
 
ة                 ر مجل دن ومن مق ة"من لن ن    "  المجل ير فيصل ب دشن األم

سعودية                ة ال س إدارة المجموع ز، رئيس مجل د العزي ن عب لمان ب س
ة " لألبحاث والتسويق، موقع مجلة      ا      "   المجل اإللكتروني في انطالقته

ى اإلصدار                        شر الورقي إل الم الن ة من ع د أن تحولت المجل األولى بع
  .www.majalla.com اإللكتروني

 
ير فيصل                    ة، أوضح األم ع المجل وفي تصريح له بمناسبة إطالق موق

داث            " دة ضروري إلح ا الجدي ا وحلته ة بثوبه ة المجل إن إصدار مجل
ة                شاريعها لمواآب ة وم شرآة اإلعالمي ائل ال ي وس دة ف ة جدي نقل
ا،                  ا وعالمي شر إقليمي ناعة الن شهدها ص تي ت يرة، ال ورات الكب التط
ى تحوالت تتطلب االستعداد                ة عل فالصناعة في السنوات القادمة مقبل
ر                 وى عب ي المحت تثمار ف صناعة لالس ه ال ث تتج رين، حي ن الناش م
 “.تحويله إلى وسائط عديدة، مثل اإلنترنت والجوال والتلفزيون واإلذاعة

 
ة       ول مجل أتي تح ة"ي ا                   "  المجل ت به ة وإصالحية قام شاريع تطويري ياق م ي س ة ف ى إلكتروني ة إل ن مطبوع م

ة                         د الطرح واألسلوب، ومواآب ة، وتجدي ادة المجاالت الحيوي المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق من أجل إع
  .متطلبات سوق النشر واإلعالم

 
ة      ة "وحول تحول مجل دخّيل، الرئيس                 "  المجل دآتور عزام ال ي، أوضح ال شر اإللكترون ى الن إل

ة               التنفيذي للمجموعة، أنها خطوة مفصلية في النشر اإللكتروني للمجموعة وال سيما أن المجل
شر                  ير للن د بمستقبل آب استطاعت إن تستقطب آتاب عالميين في نسختها االلكترونية وهو مايع
راغ                           ى سد الف د سيعمل عل ة الجدي شرق األوسط، السيما وأن مشروع المجل اإللكتروني في ال

  . السياسي في المطبوعات العربية
 

تي تحققت في                     " المجلة"وتسعى   ة ال ة النوعي ديم طرح إعالمي يواآب النقل في حلتها اإللكترونية الجديدة إلى تق
عادل بن زيد الطريفي أن المجلة ستقدم  " المجلة" مسيرتها التي بدأت منذ ربع قرن، حيث أآد رئيس تحرير مجلة 

ة                         افي بمهني شائكة، ومعالجة الجدل السياسي والثق ة ال ضايا المنطق ة ق ى تجلي رؤية سياسية إستراتيجية تسعى إل
الم             ى مستوى الع إن " وأضاف .  إعالمية عالية وملتزمة بالحياد عن طريق استكتاب أبرز السياسيين والمثقفين عل

دم                               ة استقراء المستقبل لتق ار ومحاول ة خلف األخب ار الكامن راءة األفك ة هي ق ا المجل تي اختارته اإلستراتيجية ال
 ."للقارئ أسلوبا جديدا في الصحافة السياسية العربية

 
بشكل أسبوعي في موقعها الجديد على شبكة اإلنترنت، متناولة حقوًال صحافية متنوعة   "  المجلة"وستصدر مجلة   

ة، واستكتاب                 ة واالجتماعي دة، والقضايا الثقافي من الشأن السياسي العالمي والعربي، واألوضاع االقتصادية الجدي
ة          نخبة من الكتاب العالميين واألآاديميين المختصين، إضافة إلى تحديث يومي ألهم وأبرز األخبار واألحداث مجاري

  . بذلك المجالت العالمية السياسية المتخصصة باللغتين العربية واإلنجليزية
 

دمات تواصل                      ن صور وخ ة م دمات تفاعلي ديم خ ى تق يعمل عل د س ع الجدي ا أن الموق آم
ة       .  آالفيس بوك، إضافة إلى مكتبة فيديو ألهم الحوارات السياسية      دد األول للمجل آما أن الع

ي                       احثين ف ير الب اجدبور آب ريم س ال آ ار أمث اب آب ى آت صل إل تطاع أن ي ة اس اإللكتروني
مؤسسة آارنيجي للسالم، إضافة إلى باراج آانا، وهو واحد من ألمع المفكرين الشباب في          

اني "الواليات المتحدة، ومؤلف آتاب   ذائع الصيت     -"  العالم الث دد حوارا        .  -ال ا يضم الع آم
ا موسعا          ة، وتحقيق مع الرئيس اللبناني األسبق أمين الجميل عن االنتخابات اللبنانية المقبل

 .عن تمدد اإلسالم السياسي الشيعي في البالد العربية
 

 صحيفة االقتصادية: المصدر

 اإللكتروني من لندن" المجلة"األمير فيصل بن سلمان يدشن موقع مجلة 
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3 

ورا           • اف غ الكفاءة أوًال في شرآة سن
 ). SPH(القابضة للصحافة 
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دى اإلعالم             • ت ن  المشارآون في م
ة          العربي يرآزون على طرح رؤي
. تفاؤلية بمستقبل اإلعالم الورقي      

ربي       سة     /   منتدى اإلعالم الع جل ال
 . األولى 

مو   "   SIM  –سيم  " معرض   • في ن
ن في              —متزايد اشري ن ة ال ي ع جم

ط           رق األوس ك   –الش ري الش

 فعاليات مقبلة 5
ي األول            •  دول المؤتمر اإلعالمي ال

ي        (  ف ر الصح ش ن ل ال ب ق ت  -)   مس
اض  ري ة        —ال ي رب ع ة ال ك ل م م ال
 السعودية

اعة       ” مؤتمر حول        • ب ط وة ال  -“   ق
 .إسبانيا—برشلونة

ة             — مايو 3 • حري مي ل ال ع وم ال الي
 .الصحافة

 مقاالت بحثية 
اإلعالنات عبر اإلنترنت في    نفقات   • 6

الم              اب اإلع ى حس ل اد ع ازدي
 .التقليدي
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ي            • رب ع الم ال ى اإلع ل رة ع ظ  ن
ن        -      2012  —2008 اون م ع ت

 )الجزء الثاني. (أجل النمو

النشرة الشهرية لجمعية الناشرين في 
 الشرق األوسط 
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 :أهداف الجمعية 

خدمــــة اهتمامــــات الناشــــرين        •
شرق األوسـط          ة اـل وترويجها في منطـق
بكــل الــسبل القانونيــة المتاحــة لحمايــة       

 .مصالحهم

ــــشة        • ــــرين لمناـق ــــوة الناشـ دعـ
تي تواجـه صـناعة           سة اـل القضايا الرئـي
ـــالخطوات و       ـــف ـب ـــشرمعا، والتعرـي الـن
اإلجــــراءات  العمليــــة الــــتي ترتقــــي           

 .بالصناعة

ــستقبل         • ــى ضـــمان ـم ــل عـل العـم
 .صناعة النشر في المنطقة

ي      • دفع صناعة النشر ودعمها ـف
 .سوق اإلعالن في المنطقة

خلق تعاون مع منظمات أخـرى       •
معنيــة بإصــدار وتوزيــع المطبوعـــات        

 .من اجل المنفعة المتبادلة

ــــام        • ــــر االهتمــ ــــز وتطويــ تعزيــ
شترك بالمطبوعـات باالشـتراك مــع        الـم
ــا مــــن منظمــــات النــــشر ذات             غيرهــ

 .األهداف المماثلة

ار         • ادل األفـك أن تكون وسيلة لتـب
بــشأن مبيعــات المطبوعــات، وحقــوق        
الطبــع والنــشر وغيرهــا مــن القــضايا          

