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(لدى العرب)المحتوى الرقمي العربي 

...  أرضية اقتصاديةإلى مفهوم ثقافياالنتقال من 

إلرساء مبادرة المحتوى الرقمي العربية على قاعدة اقتصادية

 صادية نشاطات اقتإلى (الفقر)مفهوم وصفي أخالقي االنتقال من

...  وفرص عمل
  االقتصادية( القطاعات)مناقشة القاعدة

 سلسلة القيمة في صناعة المحتوى

كيف ننهض بصناعة المحتوى؟

 أين فرص العمل؟

هل من استراتيجية عربية مشتركة ؟



مفهوم المحتوى الرقمي العربي

سد الفجوة الرقمية لناحية المحتوى

لسد الفجوة الرقمية السياساتوجهة نظر 

 (رةفائدة غير مباش)اآلثار االجتماعية واالقتصادية العامة

المجتمع الرقمي

السوقوجهة نظر 

يةفي البالد العرب/انتاج واستهالك باللغة العربية

(فائدة مباشرة)

قيمة مضافة، فرص عمل



(عند العرب)مفهوم المحتوى الرقمي العربي 

سد الفجوة الرقمية لناحية المحتوى

 لغة واحدة: في البالد العربية

 لغات مختلفة: في أوروبا

سوق أكبر



(عند العرب)بنود ومجاالت المحتوى الرقمي العربي 

!!! ....ولكن البرمجيات ليست محتوًى 

التقرير األولي لمبادرة المحتوى



أين السوق؟:مجاالت وبنود المحتوى

مجاالت اإلعالم والترفيه

ل الوسائط الرقمية إحدى وسائ.... صناعة محتوى قائمة بذاتها

التوزيع

مجاالت األعمال والتجارة االلكترونية

 واسطة التوزيع الرقمي وأثرها على مختلف مجاالت التجارة

...(تحسين االنتاجية، إلخ)واألعمال 

مجاالت الخدمات العامة

التوزيع الرقمي وسيلة لتوصيل الخدمات العامة وتحسين

المجتمع الرقميإعادة هندسة الخدمات العامة نفاذيتها 



أين السوق؟:مجاالت وبنود المحتوى

مالحظات

 أسواق جديدة باستمرار قفزات طلب جديد يُْخلَق!!

 تقانات المعلوماتية زيادة انتاجية

المردود المباشر وغير المباشر

 تقانات المعلومات واالتصاالت

اإلصالح اإلداري

وتحسين فعالية الخدمات الحكوم

ال سوق محتوى رقمي، دون بنية تحتية ممكنة

ال سوق محتوى رقمي دون سياسات حكومية دافعة



م.ا.االستثمار واالستهالك في ت

OECD

مرتين

مرات3

خيار مجتمع المعرفةم أكبر من االستهالك .ا.االستثمار في قطاع ت•



م.ا.االستثمار واالستهالك في ت

OECD

م.ا.كي يكون هناك توزيع محتوى عربي رقمي، يجب أن تكون هناك استثمارات ملحوظة في ت



أين العالم العربي من التوزيع الرقمي؟

الثابتاالرتباط     بين نفاذ االنترنيت ونفاذ الهاتف 
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أين العالم العربي من التوزيع الرقمي؟
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النفاذ عدد الخطوط لكل تسمة من السكان

ITU 2003
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مجاالت وبنود المحتوى

