن�ضبة 

لقط���اع �لإنترن���ت، من �ل�ض���روري للحكوم���ات �أن تق���وم بت�ضجيع ثقافة 

مفتوحة وت�ضاركية بغية تنمية �لقطاع و�جتذ�ب �ل�ضتثمار�ت �لأجنبية. 

وكم���ا �ضبق و �ضرحنا بالتف�ضي���ل، يعد �لأردن �لبل���د �لعربي �لذي نجح 

في بناء مجتمع ت�ضاركي ف���ي قطاع �لإنترنت، وتعتبر عملية �ضر�ء موقع 

مكت���وب �لأردني من قب���ل �لعمالق �لعالمي ياهوو �لت���ي ح�ضلت موؤخرً� 

دلياًل على �لأثر �لإيجابي �لذي تحقق.

عموم���ًا، �أثبت���ت �لأمثل���ة �لعالمية ب���اأن �جتذ�ب لعبي���ن عالميين يلعب 

دورً� حيوي���ًا في نمو �أي قطاع �إعالمي محلي. ويمكن �أن ت�ضهم �لعرو�ص 

�لت�ضجيعية �لتي تقدمها �لحكومات �لعربية لل�ضركات �لدولية في تطوير 

�لمحتوى �لمحلي في �لمنطقة كمًا ونوعًا.

يمكن للحكومات اأي�ضاً تقديم حوافز لل�ضركات الأجنبية لال�ضتثمار المحلي في قطاع الإعالم

4،3 خاتمة: �ضد فجوة القيمة في المحتوى المحلي

تعتبر �ضناع���ة �لمحتوى �لمحلي في �لعالم �لعرب���ي في مر�حل ت�ضكلها 

ونموه���ا �لمبك���رة. ويمكن لزي���ادة �ل�ضتثمار في �لمحت���وى �لمحلي في 

كافة �لو�ضائل �لإعالمية �أن يرفع من �ضوية �لمحتوى �لمحلي كمًا ونوعًا، 

مم���ا �ضيوؤدي �إلى زيادة عائد�ت �لإعالن و�جتذ�ب �لمزيد من �لهتمام 

من قبل �ل�ضركات �لعالمي���ة. و�إذ� قامت هذه �ل�ضركات بتحديد معايير 

�لقيا�ص في كل مرحلة من مر�حل �ضل�ضلة �لقيمة، فاإن �لمحتوى �لمحلي 

يمكن تحفيزه على �لم�ضتويين �لعربي و �لوطني في �لعالم �لعربي.
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�ل�ضكل 22: خلق �لقيمة يف �لد�ئرة �لفعالة للمحتوى �ملحلي

ل���دى مقارنته باأ�ضو�ق �أخرى، من �لو��ضح �أن للقطاع �إمكانية نمو كبيرة 

من حيث كمية ونوعية �لمحتوى. وبالبناء على بع�ص �لمبادر�ت �لتي تم 

�إطالقه���ا في �لمنطقة وتطبيق �لمقايي����ص �لمبينة �أعاله، يمكن للقطاع 

تحقي���ق تقدم ملحوظ باتج���اه تحقيق ما �ضيوؤدي �إلى بن���اء قوي و�ضلب 

ل�ضناعة محتوى محلي مزدهر وم�ضتد�م.
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4. منهج البحث

نق���دم في تقرير نظرة على �لإعالم �لعربي 2009-2013 لمحة �ضريعة 

عن �ضناعة �لإعالم و�لتطور �لمتوقع في 15 دولة في �لمنطقة �لعربية. 

وتت�ضم���ن تحليالتن���ا لقط���اع �لإعالم تقييم���ًا نوعيًا ل�ضناع���ة �لإعالم 

و�لتوقعات �لم�ضتقبلية، وب�ضكل خا�ص �لإنفاق �لإعالني وتوزيع �ل�ضحف 

ف���ي �لمنطقة. وتغط���ي توقعات عائد�ت �لإعالن �لفت���رة من 2009 �إلى 

2013، كم���ا تنق�ض���م بي���ن مختلف �لمن�ض���ات �لإعالمية م���ن �ضحف، 

ومج���الت، وتلفزي���ون، و�إذ�عة، و�إع���الن خارجي )�إعالن���ات �لطرقات 

و�ل�ضينم���ا(، و�لإنترنت، وذلك وفقًا لتقدي���ر�ت ح�ض�ضها من �إجمالي 

�لإنفاق في كل �ضوق.