 .التي تهم الناشرين في المنطقة

ار       ب ر األخ  آخ

صورة لمطبوعة ورقية 
 من مجلة المجلة

األمير فيصل بن سلمان و عادل الطريفي رئيس تحرير مجلة  
 “المجلة”



 " اإلمارات اليوم"الصغير للصحيفة والتفاعل مع القارئ سر نجاح صحيفة " التابلويد"نموذج 
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 ". اليوم

 
ة              صحيفة اليومي وم  "أصبحت ال ارات الي ي        "  اإلم ة ف صحف اليومي بر ال صدر أآ تت

ذا   .  اإلمارات العربية المتحدة خالل سنوات قليلة فقط لتحتل المرتبة الثانية في البلد    وآان ه
شكل صحيح وبالتفاعل                    ة المحددة ب نتيجة إلستراتيجية طويلة المدى ُوضعت وصوًال للفئ

ر التصميم حيث                 .  مع القراء بشكل يومي    ذلك باالستثمار في تطوي وقد  قامت الصحيفة آ
ى غير عادة المطبوعات الصحفية في                “  التابلويد”تصدر بنموذج    الصغير للصحيفة، عل
 . العالم العربي

 
 .باسل رفايعة عن أساب نجاح الجريدة وعن خططهم القادمة/ أجرت شبكة الصحافة العربية حوارًا مع رئيس التحرير السيد

 
ة              "  اإلمارات اليوم"قفزت صحيفة :  شبكة الصحافة العربية  ارات العربي اني في سوق صحف اإلم خالل السنوات األخيرة من المرآز الثاني عشر إلى المرآز الث

 إلى ماذا تعزو هذا النجاح؟). Ipsosوفقًا لتقرير صادر عن شرآة (المتحدة 
 

ذا النجاح   :  باسل رفايعة  ة                               .  هناك العديد من العوامل وراء ه ة مع الصحف المحلي ة مقارن ضايا المحلي ى الق يز عل دة في الترآ ة فري صحيفة  طريق أوًال، نهجت ال
شدة                      دعو ب ا ي اة؛ مم ا قصص النجاح  أو المعان الجمهور من    األخرى الموجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك بطرح قصص العامة من الناس بما فيه

 ".اإلمارات اليوم"وقد خصصنا في هذا الصدد، أآثر من خمس أقسام للتفاعل مع قراء صحيفة . القراء للتفاعل و المشارآة
 

دعم بتصميم حديث وجذاب، وبصفحات                  .  ثانيًا، يعد النموذج الصغير الذي اعتمدت عليه الصحيفة شكًال جديدًا بالنسبة للقراء العرب   وذج م ى أن النم باإلضافة إل
 .ملونة وموضوعات خاصة تتضمن رسومات وصورًا آبيرة وجميلة

 
ي من                           ق فعل ى فري ر عل ا نتوف ل إنن شكل منتظم؛ ب ن     ثالثًا، تستقطب الصحيفة فئة معينة من القراء ممن يراسلوننا باقتراحاتهم لبعض القصص، وذلك ب راء الذي  الق

 .يتصلون بنا إلبالغنا عن حوادث أو فعاليات لكي نقوم بتغطيتها
 

ر وموظفي                     :  شبكة الصحافة العربية  ان آل من موظفي التحري من حيث اإلستراتيجية التي اتبعتموها لتقوية مرآزآم في سوق اإلمارات العربية المتحدة، هل آ
 الشئون المالية للصحيفة  معنيين باألمر؟

 
ك                   . تمنح الصحيفة برامج تدريبية باستمرار للمحررين و المصممين التابعين لها: باسل الرفايعة  دة هي تل دريب المفي سات الت وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم جل

 . التي تحدث أثناء ساعات العمل واالجتماعات بالموظفين
 

سويق      .  قمنا بوضع مجموعة القوانين األخالقية التي تمنع المحررين من التدخل في شئون التسويق واإلعالن، لتسمح بالمزيد من الحرية     ق الت ويتم التعاون مع فري
ن    من خالل فريق عمل مجلس المحررين، الذي يعتمد على دراسات السوق للموافاة باحتياجات القراء والمعلنين، و يقوم بتوفير صفحات وقضايا قد ي        جدها المعلني

 . فرصة للدعاية من خاللها
 

 ما هي نصيحتك للصحف األخرى في المنطقة التي تسعى لتعزيز مكانتها في السوق؟: شبكة الصحافة العربية
 

ستهدفة           .  يتوجب على الصحف العربية أن تحدد القراء المستهدفين في مرحلة مبكرة:  باسل الرفايعة  ة الم ى الفئ وى إل ى  .  يعد هذا أمرا أساسيا لكي يصل المحت وعل
ا ب            ا يقوم ار    على الصحف أال تتجاهل أي تحديات تقابلها من األنظمة اإلعالمية األخرى في مجال الصحافة، وخاصة التلفزيون واإلنترنت، حيث أنهم ة األخب تغطي

دما تتعامل مع                                 .  بشكل أسرع من الصحف    ار، بخاصة عن ا لألخب ردة في تغطيته يزة و منف ى أن تكون متم اج الصحف إل الي تحت وبالت
د التنافس                 . بتغطيتها.  القضايا التي ال يمكن للتلفزيون  ة إذا آانت تري ا اإللكتروني وفي نفس الوقت، يجب أن تعتمد الصحف على مواقعه

 .إلكترونيًا
 

د     :   شبكة الصحافة العربية   ـ         (آيف تستخدم اإلعالم الجدي ت، وإذاعات ال ضائيات اإلنترن ل ف خ  Podcastمث شبكات      )  ، ال ى ال باإلضافة إل
 ؟)مثل تويتر، و الفيس بوك، وماي سبيس، الخ(االجتماعية 

 
دة     :   باسل الرفايعة  ع الجدي دونات والمواق . نحن ندرك أن المناقشة الجادة والهامة في عالمنا العربي اتجهت إلى اإلنترنت وخاصة عبر الم

ة             ى الصحف التقليدي سبب،    .  وهذا يرجع إلى حرية التعبير المتاحة على اإلنترنت مقارنة بالقواعد الصارمة التي شكلت قيودًا عل ذا ال وله
ى اإلنترنت                               ا عل م طرحه تي يت ضايا ال شة بعض الق ح فرص مناق ستمر و نتي ستفيد       .  نريد أن نواآب أسلوب النقاش الم د أن ي ذلك نري آ

ام بتدريب      .  محررونا من الكم الضخم للمعلومات المتاحة على اإلنترنت لدعم القصص و المواد التي يقدمونها     ط للقي ونحن بصدد التخطي
 .  المحررين على آتابة مواد إخبارية و قصصية تكون مناسبة للنشر فقط على الموقع اإللكتروني للصحيفة

 
 هل لديكم أية مشروعات قادمة للصحيفة؟: شبكة الصحافة العربية

 
ة               .   صفحة 16نحن بصدد التخطيط إلضافة ملحق يومي لإلعالنات المصنفة يكون مكونا من  :   باسل الرفايعة  اح في آل الصحف المحلي ذا الملحق مت . وسيكون ه

 . آذلك نريد أن نقدم لقرائنا خدمة اإلعالن المجاني التي قد تغنيهم الحقًا عن شراء صحيفتين
 
 ؟"األمارات اليوم"آيف آان تأثير األزمة المالية الحالية على أنشطة صحيفة : شبكة الصحافة العربية 
 

اء الخطة                     64 إلى  48آان من المفترض أن يزيد عدد صفحات الصحيفة من لقد :     باسل الرفايعة  م إلغ وادر الموجودين، ولكن ت ادة الك ى زي  صفحة، باإلضافة إل
 .نتيجة لألزمة المالية العالمية

