
منوذج عمل التلفزيون وتناسبه مع العامل 
الرقمي من منظور الرشق األوسط



يقيّم تقرير ديلوبت عن “منوذج عمل التلفزيون وتناسبه مع العامل الرقمي من منظور الرشق 

األوسط” األداء الحايل للتلفزيون وآفاقه بالنظر إىل التطورات التالية:

زيادة مزودي االشرتاك يف خدمات “الفيديو حسب الطلب”: هل ستسمح شبكات خدمة 	 

البث املكثف )الربودباند( بإلغاء وساطة البث التقليدي املمول من خالل اإلعالنات أو 

خدمات قنوات التلفزة املدفوعة؟ 

الرياضة: هل ستتحدى زيادة استخدام االنرتنت ووفرة املعلومات املتعلقة بالرياضة املتاحة 	 

من خالله أولوية التلفزيون باعتبارها املصدر الرئييس للمحتويات الرياضية املمتازة؟

مقاطع الفيديو القصرية )الكليبات(: مبا أن مقاطع الفيديو القصرية األكرث شعبية تصل حالياً 	 

إىل “أرقام مشاهدة” باملليارات، هل ستطيح محتويات الفيديوهات القصرية أخرياً مبدة 

الربامج التقليدية )ثالثني أو ستني دقيقة(؟

االبتكار: إن رشكات التكنولوجيا هي املهيمنة عندما يتعلق األمر باالبتكار، من خالل إطالق 	 

مجموعة من املنتجات والخدمات التي تتصدر عناوين الصحف. ويتمتع اليوم، عدد قليل 

من رشكات البث التلفزيوين بأقسام هامة للبحث والتطوير. فهل يتمكن قطاع التلفزيون 

من التنافس عىل االبتكار؟

إن الرتكيبة السكانية الفريدة وارتفاع نسبة انتشار الهواتف الذكية 
واملشاركة يف وسائل االعالم االجتامعية يف دول مجلس التعاون 

الخليجي تدفع النهج املبتكرة إىل توليد وإنتاج وتوزيع أفكار 
محتويات االتلفزيون

كام يشري التقييم الذي أجرته ديلويت لكل من هذه املجاالت إىل أن التلفزيون ال يزال يف 

وضع جيد، وتبقى توقعاته ايجابية عىل املدى القريب. ويظهر تقييم للمجاالت األربعة يف 

منطقة الرشق األوسط توقع مامثل عىل املدى القريب ملا توصلت اليه املالحظات العاملية 

بشأن التلفزيون يف املنطقة عىل أنه سليم وإيجايب، ولكن بفوارق دقيقة. كام أن االشرتاك 

يف خدمات “الفيديو حسب الطلب” هو أقل من 1% بكثري مقارنة مع السوق العاملي 

، إال أنه ينمو بشكل أرسع. من املرجح أن تتفوق االلعاب الرياضية املمتازة يف املنطقة 

عىل الرياضة العاملية من حيث النمو )وليس من حيث القيمة مبا أّن الرياضة األمريكية 

 YouTube واألوروبية ستحتفظ بالحصة األكرب( للعام الثاين عىل التوايل. ولقد كرس يوتيوب

الجليد بالنسبة لألفالم القصرية يف املنطقة، مع استمرار تربّع األفالم الطويلة عىل العرش. 

ويف ما يتعلق باالبتكار، فإن الرتكيبة السكانية الفريدة وارتفاع نسبة انتشار الهواتف الذكية 

واملشاركة يف وسائل االعالم االجتامعية يف دول مجلس التعاون الخليجي تدفع النهج املبتكرة 

إىل توليد وإنتاج وتوزيع أفكار محتويات االتلفزيون. وقد سّجل التلفزيون حتى اآلن أداء 

إيجايب يف بيئة رقمية متغرية باستمرار.
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2   لت ق شتا جلظنم نت  وقفمم م زع جلعم  جلانتو زو زفلتل جلمع جذومن 



 حقوق البث الريايض :
التطلع إىل العام 2015

ققدم وجلققمء يف حقتع جل ث جلانميض يف جلمع جذومن

تتوقع ديلويت الرشق األوسط أن يشهد عام 2015 وما بعد استمرار ارتفاع قيمة الحقوق 

الرياضية الخاصة باملنطقة مبا ال يقل عن 15 إىل 20%، متخطية بذلك نسبة ارتفاع قيمة 

جميع الحقوق الرياضية املمتازة التي بلغب نسبتها ـ 12%. ومع توقع منو الحقوق الرياضية 

العاملية بوترية أبطأ قليالً يف العام 2015 مقارنة بالعام السابق، من املفرتض أن تتخطى 

الحقوق الرياضية النمو العاملي بهامش أوسع اعتباراً من العام املقبل. 