فيم���ا يتعلق بتوزي���ع �ل�ضحف، تم ��ضتخ���د�م تقدي���ر�ت �لتوزيع �لفعلي 

لع���ام 2008 ك�ضن���ة �أ�ضا����ص و�لتوزيع �لمتوق���ع لل�ضنو�ت م���ن 2009 �إلى 

2013. بالن�ضب���ة لك���ل دولة، تم و�ض���ع �لتوقعات مع �لأخ���ذ في �لعتبار 

مع���دلت �لنم���و �لتاريخ���ي، و�لتط���ور�ت في قط���اع �لإع���الم، وم�ضتوى 

�لن�ضج و�لتطور �لمتوقع لو�ضائل �لإعالم �لمطبوعة وغيرها من عو�مل 

�لقت�ض���اد �لكل���ي، مثل مع���دلت معرفة �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة. وفي حين 

�أن توقع���ات �لتوزيع �عتمدت عل���ى مقابالت مع خب���ر�ء �لقطاع، تجدر 

�لإ�ض���ارة �إلى �أن هذه �لتوقعات ت�ضتند �إلى حد كبير �إلى معدلت �لتوزيع 

�لمعلن���ة، و�لتي ��ضتخدمت لو�ضع بيانات �ضن���ة �لأ�ضا�ص. وحيث توفرت 

بيانات توزيع مدققة لل�ضحف، قمنا با�ضتخد�مها بدًل من تلك �لمعلنة. 

�لتوقع���ات �لأخرى �ل���و�ردة ف���ي �لتقرير مث���ل عائد�ت �لتوزي���ع و�لبث 

�لم�ضف���ر �عتمدت �إلى حد كبير على بيانات م�ضتمدة من م�ضادر ثانوية 

ومقارنتها مع  نتائج �لمقابالت.

فيما يتعل���ق بالإنفاق �لإعالن���ي، ��ضتقينا �لتقدي���ر�ت �لتاريخية لعامي 

2007 و 2008 م���ن �إجمال���ي �لبيانات �لت���ي ن�ضرتها �ضرك���ات �لأبحاث 

�لإعالمي���ة، وف���ي معظمهما م���ن زيني���ت �وبتيميديا و�لمرك���ز �لعربي 

للبح���وث و�لدر��ضات �ل�ضت�ضارية. وبعدها تم و�ض���ع �لأرقام �لتقديرية 

لعام 2009 و�لعائد�ت �لمتوقعة لالإعالنات على �أ�ضا�ص نموذج �لتوقعات 

�لمعتمد من قبل فاليو بارتنرز و�لذي تم تطويره خ�ضي�ضًا لإعد�د تقرير 

نظرة على �لإع���الم �لعربي. وقد تم �حت�ضاب هذه �لتوقعات  من خالل 

�لأخ���ذ بعين �لعتب���ار �لعالقة بين �لإنفاق �لإعالن���ي و�لناتج �لإجمالي 

�لمحل���ي، و�لتطور �لمتوقع ل�ضوق �لإعالن بن���اء على مقابالت متعمقة، 

ومر�جع���ة لأو�ضاع �ل�ضوق محليًا وعالميًا. وعل���ى �ل�ضعيد �لعالمي، من 

�لمه���م �لإ�ض���ارة �إلى �أنه في حين �أن �لأزم���ة �لقت�ضادية بد�أت في عام 

2008 ف���اإن تاأثيره���ا �لكامل ل���م يظهر �إل في �لن�ض���ف �لأخير من عام 

2009، وخ�ضو�ضًا في �لمنطقة �لعربية حيث تاأثرت �لعديد من �لأ�ضو�ق 

في وقت لحق من �لعالم �لغربي. وبالتالي، فقد قمنا بمر�جعة توقعات 

�ل�ض���وق �لإعالنية للعديد م���ن �لبلد�ن وخا�ضة لع���ام 2009، وذلك قبل 

بدء �لنتعا�ص �لمتوقع.