 
 آيف ترى مستقبل الصحافة العربية؟: شبكة الصحافة العربية 
 

تي ال                . ال تستطيع الصحافة العربية حتى اآلن المنافسة في عالم اإلعالم المتغير بوتيرة سريعة:  باسل الرفايعة  ية ال ة والسياس ة االجتماعي فهي تعمل في ظل البيئ
ة                               ة االجتماعي سلطات وال من الثقاف ا ال تحمي اإلعالم ال من ال م        .  تؤمن بحق للصحافة في التمتع بحرية آاملة، فالقوانين المعمول به صحافة في العال ستقبل ال فم

تر                              ة، واح ات النزيه ة، واالنتخاب ن الديمقراطي يرًا ع دًا آث الم ال زال بعي ي ع ة، ف ية واالجتماعي ائع السياس ى الوق ير عل شكل آب د ب ي يعتم رد    العرب ة الف ام حري
 .والخصوصية، باإلضافة إلى حق المشارآة في األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني

 
 شبكة الصحافة العربية : المصدر

ار       ب ر األخ  آخ



ة  ح ف ص م  3ا ل د د   ر ق ع 3:ا ل م   - 2 د ا ر   ر ق 3: ا إل ص 2 

ورغم أن 
شرآة 

سنغافورا 
القابضة 

للصحافة 
ليست 

مشروعًا 
عمالقا 

سواء من 
حيث الحجم، 
أو من حيث 
التكنولوجيا 

الحديثة،  
فإنها تظل 
في نهاية 
المطاف 

شرآة 
معروفة 
بشكلها 
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مع األخذ 
بعين 
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األزمة 

االقتصادية 
 . الحالية

ار       ب ر األخ  آخ

 ) SPH(القابضة للصحافة الكفاءة تتصدر أولويات شرآة سنغافورا 
ذي     )    SPH( عندما أقدمت شرآة سنغافورا القابضة للصحافة                 وب ال على ترآيب المعدات، آان ابرز ما ميزها هو األسل

ج  " فقد آان مرآز الطباعة الضخم  التابع لها؛ و الذي يقع غرب منطقة              .   نهجته في القيام بذلك    ورا     )   Jurong"   ( جورون اف غ ن بس
ع         )  ألف متر مربع 11(  هكتار   11يحتل أرضا  تبلغ مساحتها       طاب ع م ة           ” ؛ وآان مقرًا ألرب ي دول ن ال رالي ول  Goss—غوس آ

International Colorliner   “ آي بي ايه"ومطابع شرآة ) "KBA     (ة          24وسيتم ترآيب .   الضخمة ي ة إضاف  طباعة زوجي
ل إن      .     خالل هذا العام على ماآينات التلوين الموجودة لتدعيم آفاءة األلوان)   Goss" ( جوس"من شرآة   وليس هذا آل شيء؛ ب

اج                    ت ونست  ” شرآة سنغافورا القابضة  للصحافة عندما قامت باستخدام خط إن ة          “     Uniset line—ي د    " من شرآ روالن ان م
ك  هي                      "   Gentingجنتينغ " األلمانية ألجل مرآز  ) Man Roland Uniset"  (يونيست ذل انت ب ا؛ آ ه خاص ب اإلعالمي ال

 . يتم ترآيبها في العالم" يونست"الشرآة  األولى التي استخدمت أول ماآينات 
 

وقد سارت شرآة سنغافورا القابضة للصحافة  على منهج مدروس وفعال لمصنع الطباعة الجديد هذا؛ ففي واقع األمر يخلو مقر 
را                      .   البناية التابع لها  تمامًا من أي مرافق أو وسائل ترفيهية           كون أم دة سي جدي دات ال وبما أن إنشاء مبنى آخر فخم مناسب للمع

مكلفا  جدا بالنسبة لهذا المشروع؛ فقد آان البد من ترآيب جميع المعدات الجديدة التي تم اقتنائها في مقر مبنى الشرآة الموجود                  
 .فعليا؛  وذلك من أجل التوفير وتخفيض التكلفة

 
ر مشروع      )   Loo Chin Chye" (لو شين شاي"وقد قال   وهو مساعد نائب مدير المكتب الهندسي الذي شغل أيضا منصب مدي

دعما آبيرا من طرف الميزانية، إذ ) Jurong" (جورونج"ال يلقى هذا المصنع مقارنة مع مصنع : " المرآز اإلعالمي للمصنع 
ة                            "جورونج"ال يتوفر على أية وسائل أو مرافق ترفيهية آتلك الموجود بمقر مرآز   ع طب م ى ال ن ب ة في أرجاء م في جول ك ؛ ت

ات                   .   لمالحظة عدم توافره على مكيف هوائي  ي مسؤول ل و ال ي شغ ت ات ال ي آما أن آل من المدراء و التنفيذيون يتولون مهام عمل
 .الهندسية على حد سواء في هذه المطبعة؛ و ذلك لتوفير مصاريف التوظيف

  
ات                                      :   " قائًال" لو"ويضيف   ي ان ك زم من اإلم ل ا ي ل م خدام أق است جودة ب ر ال ي وف إن هدفنا في مصنع الطباعة الجديد هذا، هو ت

ا            .   فكان هذا المبدأ شرطًا قدمناه للموردين الثالثة الرئيسيين عندما استلمنا مسؤولية تشغيل المطبعة       .   االستثمارية ن زم ت د ال ق ذا ف ل
 . فعال بالعمل على توفير معظم المتطلبات الرئيسية

  
 ):Plate(مقر تشغل نظام من الكمبيوتر إلى البليت 

د دراسة      ) CTP( لقد تم تجهيز المرآز اإلعالمي الخاص بالشرآة  بأنظمة آوداك الحرارية من الكمبيوتر إلى البليت         ع ، وذلك ب
م شامل                                ي ي ق ى ت ك عل آل من تقنيات األشعة الحرارية واألشعة البنفسجية؛ ولم يكن القرار مبني على الكفاءة فحسب، وإنما آذل

 . لمجموع أنظمة الموردين التقنية هذه آكل؛ بما فيها الصيانة والجودة والتكلفة
 

في )   Nela" ( نيلة" و صارت بالتالي ماآينة الطي .  بليت آل خط إنتاج في الساعة100إن سرعة قدرة اإلنتاج لهذه المعدات هي  
رغم        180عنق الزجاجة بسبب الضغط التشغيلي؛ حيث بإمكانها إنتاج           بليت آل ساعة على أقصى حد، و تظل سرعتها، على ال

 .من ذلك، آافية لجعل المرآز ملتزما باحترام العديد من مواعيد التسليم المحددة
 

 :مرونة معدات الطباعة
زة        )   KBA"  ( آي بي أيه"  مرآز نسخة مصغرة  لمطابعالتي تم ترآيبها في المرآز اإلعالمي ) Uniset" (يونيست"تعد ماآينات خط إنتاج شرآة   للطباعة، وهي مجه
( يسمح بطباعة أربع من الصفحات العريضة  2/1آل .   برجا ورقيا16لديه " يونسيت"وعلى الرغم من ذلك، فإن مصنع طباعة ) . 4x4(بالكامل بأبراج فور باي فور 

broadsheet    ( عند التشغيل الكامل للفيفة )آرار الورق—Web (   .                     م ي س ق م ت ة، حيث ت ع طب م ومن الواضح أن  مسألة المرونة آانت مرآز اهتمام آبير عند تجهيز ال
وع     " .   ب" الطابعة إلى ثالثة أقسام مع جهازي الطي نوع        ا ن و يمكن للقسم الرئيسي المكون من خمسة أبراج  ورقية التوجه نحو  أي من النوعين من أجهزة الطي بما فيه

ه   .    برجا ورقيا11يجعل مجمل إنتاج هذا القسم يصل إلى حده األقصى من اإلنتاج و هو "   أ" وعندما يتوجه نحو جهاز الطي قسم .   بشكل اختياري"   ب" أو نوع "   أ"  ن فيمك
ى                  .      صفحة عريضة آحد أدنى في عملية إنتاج مباشرة44 برجا ورقيا، من طباعة 11بالتالي، باستخدام   حاجة إل ى أساس ال ا عل ي لقد آان اختيار الشرآة المصنعة مبن