مجاالت اإلعالم والترفيه
الترفيه السينمائي

 االنتاج التلفزيوني

التوزيع التلفزيوني

الموسيقى

 (واإلعالن الخارجي)الراديو

النفاذ وإعالن االنترنيت

اإلعالم االقتصادي

المجالت

الصحف

كتب الجمهور

ة الكتب التعليمية والمهني
والتدريب

اللعب والترفيه

ةمجاالت التجارة االلكتروني

B2B

B2C

C2C

مجاالت الخدمات العامة

الحكومة االلكترونية

التعليم االلكتروني

الصحة االلكترونية

الثقافة االلكترونية

المشاركة االلكترونية



السينما

انتاج التلفزيون

توزيع التلفزيون

الموسيقى

الراديو واإلعالن

النفاذ وإعالن 

االنترنت

االعالم االقتصادي

نشر المجالت

نشر الصحف

نشر الكتب 

االستهالكية

الكتب المهنية 

والتدريب

األلعاب والترفيه
الرياضة

(عالمياً )مجاالت اإلعالم والترفيه 

سوق المحتوى 
العالمية

:حجم السوق•

مليار دوالر1،101•
السينما61•

انتاج التلفزيون107•

توزيع التلفزيون159•

الموسيقى34•

الراديو47•

االنترنت 61•

اإلعالم االقتصادي 71•

المجالت77•

الصحف157•

الكتب االستهالكية45•

النشر التعليمي214•

األلعاب والترفيه19•

الرياضة36•

PriceWaterhouseCoopers 2002



(ةأمريكا الالتيني)مجاالت اإلعالم والترفيه 

سوق المحتوى العالمية

حجم السوق:
مليار دوالر1،101–

الواليات المتحدة% 42–

أوروبا البالد % 32–
العربية إفريقيا

كآسيا الباسيفي% 20–

أمريكا الالتينية% 4–

كندا% 2–

المستهلكون:
%71األفراد –

%29اإلعالن–

PriceWaterhouseCoopers 2002
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(ةأمريكا الالتيني)مجاالت اإلعالم والترفيه 

سوق المحتوى العالمية

حجم السوق:
مليار دوالر1،101–

الواليات المتحدة% 42–

أوروبا البالد % 32–
العربية إفريقيا

آسيا الباسيفيك% 20–

أمريكا الالتينية% 4–

كندا% 2–

المستهلكون:
%71األفراد –

%29اإلعالن–

كي يكون هناك سوق محتوى رقمي

يجب أن يكون هناك سوق محتوى

PriceWaterhouseCoopers 2002
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الترفيه السينمائي

االنتاج التلفزيوني 

توزيع التلفزيون

الموسيقى

الراديو واإلعالن خارج المنزل

مصروف النفاذ واإلعالن على االنترنت

االعالم االقتصادي

نشر المجالت

نشر الصحف

نشر الكتب االستهالكية

نشر الكتب التعليمية والمهنية والتدريب

مستجمعات اللهو والترفيه

الرياضة



لعربية تقدير سوق اإلعالم والترفيه في البالد ا

المقاربة مع أمريكا الالتينية من حيث
الحجم والتوزيع

%56معامل السكان % 48معامل الناتج 

ربية سوق اإلعالم والترفيه في البالد الع
(كل الوسائل)

من % 20022مليار دوالر 22
السوق العالمية

المقاربة مع أمريكا الالتينية من حيث
النمو
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لعربية تقدير سوق اإلعالم والترفيه في البالد ا

(  مثال)

محتوى كله رقميإيرادات إعالنية سوق االنتاج التلفزيوني

  8نمو + مليار دوالر 4،1مقاربة أمريكا الالتينية%

  20نمو + مليار دوالر 1،3تقديرات أخرى%

:عوائق
األقمار الصناعية وغياب الشبكات األرضية... حرية االنتاج والبث

بنى تمكينية.... إنتاج محلي وترجمة 

،(محتوى رقمي أساساً )كي يتطور المحتوى العربي في بندي اإلنتاج والتوزيع التلفزيوني 

ال بد للدول العربية من تشجيع انتشار التوزيع التلفزيوني إلى المنازل، 

، مع كفالة حرية االنتاج والبث واإلعالم التلفزيوني،broadbandخاصة مع تقنيات التوزيع الجديدة الـ 

وتشجيع البنى التمكينية إلطالق صناعات اإلنتاج التلفزيوني في بالدها 

(.مدن إنتاج، شركات إنتاج مستقلة، إلخ)



اإلعالم والترفيه: مجاالت وبنود المحتوى

م د، إيراد قاعات، جزء رقمي800أقل من :الترفيه السينمائيCD انتاج، قاعات، ملكية

مم د، إيراد إعالن، كل رقمي 3-1:االنتاج التلفزيونيتوزيع، حرية، بنى تمكينية

مم د، إيراد اشتراك، كل رقمي 3أقل بكثير من : التوزيع التلفزيونيشبكات، حرية

كل رقمي (كليب إعالن)م د، إيراد أفراد 600أقل من : الموسيقى ،ملكية، منافسة، وسائط

م د، أيراد إعالن، ، كل رقمي 600-60: الراديوحرية، توزيع

م د، اشتراكات، كل رقمي 500-200:النفاذ وإعالن االنرنيتبنى تمكينية، شبكات، منافسة

اشتراكات، جزء رقمي -مم د، إعالن1أقل من :اإلعالم االقتصاديتنمية، وسائل دفع، مأسسة

اشتراكات، جزء صغير رقمي -م د، إعالن1400–400:المجالتحريات، منافسة

اشتراكات، جزء رقمي -م د، إعالن2800–1300:الصحفحريات، منافسة

مم د، أفراد، جزء صغير رقمي 1أقل من :كتب الجمهورتنمية، مناخ ثقافي، ترجمة

مم د، أفراد، جزء رقمي 5أقل من :الكتب التعليمية والمهنية والتدريبتنمية، مناخ تعليمي، ترجمة