�نق�ضمت ه���ذه �لنفقات �لإعالنية بين �لمن�ض���ات �لرئي�ضة على �أ�ضا�ص 

�أهميته���ا و�أد�ئها �لتاريخ���ي وتطورها �لمتوقع م�ضتقب���اًل. ومن �لجدير 

بالذك���ر �أن �أحد �لآثار �لرئي�ضة لالأزمة �لقت�ضادية كانت بد�ية �لتحول 

ف���ي ميز�نيات �لإعالن من �لأ�ضاليب �لتقليدية �إلى �لمن�ضات �لرقمية، 

وتحدي���دً� �ضبكة �لإنترنت. وم���ع ردود �لفعل �لمبا�ض���رة من �لمقابالت 

�لت���ي �أجريناه���ا في كل �ضوق، تم تعديل توقع���ات �لإنفاق �لإعالني على 

�ضبكة �لإنترنت وفقًا لذلك خالل فترة �لدر��ضة.

في حين �أن تقدير�ت عائد�ت �لإعالنات �لعامة في �لمنطقة هي �أرقام 

�إجمالية عمومًا، فاإننا نعتقد �أنها ذ�ت فائدة محدودة لأنها ل تتو�فق مع 

عائ���د�ت �ل�ضوق �أو �لإنفاق في �ل�ض���وق. وبالتالي، قمنا  بتعديل توقعاتنا 

حول �ضوق �لإعالن من خالل �لتخفي�ضات �لتي يقدمها �أ�ضحاب �لو�ضائل 

�لإعالمي���ة �إلى وك���الت �لإعالن، ف���ي �لوقت �لذي نعت���رف فيه بوجود 

�ضك���وك حقيقية في هذ� �لتقدي���ر. وتتنوع م�ضتويات ه���ذه �لتخفي�ضات 

بتنوع �لأ�ضو�ق و�لمن�ضات د�خل كل �ضوق، وهي غالبًا ما تكون معلومات 

ح�ضا�ض���ة جدً� م���ن �لناحية �لتجارية، مم���ا يعني �أن �لبيان���ات �لمتاحة 

للجمه���ور قد ل تكون موثوق���ة. وقد تم ��ضتقاء �أ�ضع���ار �لخ�ضومات من 

خالل مقاب���الت متعمقة �أجريت مع �أ�ضحاب و�ضائ���ل �لإعالم ووكالت 

�لإع���الن و�لمعلنين، وتم تطبيقها على �لمن�ض���ات �لإعالمية. وبالتالي 

ف���اإن هذه �لإير�د�ت تعك����ص وجهة نظر �أ�ضحاب و�ضائ���ل �لإعالم. وفي 

حي���ن �أن بيان���ات �لإعالن تعط���ي دللة مفي���دة لتجاه���ات �ل�ضناعة، 

ف���اإن �لأرق���ام �لفردية قد تك���ون عر�ضة ل�ضكوك كبي���رة نتيجة لمو�ضوع 

�لتخفي�ض���ات في �لمنطقة. ونتيجة لذلك، ف���اإن �لمقارنة بين �لدول قد 

ل تكون �ضليمة.

فيم���ا يخ�ص در��ض���ات �ل�ض���وق �ل�ضتهالكي���ة �لتي �أجريت ف���ي م�ضر، 

ولبن���ان، و�لمملكة �لعربية �ل�ضعودية، ودولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة، 

�أقمن���ا �ضر�ك���ة مع �ضركة نيل�ض���ن �لتي قامت بالأبح���اث �لميد�نية. وقد 

�أجريت هذه �لأبحاث عبر عينة كبيرة )�أكثر من 500 في كل من م�ضر 

و�لمملك���ة �لعربية �ل�ضعودية، و�أكثر م���ن 400 في لبنان و�لإمار�ت( من 

�ل�ضك���ان �لذين تجاوزت �أعمارهم 15 عامًا، و�ضمن مجموعات �ضكانية 

مختلفة في ن�ضبة تمثيلها، ومن جميع �لطبقات �لجتماعية و�لقت�ضادية، 

و�لذين �ضاهدو� �لتلفاز، وق���روؤو� �ل�ضحيفة، و��ضتخدمو� �لإنترنت مرة 

و�حدة عل���ى �لأقل في �لأ�ضبوع �لفائت.  و�أجري���ت �لدر��ضات في كبرى 

مدن �لأ�ض���و�ق �لأربعة، م�ض���ر )�لقاهرة و�لإ�ضكندري���ة و�لمن�ضورة(، 

لبن���ان )جب���ل لبنان، بي���روت، طر�بل����ص(، �لمملكة �لعربي���ة �ل�ضعودية 

)�لدمام، جدة، �لريا�ص(، و�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة )�أبوظبي، دبي، 