 .معدات طباعة تسمح بتوفير مقاسات عرض مختلفة مع تكلفة معقولة وفعالية عالية الجودة
 
ا من                  )   QuadTech"   ( آواد تك" بجهاز تحكم آلي في تسجيل اللون وهو من صنع شرآة " يونسيت"وتم تزويد مصنع    ده وري م ت ة ت ي فهو يتميز آذلك ببكرة تنظيف آل

 ). Oxy-Dry" (أوآسي دراي"وآذلك نظام آلي لتنظيف الطبقات الرقيقة صنعتها شرآة ) Baldwin" (بولدوين"شرآة 
 

ة     "    Asahi Shimbunnأساهي شمبون"، وصحيفة "Nikkeنكاي "وإضافة إلى الصحف األجنبية؛ بما فيها صحيفة   ف ون        " و صحي ي ب ري د ت رال " Herald Tribuneه
ا                    1985سنة " Goss Urbaniteغوس أوربنايت "الدولية  التي آان يتم طباعتها سابقًا في نفس المقر على طابعات تنتمي لشرآة   ي ال وم ح ق مرآز اإلعالمي ي إن ال ، ف

ان    " وصحيفة "  Malay"بطباعة العديد من المنشورات الوطنية التابعة لشرآة سنغافورا القابضة للصحافة ؛ وتشمل صحيفة   ة     "     Berita Harianبيريتا هاري ف ي وصح
طلب                      "  My Paperماي بايبر "آما تقوم الشرآة أيضا بطباعة صحيفة ". Tamil Murasuتاميل موراسو "  ت ة و هي ت ي ان ج ة  م ي وهي صحيفة يومية إنجليزية صين

وآذلك نسخة  "   Friday Weeklyفرايداي ويكلي "ويتم حاليا أيضا طباعة المنشورات األسبوعية لصحيفة . بتوفيرها" Toleransتوليزانز "إمكانية معينة قامت شرآة  
 . في نفس مقر الشرآة" Business Timesبيزنس تايمز"الصحيفة المصغرة الصادرة في يوم العطلة من صحيفة 

 
 :مرحلة ما بعد الطباعة

م      ) :   " Loo"   ( لو" قال .   لصالة التوزيع لهذا المقر"   IDAB Wamacإداب واماك "اختارت شرآة سنغافورا القابضة  للصحافة شرآة   ي تصم إنه نظام بسيط نوعا ما؛ فال
ة خطوط               ".   وال تسمح مساحة المبنى بذلك في آل األحوال. األولي هنا في المقر لم يكن مخصصا للتوفر على نظام شامل جدا لصالة التوزيع  الث كون من ث ت فالتصميم ي

ة         .   معدنية قابضة أحادية النسخ وأربع خطوط لماآينات التعبئة و التغليف          اري ظام مع                   .   يدير نظام التحكم عملية اإلنتاج للحزم الكبيرة المنفردة والمعي ن ذا ال امل ه ع د ت ق ف
قي آل         " :   " لو" وقال .   متطلبات اإلنتاج الحالية وقدم تصميما معياريا مرنا يسمح بالتوسع في المستقبل في  إمكانية البرمجيات والمعدات على حد سواء       رت أنه حتى اآلن ي

 ."األداء إلى  المستوى المطلوب
    

المطاف شرآة معروفة ورغم أن شرآة سنغافورا القابضة للصحافة ليست مشروعًا عمالقا سواء من حيث الحجم، أو من حيث التكنولوجيا الحديثة،  فإنها تظل في نهاية                     
دو       2007وعلى الرغم من أن ترآيب المعدات بمقر المطبعة آان قد بدأ عام .     بشكلها المميز و بدقتها في فهم آل تفاصيل عملية الطباعة، و تصميمها، وتنفيذها             ب ه ي إن ، ف
اج      .   وآأن المشروع قد تم تصميمه  مع األخذ بعين االعتبار األزمة االقتصادية الحالية       ت ة اإلن ي إن        .   إذ لم يتم تجهيزه إال بمقومات تعد ضرورية للغاية في عمل ك ف ومع ذل

م        ان               مرافق مرآز اإلعالم تتميز بكونها قابلة للتغيير و التوسيع؛ ومن شأنها أن تسمح  بتوسيع نطاق القدرة اإلنتاجية  بشكل سريع من أجل استث و آ ى ول ار إضافي حت
 . صغيرا نسبيا

 
نحاول في الوقت الحالي أن نستكشف مدى إمكانية الطباعة على مواد أخرى لرؤية مدى الجودة التي يمكننا تحقيقها دون االستمرار في  عملية  :   " آذلك قائالً "   لو" أضاف  

ار                .   نريد أن نرى ما إذا آان هناك سوق لهذا النوع من المنتجات متوسطة الجودة في سنغافورا” :  ، وأضاف قائال“الطباعة الحرارية  م ث ت درس االس ك، سن ذل ان آ وإذا آ
 ."لوقت أطول يوميًا) معدات الطباعة(باستخدام معدات إضافية وموظفين إلدارة عمليات تشذيب الورق والعمليات الثانوية، مما سيسمح لنا باستخدام أآثر المعدات تكلفة 

 
 جمعية إيفرا الدولية:  المصدر 

مساعد مدير ) Gary Heng(غاري هنغ /السيد
المكتب الهندسي الذي يقوم بصيانة خط إنتاج 

 ).CTP(آوداك من الكمبيوتر إلى البليت 

مقرات مرآز اإلعالم؛ أطول مصنع 
 .للطباعة في العالم" يونست"

د ي ن         /   الس اي ن تش و ش  Loo Chin( ل
Chyne (     كتب م ؛ مساعد نائب رئيس ال

دسي      د  )   يسار ( الهن ي و        /   والس ن ي ول (آ
Colin Yeo (مدير العمليات 
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 .المشارآون في منتدى اإلعالم العربي يرآزون على طرح رؤية تفاؤلية بمستقبل اإلعالم الورقي 
 .الجلسة األولى / منتدى اإلعالم العربي 

 
سعودية                        ذي ورئـيس مجـلس اإلدارة للمجموعـة اـل رئيس التنفـي دخيل اـل ال عـزام اـل           من جهته ـق
صحفية                 صعيد المؤسـسات اـل ى اـل دماجات عـل لألبحاث والتسويق إن الوقت أصبح مناسبا لكثير من االـن
ن                            ا يمـك ة بـم ذه األزـم ات اللوجـستية خصوصـا خـالل ـه ع والطباعـة والعملـي سائل التوزـي فيما يتعلق بـم

و  ..  الصحف من االلتفاف لمواجهتها     مؤآدا في نفس الوقت صعوبة االندماج على صعيد المحتوى وـه
ي المجموعـة            ..  األمر الذي يحتاج إلى مزيد من الشفافية واإلفصاح       رة ـف ور متوـف ذه األـم واعتبر أن ـه

 .السعودية لألبحاث والتسويق المدرجة في سوق المال السعودية 
 

م                 ي العاـل ل التحـدي ـف م عواـم وأضاف أن ضعف اإلحصائيات وضعف الحصول على األرقام هما من أـه
ك               ال ذـل سة معـل العربي مشككا في األرقام واإلحصائيات بشأن اإلنفاق اإلعالني التي طرحـت خـالل الجـل

 .بأن ال أحد يعرف حقيقة الخصومات والنشرات المجانية التي تتم في المؤسسات اإلعالمية 
 

ع المعلنيـ                          دة ـم ة جـي د عالـق ة لتحدـي بره طريـق ذي اعـت و لإلعـالم المتخـصص اـل ن وأشار الدخيل من جهة أخرى إلى أن االتجاه الحالي في عالم اإلعالم ـه
 .والقراء دون االرتباط بالبعد الجغرافي

 
ى      50 فضائية في العالم العربي أول 450من جانبه قال مازن حايك مدير التسويق في شبكة إم بي سي إنه يوجد أآثر من      95 محطة منها تستحوذ عـل