أفراد، كل رقمي ( مم د20العالمي أكبر من )؟؟؟ : اللعب والترفيهحاضنات، تقانات، دفع الكتروني



األعمال والتجارة االلكترونية: مجاالت وبنود المحتوى

B2B: م م د، متعددة الجنسيات، جزء صغير عربي60أقل بكثير من

عولمة، مصارف الكترونية

B2C:100-400 م د، سوق محلية، الجزء األعظم عربي

، M-Commerceفنادق، بطاقات سفر، 

دفع الكتروني، انتشار، حماية مستهلك

C2C : ؟؟e-bay

دفع الكتروني، انتشار، حماية مستهلك



األعمال والتجارة االلكترونية: مجاالت وبنود المحتوى

م د، مجاني، معظمه عربي40:الحكومة االلكترونية

إصالح إداري، انتشار

مم د، يمكن أن يكون جزء كبير الكتروني، لغة عربية؟40سوق ضخمة، :التعليم االلكتروني

تحديث مناهج، تعليم افتراضي

دفع الكتروني، انتشار

سوق ضخمة مرتبطة بأنظمة الرعاية الصحية والضمان الصحي والتأمين   : الصحة االلكترونية

منظومات الضمان والتأمين الصحي العربية

دفع الكتروني، انتشار، حماية المعلومات

موضوع نشر ال سوق له بل أهمية اجتماعية: الثقافة والمشاركة االلكترونية

ملء الفجوة الرقمية

حرية التعبير ومكافحة الجريمة



مجاالت الخدمات العامة

OECD

الحكومة االلكترونية 



مجاالت الخدمات العامة

OECD

التعليم االلكتروني



مجاالت وبنود المحتوى

مجاالت اإلعالم والترفيه
الترفيه السينمائي

 االنتاج التلفزيوني

التوزيع التلفزيوني

الموسيقى

 (واإلعالن الخارجي)الراديو

النفاذ وإعالن االنترنيت

اإلعالم االقتصادي

المجالت

الصحف

كتب الجمهور

ة الكتب التعليمية والمهني
والتدريب

اللعب والترفيه

ةمجاالت التجارة االلكتروني

B2B

B2C

C2C

مجاالت الخدمات العامة

الحكومة االلكترونية

التعليم االلكتروني

الصحة االلكترونية

الثقافة االلكترونية

المشاركة االلكترونية



تقدير مبدئي لحجم أسواق مجاالت المحتوى في العالم العربي
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هل المحتوى مشكلة لغة؟: مجاالت وبنود المحتوى

أهي عائق أم محفز ؟
مثال الصين واليابان

محركات البحث اللغوية

 بين الصورة والنص: خوارزميات التعرف على األحرف

 محركات الترجمة اآللية

تطور األسواق يشجع تطور البنى التمكينية 

ربط مراكز البحوث



المعوقات األساسية

مجاالت المحتوى والترفيه

الترفيه السينمائي

 االنتاج التلفزيوني

التوزيع التلفزيوني

الموسيقى

اإلعالم االقتصادي

المجالت

الصحف

كتب الجمهور

 الكتب التعليمية والمهنية
والتدريب

اللعب والترفيه

مجاالت التجارة االلكترونية

B2B

B2C

C2C

مجاالت الخدمات العامة

الحكومة االلكترونية

التعليم االلكتروني

الصحة االلكترونية

الثقافة االلكترونية

المشاركة االلكترونية

النفاذ

يجب إيصال المضمون

المعرفة حق

القياس

كيف نقيس 

تطور المحتوى العربي؟

التأطير القانوني

والمؤسساتي

...الدفع ، الخدمة العامة، 



(  لدى العرب)المحتوى الرقمي العربي 

أولويات استراتيجية

دراسة اقتصادية شاملة: وتحفيز قطاعات المحتوىلقياسمبادرة 

منافسة وتوطين تقانات: م .ا.االستثمار في تتشجيع مناخ

تمكينيةالبيئة ال:التلفزيون والمعطيات واالنترنيت السريع بكلفة مخفضةشبكاتنشر 

قاعدة التجارة االلكترونية:المصرفيم في القطاع .ا.تنشيط ت

بيئة تمكينية، براءات اختراع:اللغة العربيةخوارزمياتتشجيع بحوث 

جزء من اإلصالح اإلداري:للحكومة االلكترونيةبرامج طموحة 

للضمان الصحيمنظومات وطنية 

رقميةمشاركة وثقافةمبادرة 

دراسة السوق التفصيلية

(في البالد العربية)مجلس أعلى للمحتوى الرقمي العربي 