�ل�ضارق���ة(. وقد تم ت�ضجيل �لردود �لمت�ضلة با�ضتخد�م و�ضائل �لإعالم 

كم���ا ذك���رت من قب���ل �لم�ضاركين، وه���ي ل تمثل مع���دلت ��ضتخد�م �أو 

�نت�ض���ار �أو �أي معدلت �أخ���رى ب�ضكل دقيق، وبالتالي، قد ل تكون مت�ضقة 

م���ع �أية بيان���ات من�ضورة ح���ول ن�ضب �لم�ضاهدي���ن، �أو �لق���ر�ءة،  �أو �أي 

مع���دلت من هذ� �لقبيل. وق���د تم توثيق نتائج �أبح���اث �ل�ضوق باعتماد 

م�ضتوى 95%، مع هام�ص خطاأ ± %4.4.

وفي حين بذلت �لجهود لتقديم �ضورة �ضاملة ل�ضوق �لإعالن في �لدول، 

فاإنه من �لمهم �أن نوؤكد على �أن �لتوقعات ل ينبغي �أن ت�ضتخدم كاأ�ضا�ص 

لتخ���اذ �أي �ضكل من �أ�ضكال �ل�ضتثم���ار. ويرجع هذ� �أ�ضا�ضًا �إلى حقيقة 

ع���دم توفر بيان���ات موثوقة وثابتة في جميع �ل���دول �لخم�ص ع�ضرة حول 

عائ���د�ت �لتوزيع لعام���ي 2007 و 2008 )�ضنة �لأ�ضا�ص(، وب�ضكل خا�ص 
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بالن�ضب���ة لالأ�ض���و�ق �لجديدة �لث���الث �لم�ضمولة في تقري���ر هذ� �لعام، 

فل�ضطي���ن و�ل�ضود�ن و�ضوريا، و�لتي ل توجد لديه���ا بيانات ر�ضمية حول 

�ل�ض���وق �لإعالني. بالن�ضب���ة لهذه �لبلد�ن �عتم���دت توقعاتنا على نتائج 

�لمقابالت �لمتعمقة، و�لأدلة �ل�ضفهية �لتي جمعت من م�ضادر عامة �أو 

تو�فق عليها من ��ضتطلعت �آر�وؤهم، وتقييمنا لالأ�ضو�ق �لإعالنية في هذه 

�لبلد�ن. �أما �لت�ضور�ت ح���ول �ضناعة �لإعالن وتطور�تها �لمتوقعة بما 

فيه���ا �لتوقعات حول �لفر�ص و�لتحدي���ات �لرئي�ضية، فتقوم على �أ�ضا�ص 

مجموعة من �لبحوث �لثانوية و�لمقابالت مع متخ�ض�ضين وخبر�ء في 

ه���ذ� �لمج���ال. ومع ذلك، من �لمه���م �لإ�ضارة �إل���ى �أن �ضناعة �لإعالن 

ف���ي �لمنطق���ة ل تز�ل في �لمر�حل �لمبكرة م���ن �لنمو، و�أن �لم�ضي في 

تطورها يعتمد على عدد من �لعو�مل، من بينها �لإجر�ء�ت �لعملية �لتي 

�ضتتخذ من قبل �لجهات �لمعنية ب�ضناعة �لإعالم.

بيان���ات �لقت�ضاد �لكل���ي �لم�ضتخدمة ف���ي �لتقرير )�لنات���ج �لإجمالي 

�لمحلي، وعدد �ل�ضك���ان، وغيرها( ماأخوذة عن �ضندوق �لنقد �لدولي. 

�أم���ا �لبيان���ات �لتي تت�ضمن ع���دد �لمنازل، وعدد �لمن���ازل �لتي تمتلك 

�أجه���زة تلفزي���ون، وم�ضتوي���ات �لنت�ض���ار  �لمت�ضل���ة بمن�ض���ات �لب���ث 

�لف�ضائ���ي، و�لهات���ف �لنق���ال، و�لنط���اق �لعري����ص، فه���ي ماأخوذة عن 

�نفورم���ا لالت�ضالت و�لإعالم. في بع����ص �لحالت، كان من �ل�ضروري 

��ضتخ���د�م م�ضادر متعددة، �لأمر �لذي يعن���ي �أن �لمقارنات �لمبا�ضرة 

بين �لبلد�ن قد ل تكون �ضليمة.