المي           2بالمائة من سوق اإلعالن وسوق المشاهدين في سوق يقل فيه حجم اإلنفاق اإلعالني عن        اق الـع ن اإلنـف ة ـم ق       ..   بالماـئ اب التدقـي برا أن غـي معـت
ي وضـرورة أن يـتض                   ي واالسـتثمار اإلعالـن رق   واإلحصائيات والشفافية من أهم التحديات التي ال يمكن االرتقاء بدونها مفرقًا بين اإلنفاق اإلعالـن ح الـف

 .بين المفهومين لدى عقليات المستثمرين
 

م االسـتغناء عنهـ                                     ة محـددة ال يمكنـه ي وسـائل إعالنـي ا ـف ة وترآيزـه اتهم اإلعالنـي ى ضـغط نفـق ..   ا  وأشار إلى أن المعلنين يلجأ ون في أوقات األزمات إـل
 . مشيدا باإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدول العربية والتي ساهمت بشكل آبير في التخفيف من آثار األزمة االقتصادية العالمية

 
 وآالة أنباء اإلمارات: المصدر

 مازن حايك-عبد الحميد أحمد  -عزام الدخيل  -سلمي رفول 

 في نمو متزايد" SIM –سيم "معرض 
 الشريك اإلعالمي في صناعة النشر –جمعية الناشرين في الشرق األوسط 

 
ر      ال"  SIMسـيم   "            يعتبر معرض اإلعالنات و التصوير و اإلعالم          مـعرض التجـاري األآـث

ي          .  شمولية في مجال صناعة االتصاالت والتسويق في المنطقة       ذا المـعرض ـف وسوف يتم انعقاد ـه
ي           2009 أآتوبر 20 إلى 18دورته الثانية في الفترة مابين       و ظـب ة أـب ؛ وذلك في العاصمة اإلماراتـي

 ).أدنيك(بمرآز أبو ظبي الوطني للمعارض 
 

اإلعالنــات، التــصوير   :  بكونــه حــدثا يــدمج بيــن ثــالث  قطاعــات رئيــسية             "  ســيم"يتمــير معــرض    
ن                  صنعين و الموردـي واإلعالم في معرض  واحد و لمدة ثالثة أيام؛ حيث يوفر أرضية مناسـبة  للـم

و يتــسع مجــال   .  علــى حــد ســواء لعــرض أحــدث الحلــول و المنتجــات و الخــدمات فــي هــذا المجــال                 
صوير         " سيم"معرض   ات الـت ليشمل قطاعات الطباعة الرقمية، و اإلعالنات والتصوير؛ و آل تقنـي

ة، ووسـائل                    ات الخارجـي ة، و اإلعالـن بما فيها التصميم و التجهيز واإلنتاج، وأيضا الوسائط الرقمـي
 . اإلعالم الجديد؛ واإلعالن والترفيه

 
ذه المدينـ              شهده ـه ا ـت ي   و مما زاد من أهمية مدينة أبو ظبي آمرآز لمثل هذا التجمع الكبير وتحديدا في هذه الفترة ، أآثر من أي وقت مضى، هو ـم ة ـف

ي          .الوقت الحالي من نمو اقتصادي ايجابي متزايد و آفاق مستقبلية متفائلة مبنية على أرضية صلبة من اإلمكانيات   سـيم  " وقد أفاد معظم العارضـين ـف
–  SIM  "2008    ي  بأن المعرض آان بالنسبة لهم فرصة لالجتماع بعدد آبير من عمالء جدد؛ و بأن حجم المبيعات لديهم عرف ازديادا و خصوصـا ـف

 .إمارة أبو ظبي و المنطقة آكل
 

صنفة                       "  SIM  –سيم " يتميز معرض    ة ـم ستهدفا فـئ صناعة، ـم ى اـل وى عـل بر و أـق شكل أـآ يز ـب عن غيره من معارض المنطقة بكونه يعمل على الترـآ
 .من الزوار لتوصيل معلومات جديدة تطوي فرصا استثمارية ذات قيمة عالية

 
 SIM “ /www.sim-expo.com—سيم”موقع : المصدر

 
رصة       IIRأن تعلن ألعضائها بأنها الشريك اإلعالمي لمؤسسة )   MEPA( يسر جمعية الناشرين في الشرق األوسط   ف  المنظمة للمعرض، مما  سيتيح ال

حجز      .   ألعضاء الجمعية لالستفادة من خصم خاص من السعر العادي لحجز مساحة في المعرض         للمزيد من التفاصيل بإمكان الراغبين في المشارآة وال
  .tim.wilson@iirme.com: السيد تيموتي ويلسن على: ؛ أو بمدير المعرضmepa@mepa.cc: االتصال بنا على البريد االلكتروني التالي



 
 

 

 

 

 
 مايو؛  حيث ينادي بضرورة 3     ينظم االتحاد العالمي للصحف سنويا اليوم العالمي لحرية الصحافة و يتجسد في يوم 

التغلب على المخاطر العالمية التي تعصف بالصحفيين و مهنة الصحافة، مطالبا الصحفيين بالتضامن العالمي لمواجهة  
 www.worldpressfreedomday.org). (التهديدات التي تواجه وسائل اإلعالم
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 2009 مايو 19—18
 المملكة العربية السعودية—الرياض

 االنجليزية: اللغة
 http://www.ifra.com/website/ifraevent.nsf/wuis/14DB4C747E48E1F0C125756E004BDCC9: المصدر

رة في                       ؤث م سة وال ي رئ دول ال     تعتبر المملكة العربية السعودية من ال
ر من           ي ث ك صناعة اإلعالم في منطقة لشرق األوسط وتضم في حدودها ال
ة                          ي ن اإلعالم ي اعت اجحة في الصن ن ة ال التجارب والمؤسسات الصحفي

 .والصحافية

ن                       ي ات رة في ه ؤث اد م ع والحقبة الزمنية الحالية تعتبر حساسة وذات أب
ر                         ب ت ع ة وهي ت ي اعة اإلعالم ل الصن الصناعتين لكونها ستشكل مستقب
ات                         ي ن ق ت ا ال م ن وه ري ؤث ن م بمثابة إما ملتقى أو مفترق طريق لعنصري

 .الحديثة وتطورها واألزمة المالية العالمية

 “قوة الطباعة”مؤتمر حول 

  2009 مايو 28 -- 27: “قوة الطباعة”مؤتمر  
 2009 مايو 29—28: ” الدعاية و اإلعالنات الصحفية ”مؤتمر 

 ) اسبانيا(برشلونة 
 االنجليزية والفرنسية واأللمانية واالسبانية والروسية : اللغات 

 
أول مؤتمر عالمي يفسح المجال أمام آبار الفاعلين في قطاع صناعة الصحف                         "  قوة الطباعة  "         يعد مؤتمر     

فعلى الرغم  .  الستكشاف الفرص الجديدة و االستراتيجيات الناجحة  المتصلة بصناعة الصحف المطبوعة بشكل حصري              
من أن التوجه الرقمي صار يعد هو المحور الرئيسي لتطوير صناعة الصحف، إال أن مسألة الطباعة و اإلعالنات الزالت          
تواصل تمويل هذه المشاريع الجديدة؛ فضال عن آونها مصدرا للدخل و الربح بالنسبة للغالبية العظمى من الشرآات                            

 .الصحفية؛ حتى في ظل الظروف االقتصادية الحالية الحرجة
 

 مايو؛ متبوعا بمؤتمر عالمي آخر تحت عنوان                  28 إلى     27الذي سيبدأ من        " قوة الطباعة  "سوف يكون مؤتمر        
 Hotel Rey Juan Carlos Iراي خوان  " مايو في فندق 29 – 28؛ وذلك بتاريخ "الدعاية و اإلعالنات الصحفية" 
 .في قلب مدينة برشلونة" 
 

 :من خالل الرابط التالي " Power of Printقوة الطباعة "يمكن االطالع على المزيد من التفاصيل حول مؤتمر 
php.home/2009powerofprint/org.press-wan.www://http 