ترح���ب فالي���و بارتنرز باأي���ة تعليق���ات �أو مالحظ���ات عل���ى �لتحليالت 

و�لتقدير�ت �لو�ردة في هذ� �لتقرير.
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5 ملحق: جداول البيانات

�ل�ضكل 1: عدد �ل�ضكان )بالآلف(

�ل�ضكل 2: �لرتكيبة �ل�ضكانية )% من �إجمايل عدد �ل�ضكان(

  
  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

 1 :  )(

)13-09(
2.0% 860 844 827 811 795 779 764

2.0% 83,027 81,399 79,803 78,238 76,704 75,200 73,600

2.3% 6,558 6,411 6,267 6,126 5,989 5,854 5,723

2.7% 3,941 3,826 3,715 3,606 3,536 3,443 3,310

1.3% 4,062 4,010 3,958 3,908 3,857 3,808 3,759

1.4% 33,712 33,244 32,783 32,328 31,879 31,436 31,000

1.0% 2,905 2,877 2,850 2,823 2,796 2,769 2,743

3.2% 4,548 4,407 4,270 4,137 4,008 3,883 3,762

11.3% 1,866 1,666 1,501 1,352 1,218 1,098 930

2.5% 28,168 27,481 26,811 26,157 25,519 24,897 24,289   
2.6% 43,346 42,248 41,177 40,134 39,117 38,126 37,159

2.4% 22,438 21,902 21,378 20,867 20,368 19,880 19,405

1.0% 10,849 10,743 10,637 10,533 10,429 10,327 10,225

3.0% 5,523 5,362 5,206 5,054 4,907 4,764 4,488   
3.0% 26,660 25,884 25,130 24,4398 23,687 22,978 22,290

2.2% 278,463 272,304 266,313 260,472 254,809 249,242 243,447  
:     

60+ 45-59 35-44 25-34 15-24 0-14

 2 :   %)   (

7% 21% 15% 14% 17% 26%

7% 13% 11% 17% 19% 33%

7% 9% 12% 16% 20% 36%

5% 8% 12% 29% 20% 26%

10% 11% 17% 20% 16% 26%

8% 13% 13% 17% 19% 29%8% 13% 13% 17% 19% 29%

5% 13% 10% 13% 17% 43%

5% 9% 11% 15% 21% 40%

3% 15% 22% 23% 15% 22%

4% 6% 13% 21% 18% 38%   
4% 9% 11% 15% 21% 41%

5% 9% 11% 16% 22% 36%5% 9% 11% 16% 22% 36%

10% 15% 15% 18% 19% 23%

2% 12% 22% 30% 14% 20%   
4% 8% 8% 15% 21% 44%

6% 11% 12% 17% 20% 35%  
:     2009
:    
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�ل�ضكل 3: �لناجت �ملحلي �لإ�ضمي )مليار�ت �لدولر�ت(

�ل�ضكل 4: عدد �ملنازل )بالآلف(

 3 :    ) (
   

 
)1309(

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

)13-09(

7.5% 26 24 23 22 19 21 18 

10.0% 275 251 229 208 188 163 130 

8.3% 31 29 26 24 23 21 17 

9.4% 164 154 146 135 115 158 112 

7.2% 43 40 38 35 33 29 25 

7 3% 120 112 105 98 91 89 757.3% 120 112 105 98 91 89 75 

8.1% 72 68 64 60 52 60 42 

-0.3% 6 6 6 6 6 7 5 

16.6% 171 161 153 128 93 102 71 

10.0% 557 515 479 443 380 469 384   
13.7% 91 81 73 65 54 58 47 

%10.8% 82 74 68 61 54 55 41 

5.9% 50 47 44 42 40 41 36 

9.3% 326 299 276 256 229 262 180   
11.1% 40 37 35 32 26 27 22 

10.0% 2,053 1,899 1,764 1,617 1,402 1,563 1,205  
:    EIU

  
  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

 4 :  )(

)13-09(

2.3% 139 136 133 130 127 124 121

2.7% 23,330 22,735 22,140 21,560 20,942 20,341 19,758

2.9% 1,292 1,259 1,225 1,193 1,153 1,106 1,060

4.0% 749 720 693 666 640 616 592

1.3% 1,076 1,062 1,048 1,034 1,020 1,006 992

1.0% 5,372 5,325 5,277 5,230 5,170 5,110 5,052

3.8% 568 548 528 509 490 472 454

4.0% 808 778 748 719 691 664 638

0.6% 137 136 135 135 134 133 131

3.4% 5,529 5,355 5,180 5,003 4,828 4,659 4,476   
2.7% 7,145 6,963 6,782 6,606 6,433 6,265 6,102

3.2% 4,016 3,897 3,778 3,663 3,546 3,434 3,324

1.1% 2,103 2,082 2,061 2,040 2,015 1,990 1,965

0.9% 950 943 935 926 917 905 891   
3.7% 3,999 3,862 3,725 3,593 3,462 3,335 3,213

2.6% 57,215 55,801 54,389 53,006 51,568 50,159 48,770 
 

 :  
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�ل�ضكل 5: عدد �ملنازل �لتي متتلك �أجهزة تلفزيون )بالآلف(  

�ل�ضكل 6: معدلت توزيع �ل�ضحف )بالآلف(

  
  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

5:       )(

)13-09(

2.6% 137 134 130 127 124 120 117

3.1% 22,030 21,388 20,765 20,112 19,479 18,866 18,272

3.4% 1,252 1,216 1,180 1,140 1,096 1,044 995

4.1% 740 712 684 658 631 605 581

1.6% 1,016 1,001 986 969 952 929 906

1.4% 4,841 4,781 4,722 4,652 4,583 4,516 4,449

4.5% 504 482 461 442 423 404 387

4.4% 766 735 705 674 645 618 596

1.1% 131 129 128 127 125 121 118

3.8% 5,103 4,909 4,723 4,552 4,388 4,219 4,057   
4.5% 1,287 1,232 1,179 1,128 1,079 1,033 988

3.8% 3,683 3,549 3,421 8,298 3,178 3,063 2,953

1.4% 1,969 1,940 1,911 1,887 1,864 1,846 1,827

1.5% 817 805 793 782 770 755 740   
4.4% 2,563 2,459 2,359 2,257 2,160 2,067 1,995

3.1% 46,838 45,472 44,147 47,805 41,497 40,206 38,981  
:   

 6  :   )(
  
  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

)13-09(

2.8% 210 204 199 194 189 203 178

3.9% 4,686 4,511 4,342 4,177 4,018 3,774 3,627

1.3% 329 326 322 317 313 327 302

1.6% 1,022 1,008 994 979 961 986 550

0.8% 410 407 404 400 396 381 386

1.6% 757 742 731 722 710 761 754

0.4% 278 277 276 275 274 249 234

1.8% 86 86 86 80 80 86 80

2.5% 232 226 221 216 211 209 204

1.3% 1,980 1,956 1,934 1,903 1,878 1,855 1,756   
2.0% 104 102 100 98 96 94 92

0.8% 391 388 385 382 379 361 358

1.1% 418 413 408 404 399 369 355

1.4% 1,153 1,142 1,128 1,111 1,092 1,101 993   
0.6% 175 173 172 171 170 167 165

2.3% 12,231 11,961 11,701 11,427 11,164 10,831 10,035  
 :         
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�ل�ضكل 7: �إجمايل �لإنفاق �لإعالين بح�ضب �لدولة )ماليني �لدولر�ت(

نفاق �لإعالين بح�ضب �لو�ضيلة �لإعالمية )ماليني �لدولر�ت( �ل�ضكل 8: �إجمايل �لإ

 7 :     ) (
  
  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

)13-09(

6.3% 95 90 85 79 75 85 76 

6.8% 936 896 851 789 719 654 458 

9.4% 150 136 123 112 105 104 86 

6.8% 472 443 416 388 361 415 358 

5.7% 280 268 256 241 225 217 188 

9.6% 408 373 338 309 284 268 231 

7.1% 113 108 102 92 85 105 74 

5.1% 3.5 3.2 3.0 2.9 2.8 3.0 2.5 

11% 313 290 266 238 205 207 163 

9.6% 980 904 820 726 679 853 710   
17% 26 23 20 18 14 15 13 

14% 68 59 52 47 41 40 30 

6.5% 52 48 45 42 40 39 28 

11% 1,181 1,120 1,042 950 784 1,229 839   

7.6% 17 15 14 13 13 10 8 

6.7% 1,252 1,196 1,141 1,049 965 1,053 802   
8.4% 6,346 5,974 5,577 5,096 4,600 5,296 4,068