 
، يمكن االطالع      "Newspaper Advertisingالدعاية و اإلعالنات الصحفية         "وللمزيد من التفاصيل حول مؤتمر           

 : التاليعلى الرابط 
php.home/2009advertising/org.press-wan.www://http 

 )مستقبل النشر الصحفي(المؤتمر اإلعالمي الدولي األول 

 اليوم العالمي لحرية الصحافة— مايو3

 االتحاد العالمي للصحف



دن           سوقون      –  لن ه الم يتج
ات        ز نفق ى تعزي ال عل ي اإلقب ف
وضع إعالناتهم عبر اإلنترنت؛ و    
ات           ساب ميزاني ى ح ك عل ذل
ا       ًا لم ك وفق دي، وذل اإلعالم التقلي

د      اريخ  (صرحه بحث جدي  23بت
 ). 2009إبريل 

 
ا        تي أجرته ة ال شفت الدراس آ
الن       ة لإلع ة األوروبي الجمعي

اعلي         European(التف
Interactive Advertising 

Association   (  ن ن %  70ع م
م          روا أن إعالنه ن ذآ المعلني
د         المخصص عبر اإلنترنت يتزاي

ام    ي ع صفهم      2009ف ي ن ل المجالت          %)  46(، وصرح حوال ن قب ات م ه النفق يعاد توجي ائًال س ، %)46(ق
 %). 37(والتلفاز %) 32(والصحف 

 
ي               ت، بحوال بر اإلنترن ة ع ة بالدعاي ة اإلذاعي ة الدعاي رًا ميزاني أثرت مؤخ د ت ادوا   %  12وق ن أع من المعلني

 .   2008منذ % 6توزيع نفقاتهم عبر اإلنترنت، إضافة إلى انخفاض بنسبة حوالي 
 

ن            ول المعلني ة، ويق و تدلي النتائج إلى أن اإلنترنت يلعب دورًا آبيرًا بشكل متزايد في آل استراتيجيات الدعاي
سبتهم ال تتجاوز                 %  47عبر اإلنترنت؛ و الذين ارتفع عددهم ليشكل   مقارنة مع العام الماضي حيث آانت ن

 .؛ بأن اإلنترنيت يعد عامال هام في المزيج التسويقي38%
 

ات                           ز الميزاني و تعزي أمر ضروري نح ت آ بر اإلنترن ة ع رون الدعاي ذين ي ن ال ضا المعلني ه أي د توج و ق
ة     ف النقال صة للهوات ن       .  المخص ث المعلني ي ثل ر حوال ي       %)  30(وذآ ة ف ف النقال تخدامه للهوات ن اس ع

 .إستراتيجيتهم للدعاية
 

سبة               ن يخصصون ن ذلك أن المعلني ة               %  16بين البحث آ ي عبر اإلنترنت لتغطي اق اإلعالن من مجمل اإلنف
 .2008مقارنة مع عام % 5اإلعالنات على المستوى اإلقليمي وليس الدولي، وقد تزايدوا بنسبة 

 
ر                          م عب ه ات را في إعالن م آما يتنبأ المعلنون على المستوى اإلقليمي أيضا بأنه سوف يكون هناك تزايدا مست

  %.69منهم إلى وجود زيادة؛ بينما ال يتجاوز نسبة المعلنين المحليين % 82اإلنترنت، حيث أشار 
 
 

 )Media Week—اقتباس من صحيفة ميديا وييك(نشرة إفرا اإلخبارية : المصدر
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 اإلعالنات عبر اإلنترنت في ازدياد على حساب اإلعالم التقليدينفقات 
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وة خدمات            . .....   ة، باستخدام ق وى                 "   2.0 ويب "ويشير تحليلنا إلى وجود فرص مهمة  لشرآات اإلعالم في المنطق م قيمة المحت دة وتعظي ر مصادر دخل جدي في تطوي
ًا في ه                                     .المميز، الجديد والقائم   ون المحمول، دورًا مهم ا التلفزي ا فيه ريض، بم ة باإلنترنت ذات النطاق الع ة العامل ذا  و سوف يلعب توزيع المحتوى عبر األجهزة المحمول

ى حد سواء             .المجال ك              .ومن األولويات األخرى، تطوير عمليات قياس استجابة الجمهور لإلعالم المطبوع والمرئي والمسموع عل ة عن ذل اب إحصاءات موثوق ؤدي غي وي
 .ض رغبتهم في اإلنفاقالجمهور إلى جعل عمليات استهداف المعلنين لشرائح الجمهور المطلوب في إعالناتهم وتقييم فعاليتها أآثر صعوبة، ما يؤدي بالتالي إلى تخفي

 
 .سات الحكوميينونلخص فيما يلي أدناه، تقييمنا ألولويات الشرآات التقليدية لإلعالم المطبوع والمرئي والمسموع، ولمشغلي الشبكات، و صانعي ومشرعي السيا

 
 :أولويات اإلعالم التقليدي

 .تطوير استراتيجيات إلنتاج وتوزيع المحتوى عن طريق الشبكة والوسائل المحمولة •
 .مراجعة أرشيف المحتوى الترفيهي وتقييم إمكانية توزيعه عبر الهاتف المحمول •
 .إعادة تحديد المحتوى الجاهز للتوزيع إلى األجهزة المحمولة •
 .لتوزيعها عبر أجهزة التلفزيون المحمول"   Snack TV " تطوير مقتطفات تلفزيونية  •
 .والفيديو وغيرها"  إ س .إ س .آر"تطوير أفضل الممارسات لتقديم المحتوى على الشبكة، مما يشتمل على التفاعل وخدمة  •
 .على سبيل المثال) بودآاست (تعزيز الحضور الشبكي لمشاهير الصحافيين والكتاب، من خالل بث ملفات الفيديو •
 .إبرام اتفاقيات توزيع المحتوى مع مشغلي شبكات الهواتف المحمولة •
 .الشروع في تطبيق عمليات قياس مدى استجابة الجمهور •
ًا للبث التلفزيوني            )"  Digital Dividend(الربح الرقمي؛ "إطالق حوارات مع الحكومات والجهات التشريعية حول     • أي إعادة تخصيص النطاق المستخدم حالي

 .البيني األرضي
 

 :أولويات مشغلي الشبكات
 .توسعة مجال تغطية وجودة اإلنترنت ذات النطاق العريض •
 .تعزيز إمكانية اتصال دول المنطقة مع شبكة اإلنترنت لعالمية •
 .إنشاء وسائل دفع لسداد القيم الصغيرة للمحتوى الرقمي •
 

 :أولويات صانعي ومشرعي السياسات الحكوميين
 .الرصد الفعال للتطورات العالمية الخاصة بإنتاج وتوزيع المحتوى •
 .إقامة البيئة التشريعية المطلوبة لتشجيع االستثمار في اإلنترنت ذات النطاق العريض •
 .الترخيص لمشغلي شبكات التلفزيون المحمول •
 ".الربح الرقمي "إطالق حوارات مع القطاع الخاص حول  •
 .تطوير برامج تدريبية عملية لجميع مستويات العاملين في قطاع اإلعالم العربي •
 

ر               .    وتعكس تغطية هذا التقرير حاليًا، الجانب اإلعالمي من  صناعة الترفيه واإلعالم األوسع نطاقا    ا يعتب ة، آم ة العملي ويعتبر هذان القطاعان مرتبطان بشكل وثيق من الناحي
 .عدد من استنتاجاتنا، مثل تلك المتعلقة بالتلفزيون المحمول وشبكة اإلنترنت المتحرآة، مهمة بشكل مباشر لقطاع الترفيه

 
ى      ويزداد تطور هذا القطاع بشكل مستمر في المنطقة، حيث ينمو بسرعة آبيرة في عدد من المدن، بالتزامن مع إقامة منتزهات تخصصية وقاعات حفال      ادرة عل ت موسيقية ق

اق             .استقطاب أآبر الفنانين العالميين    ة الستقطاب اإلنف بر حيوي وتزداد أهمية المحتوى الترفيهي بشكل مطرد بالنسبة لإلعالم المطبوع والمرئي والمسموع في المنطقة، وتعت
 .وسوف تكون حيوية أيضًا لتطوير اإلعالم الشبكي .اإلعالني

بتسجيل مجموعة واسعة من التطورات المهمة آما أشرنا إلى إمكانيات النمو الكبيرة لقطاع اإلعالم في        "  نظرة على اإلعالم العربي"وقمنا في هذا اإلصدار الثاني من تقرير  
ة ت        .جميع دول المنطقة  ز تغطي طورات  وسوف نقوم العام المقبل، بتوسعة نطاق تغطيتنا لتشمل جوانب جديدة من قطاع الترفيه، والتي تؤثر بشكل مباشر على اإلعالم، وتعزي

 .التلفزيون المحمول، ودراسة تأثير األزمة المالية العالمية على قطاع اإلعالم في المنطقة
 

  المشهد العالمي :القسم األول
، عددًا من العوامل التي تؤثر في نمو          2007 - 2011 نظرة على اإلعالم العربي"استعرضنا في إصدار العام الماضي من تقرير   

ى قطاع اإلعالم العربي               ك العوامل عل ك العوامل       .الدخل والربحية في قطاع اإلعالم العالمي، آما بحثنا في آيفية تأثير تل بعض تل
 .تبدو عمومية في طبيعتها وتؤثر في معظم القطاعات االقتصادية بصورة عامة، وبعضها اآلخر يخص قطاع اإلعالم بصفة محددة

 
ة        .وقد أشرنا بدايًة، إلى أهمية التطورات االقتصادية و الديموغرافية العامة التي تدعم بقوة نمو إيرادات قطاع اإلعالم في المنطق

 عامًا، في    25  –  15ويسهم النمو السكاني القوي في معظم أسواق الشرق األوسط، وبصفة خاصة في الفئة العمرية األساسية بين   
بر من                        شكل أآ وى ب ى المحت دة للوصول إل ارهم ألساليب جدي توسعة أسواق المستهلكين الذين ُيرجَّح تبنيهم لتقنيات حديثة واختب

صادي، مستويات                               .غيرهم ع االقت ًا وبسياسات التنوي ة تاريخي دفوع ب أسعار نفط مرتفع وي، والم وقد وفر النمو االقتصادي الق
 .مرتفعة من الدخل القابل لإلنفاق، والذي يغذي اإلنفاق االستهالآي اإلعالمي واإلنفاق اإلعالني

 
 التوجهات الجديدة و رد فعل القطاع

شئ من خدمات اإلنترنت المعروف          أشرنا في اإلصدار األول، إلى عوامل قوية تدفع للتقارب والتكامل التقني عبر سلسلة القيمة اإلعالمية والتطوير السريع للجيل الثاني النا     
وى المنتج من المستخدمين                               Web 2.0 "2.0ويب "باسم   ذيها مختلف أشكال المحت تي تغ وى، وال ادل المحت ع تب د   ).UGC(، بما في ذلك الشبكات االجتماعية ومواق وق

) Youtube"  (يوتيوب "و)  MySpace"  (و مايسبيس )  Facebook( "فيسبوك"أسفرت هذه التطورات عن ظهور مواقع شبكية لتبادل المحتوى اإلعالمي أمثال مواقع      
لى حد آبير لمدة جيل آامل أو  ، والتي باتت أسماء مألوفة في آل بيت حول العالم، وتحدت النماذج التجارية الراسخة لتوفير المحتوى اإلعالمي، والتي ظلت من دون منافس إ     

 .أآثر
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 الجزء الثاني



ا             ره طوي دة، وت آما استعرضنا رد فعل شرآات اإلعالم التقليدية من خالل استثمارها في شرآات اإلعالم الجدي
ن                       ي خدم مست تج من ال ن و ( لقنوات شبكية حديثة لزبائنها وتبنيها لمحتوى إعالمي م ز      )سي  .جي .ي زي ع ت ، ل

ه ظل              .المحتوى المهني التقليدي   ن ك ة، ل طق ن م  ولقد الحظنا أن هذه التطورات بدأت تحدث تأثيرًا إيجابيًا في ال
ظم األسواق          ع اب     .   محدودًا ب سبب االفتقار إلى اإلنترنت ذات النطاق العريض وبأجور معقولة في م وفي غي

ا                              اره ب ت اع ة، ب طق ن م ة في ال حرآ ت م خدمة إنترنت ثابتة عريضة النطاق، أشرنا إلى الدور المهم للخدمات ال
ة               .األسلوب المحتمل المفضل في المستقبل للتمتع بخدمة اإلنترنت  ي ون زي ف ل ت وات ال ن ق آما أشرنا إلى هيمنة ال

ا          الفضائية في جميع أنحاء المنطقة، و إلى استمرار نمو اإلعالم المقروء التقليدي رغم الضغوط التي تفرضه
 .على نموه المستويات المنخفضة نسبيًا ألعداد المتعلمين في بعض أسواق المنطقة

 
 والمحتوى المنتج من المستخدمين"  2.0 ويب" خدمة  

ا        قمنا في القسم الثاني من إصدار العام الحالي من هذا التقرير، بتطوير هذه المحاور األساسية وتحديث تحليلن
ونرآز  .للعوامل االقتصادية والديموغرافية التي تواصل التأثير بقوة على القطاع اإلعالمي في الشرق األوسط    

واق                          ي األس الم ف اع اإلع ى قط د عل شكل متزاي وة وب ران بق املين يؤث ى ع ر عل ن التقري سم األول م ي الق ف
 .المتطورة، ونتوقع أن يزداد تأثيرهما تدريجيًا في المنطقة العربية

ت،   "   2.0ويب  "و سوف نستعرض أوًال تطور النماذج التجارية لخدمة    والتقنيات القابلة للتعامل مع اإلنترن
 .والتي تسهل التعاون بين مالكي المحتوى ومطوري البرامج والمستخدمين

و ( وُيعتبر المحتوى المنتج من المستخدمين   سًا في الوقت                )سي  .جي .ي صرًا مساهمًا ومناف شكل عن ذي ي ، ال
ونحن ننظر بصفة     .  نفسه لإلعالم التقليدي بنوعيه اإلخباري والترفيهي، أحد التجليات البارزة في هذا المجال    

 .خاصة إلى رد فعل اإلعالم التقليدي المقروء والمرئي والمسموع على هذه التطورات
 

ة                          ر محمول زة آمبيوت بر أجه ة، ع ة والترفيهي دمات اإلخباري ع الخ شكيل وتوزي ادة ت ى إع ًا، إل ر ثاني وننظ
بكات                   بر ش ت ع ة باإلنترن اليف ومرتبط ضة التك صاالت            )  WiFi(ومنخف بكات االت ن ش ث م ل الثال الجي

ة                .المتحرآة ة الحرآي ر فائق (وتشتمل تلك الشبكات على أجهزة هاتف ذآية و أدوات تصّفح و أجهزة آمبيوت
UMPC  (    ود زة آيب ل       (iPod)أجه رآة آب ن ش ة  ( م زة المماثل صّفح      )  واألجه ى أدوات الت افة إل باإلض

 .اإللكتروني للكتب
 

 تحرير القيمة
دي                    سبة لإلعالم الحديث والتقلي ر القيمة بالن يرآز هذا القسم بصفة خاصة على آيفية قيام التكنولوجيا بتحري

ونحن نستعرض الدروس التي تعلمها العاملون في هذا القطاع من خالل إدارة وتسهيل تجربة  .على حدٍّ سواء 
م                 ا، في بيوته المستخدمين بالتزامن مع حصول المستهلكين على المحتوى من خارج شبكة اإلنترنت وعبره

ة          ة اإلنترنت المتحرآ بر خدم ة وع اآن العام م واألم اآن عمله ذه        .  وأم ة االستخدام ه ن تلخيص طريق و يمك
 ."أي شيء، في أي وقت، وفي أي مكان "بكلمات ثالث هي