 :  

 8 :       ) (
  
  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  
)13-09(

7.9% 3,104 2,937 2,753 2,547 2,294 2,819 2,107

11.6% 511 468 428 367 330 456 384

6.1% 1,903 1,818 1,731 1,610 1,501 1,566 1,213

8.2% 167 160 148 135 122 114 87

7.3% 395 370 345 321 298 313 263

48% 266 222 171 117 56 29 13

8.4% 6,346 5,974 5,577 5,096 4,600 5,296 4,068

 :       
 :  
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 9 :     ) (
  
  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  
)13-09(

2.3% 1,525 1,491 1,459 1,424 1,392 1,350 1,251  

7.8% 3,104 2,937 2,753 2,547 2,294 2,819 2,107  

5.9% 4,628 4,428 4,211 3,971 3,686 4,169 3,358

 :       
 :  

�ل�ضكل 9: تق�ضيم �إير�د�ت �لإعالم �ملطبوع )ماليني �لدولر�ت(

�ل�ضكل 10: تق�ضيم �ير�د�ت �لبث �مل�ضفر )ماليني �لدولر�ت(

 10 :     ) (
  
  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  
)13-09(

6.1% 1,903 1,818 1,731 1,610 1,501 1,566 1,213  

12.5% 1,030 922 820 724 642 569 480

8.2% 2,933 2,740 2,551 2,334 2,143 2,134 1,693

 :       
 :  

 9 :     ) (
  
  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  
)13-09(

2.3% 1,525 1,491 1,459 1,424 1,392 1,350 1,251  

7.8% 3,104 2,937 2,753 2,547 2,294 2,819 2,107  

5.9% 4,628 4,428 4,211 3,971 3,686 4,169 3,358

 :       
 :  
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�ل�ضكل11 : معدل �نت�ضار خدمات �لنطاق �لعري�ص )% من عدد �ملنازل(

�ل�ضكل 12: معدل �نت�ضار �لهاتف �لنقال )% من عدد �ل�ضكان(

 11:      )%   (
  
  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

)13-09(

4.4% 81% 77% 73% 71% 68% 73% 58%

44% 32% 28% 23% 15% 7% 3% 2%

36% 53% 44% 34% 23% 15% 14% 8%

2.9% 28% 28% 29% 28% 25% 23% 15%

18% 37% 33% 28% 23% 19% 13% 3%

15% 21% 19% 17% 15% 12% 10% 9%

31% 29% 23% 18% 14% 10% 1% 4%

16% 28% 25% 23% 19% 15% 11% 8%

-0.2% 83% 84% 83% 84% 84% 78% 53%

19% 74% 66% 56% 46% 37% 24% 15%   
17% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

29% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0%

21% 53% 52% 49% 40% 24% 11% 6%

0.6% 71% 71% 72% 71% 69% 66% 42%   
16% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 0%

25% 29% 26% 22% 17% 12% 8% 5%  
:      

 12:     )%   (
  
  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

)13-09(

4.2% 247% 242% 236% 225% 209% 187% 146%

6.7% 93% 92% 88% 82% 72% 56% 41%

3.6% 109% 101% 100% 98% 95% 90% 83%

3.8% 127% 125% 123% 118% 109% 98% 84%

15.2% 108% 101% 93% 81% 61% 39% 32%

5.4% 108% 106% 103% 96% 88% 72% 64%

5.5% 161% 156% 150% 141% 130% 116% 91%

5.6% 31% 30% 29% 27% 25% 20% 15%

-2.3% 154% 164% 170% 173% 169% 153% 136%

4.6% 155% 153% 149% 142% 130% 114% 95%   
12.8% 63% 54% 52% 46% 39% 30% 22%

9.9% 66% 61% 56% 51% 45% 39% 33%

3.9% 101% 100% 98% 93% 87% 83% 77%

3.8% 268% 264% 256% 246% 231% 206% 169%   
9.5% 49% 46% 44% 40% 34% 27% 20%

6.5% 96% 92% 89% 83% 74% 62% 50%  
:         