اري        2.0 "ويب"وتقوم تقنيات   وى اإلخب ع المحت  ونماذجها التجارية بتحدي األساليب التقليدية إلنتاج وتوزي
سلة         والترفيهي، آما تمنح فرصًا أمام مالكي المحتوى المتوفر، ومزوِّدي الخدمات، ومشغلي الشبكات عبر سل

 .القيمة لإلعالم الجديد الناشئ
 

صاالت                      رآات االت و ش سيًا لنم صدرًا رئي وِّرة م ل المتط ة والتراس ت المتحرآ دمات اإلنترن شكل خ و سوف ت
دة لمصلحة                .المتحرآة في المستقبل    ويتطلب هذا النمو الحصول على مجموعة من خدمات المعلومات الجدي

وم المحدود لخدمات الرسائل النصية القصيرة                         ل، بحيث تتجاوز المفه يري التنق ، ) SMS(المستهلكين آث
ة           ات المتحرآ رادات المعلوم سي إلي ًا المصدر الرئي شكل حالي تي ت دمات        .    وال ك الخ ون بعض تل و سوف تك

ر                         ا سوف تتواف ة، ولكنه ون الثابت في أي   "مشابهة للخدمات المتوافرة حاليًا عبر خدمات اإلنترنت والتلفزي
 .وسيتم تطوير خدمات أخرى خصيصًا لمصلحة األجهزة المحمولة .عبر األجهزة المحمولة "وقت و أي مكان

 
 التأثير على المستثمرين

د             دة لتولي وات جدي ر قن رادات وتخفِّض     توا صل األساليب الجديدة إلنتاج وتوزيع المحتوى إحداث تأثيرات بعيدة المدى عبر سلسلة القيمة لقطاع اإلعالم، لتوف  اإلي
  .صليتكاليف إنتاج وتوزيع المحتوى، ولكنها تثير أيضًا المخاوف بخصوص حماية الملكية الفكرية والتعويض بالشكل المناسب على منتجي المحتوى األ

 
  .ويستطيع المستثمرون عبر سلسلة القيمة الجديدة لقطاع اإلعالم، اتخاذ قرارات إستراتيجية تستند إلى معلومات وافية

 
ا        دة     و سوف توفر االستثمارات في البنى التحتية مثل شبكة االرتباط ومرافق اإلنتاج اإلعالمي، همزة الوصل الرئيسية لخدمات اإلنترنت ذات النط ق العريض الجدي

رادات      .هذه د إي ر لمنتجي وموزعي         .وُتعتبر سهولة استخدام و سرعة استجابة هذه الخدمات، عناصر أساسية في نجاح المنتجات اإلعالمية التي تولِّ ذا تتواف وهك
ذ                         ة له ات التجاري ة، فرصة الستغالل اإلمكاني ة للمدن الذآي ه الخدمات من     المحتوى ومشغلي شبكات اإلنترنت ذات النطاق العريض والمستثمرين في البنى التحتي

 .خالل االستثمار المبكر في تطوير البنى التحتية المحلية
 

 "2.0ويب "تأثير 
ة التي                          " 2.0ويب "حوَّلت تقنيات وخدمات    ة والترفيهي يرة من الخدمات اإلعالمي شكيلة آب ى ت اوني عل شكل تع شبكة اإلنترنت إلى منصة عمل تتيح الحصول ب

وى باستمرار، من                       .يستخدمها المستهلكون اآلن بشكل يومي   ادل المحت اج وتب شباب   بخاصة، بإنت راهقين وال ًا، والم ويقوم الجيل الحالي من المستهلكين عموم
 .خالل خدمات التراسل الفوري والمواقع الشبكية االجتماعية و أجهزة الهاتف المحمول

 التتمة في العدد القادم                            ......                                                                                                                                
 

 2012—2008نظرة على اإلعالم العربي : المصدر
 
 
 

 نادي دبي للصحافة  :          إعداد

ة  ح ف ص م  8ا ل د د   ر ق ع 3:ا ل م   -  2 د ا ر   ر ق 3: ا إل ص 2 ة      ي ث ح االت ب ق  م

 ؟” 2.0 ويب“ما هي 
ات    بر تقني ب"ُتعت ستهدف    "   2.0 وي ًا ي ًا عام توجه

تسهيل التعاون بين المستخدمين ومزوِّدي الخدمات       
برامج  وِّري ال ى        .ومط اهيم إل ذه المف د أدت ه وق

دمات               بكية وخ ات  ش شوء مجتمع ر ون تطوي
ة          شبكية االجتماعي استضافات شبكية مثل المواقع ال

ع      يز"ومواق دوَّنات   "  Wikisويك ع الم ومواق
ة          صفحات اإللكتروني صول ال اوين ف وعن

 ).Meta-Tagging" (تاجنج-ميتا"
 

ارة     م أن عب سخة      2.0 "ويب"ورغ ا ن  توحي بأنه
جديدة منشبكة المعلومات العالمية، إال أنها تشير في 
وِّري              تخدام مط ة اس ي آيفي رات ف ى تغيُّ ع إل الواق

ت     شبكة اإلنترن ستخدمين ل برامج والم ر .  ال وُتعتب
ب" ر          "   2.0 وي م ناش ذا االس ا ه ق عليه تي أطل ال

 المطبوعات التقنية
 ، رد فعل) Tim O’Reilly ( النافذ تيم أورايلي

استراتيجي من ِقبل المستثمرين والفعاليات الراسخة 
ة            .في هذا القطاع  صراع حول قّل ومع تزايد حدة ال

ة             ات اإلعالمي وم الفعالي ستهلكين، تق ام الم اهتم
ذب             ة لج اليب حديث ر أس دة بتطوي ة والجدي التقليدي

 .المستهلكين وجمع المعلومات الخاصة بهم
 

امن خلف           ضمني الك "  2.0 ويب " ويتمثل المبدأ ال
سماح                 الل ال ن خ بكية م أثيرات ش د ت ي تولي ف

ع       . بتطويرالتطبيقات لتصبح مصادرها متاحة للجمي
ع،         تسمح الشرآات من خالل إتاحة معلوماتها للجمي
ات           ع المعلوم ة، بجم صادر المفتوح وِّري الم لمط
ة          ز القيم ذلك تعزي ح ب دة، لتتي دة وفري اليب جدي بأس

 .الضمنية لموادها اإلعالمية
 

دمات      وم خ ب"وتق ة        "  2.0 وي تغالل الطبيع باس
ع          سمح بتوزي االنتشارية للشبكات االجتماعية، بما ي
سوق تخصصية           بة ل ة مناس واد إعالمي ر م وتطوي

اً    ستدامة ذاتي ة م أثيرات     .وبطريق الي الت ح إجم وتتي
ع    شبكية لمواق ب "ال شبكات      "   2.0 وي ل ال ، مث

ات           ن المعلوم يرة م ات آب د آمي ة، بتولي االجتماعي
النفسية والسلوآية القيِّمة، التي يمكن استغاللها في         
ة،         ات معين الحمالت اإلعالنية شديدة االستهداف لفئ
ن                ل بي ل للتفاع ار عم ير إط الل توف ن خ م

 .المستخدمين

 برايس واتر هاوس  آوبرز: بمساهمة 
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شرق األوسط         هي  )  MEPA(جمعية الناشرين في ال

مؤسسة غير ربحية ترفع شعار الوحدة بين الناشرين         

رين           دعوة الناش ك ب شرق األوسط، وذل ة ال ي منطق ف

ل              ن أج ويا م ل س شترآة والعم ضايا الم شة الق لمناق

 .مصلحة النشر في المنطقة

 

ة مصالح               ز وحماي ة و تعزي ى خدم وتهدف الجمعية إل

ي            ة الت راءات العملي د اإلج ة بتحدي ي المنطق شر ف الن

ع            ة ورف ي المنطق صناعة ف اء بال ى االرتق تعمل عل س

 . معاييرها