كذلك، ال تزال القاعدة األصغر يف قيمة الحقوق الرياضية املمتازة اإلقليمية )أقل بـ 8.2 مرات 

بني الدوريات املحلية والدوري اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا اعتباراً من عام 2011( بحاجة 

إىل استثامرات كبرية وتنمية وما ال يقل عن عقد من الزمن لتقرتب من املستويات التي يتم 

تسجيلها يف مباريات الدوري الرياضية الغربية الكربى.

قمضيالت جملشمهدنو. تكشف استطالعات سابقة يف البلدان مع ثالثة من أكرب مباريات 

الدوري املحلية يف الرشق األوسط أن حوايل 90% من املشاهدين العرب يتابعون الدوري 

املحيل أكرث مام يتابعون املباريات الدولية.

زنمدة جلعمئدجت زو جملحظتنمت جلانمضية. تظهر نتائج استطالع الرأي الذي أجرته ديلويت 

للمشاهدين يف الرشق األوسط أن الزيادة يف االشرتاكات يف قنوات التلفزة املدفوعة مستوحاة 

من اهتاممهم الكبري يف املحتويات الرياضية. إال أنه نظراً لالخرتاق املنخفض لقنوات التلفزة 

املدفوعة يف جميع أنحاء املنطقة ونظراً إىل أن معظم الدوريات الدولية هي التي تؤثر يف 

املقام األول عىل االشرتاكات يف القنوات الرياضية، ال يزال تحقيق العائدات من املحتويات 

الدورية املحلية يشكل تحدياً. تستكشف كل من الدوريات الرياضية املحلية ومشغيل قنوات 

التلفزة املدفوعة يف املنطقة مناذج عمل مختلفة لتحقيق ذلك.

إنظمق جملحظتنمت جلظكتينية. تقدم حالياً جهات البث اإلقليمية محتويات ذات جودة عالية 

مبثابة محتويات مكملة للمباريات التي يتم بثها حالياً. وهذا يشمل التعليقات املخصصة، 

وتحليليات املباريات من االستديو والنقل من املالعب واملقابالت مع الالعبني، األمر الذي 

يخلق تجربة مشاهدة رياضية ذات مستوى عاملي.

جمل ند زو جلنغمت. يشّكل اإلنتاج يف لغات متعددة بعداً آخراً أيضاً قد يساعد عىل رفع مكانة 

وعدد مشاهدي الدوريات املحلية. وبطبيعة الحال، تتم تغطية الدوريات يف الغالب باللغة 

العربية للمشاهدين العرب. إال أن إنتاج املزيد من املحتويات اإلنجليزية قد يساعد أيضاً عىل 

زيادة إرشاك قاعدة السكان املغرتبني الكبرية يف املنطقة، والتي بدورها ميكن أن تساعد عىل 

توسيع قاعدة جامهريية الدوريات املحلية.

زنمدة جلقدلة جلظقفية وجتدة جملحظتنمت. يتم حالياً بث معظم املحتويات الرياضية املمتازة 

بنظام التقنية العالية للصورة )HD(. إن خدمات الفيديو حسب الطلب / االشرتاك يف الفيديو 

حسب الطلب متعددة النوافذ عىل االنرتنت، والتلفزيون الثاليث األبعاد 3D، واملحيط الرقمي 

دولبي )Dolby digital surround( )الذي تم إدخاله إىل AGL يف موسم 2014/2013(، 

وتطبيقات الدوري املتنقلة املخصصة )مثل تطبيقات الهاتف املتنقل AGL(، وتحديثات 

وسائل اإلعالم االجتامعية املبارشة ومؤخراً تطبيقات الشاشة الثانية )ملشاهدة االعادة يف نفس 

وقت مشاهدة املباراة عىل الهواء مبارشة(، كلها خدمات إضافية جديدة لتحقيق أقىص نسبة 

مشاهدة للمباراة.

زنمدة جذحدجث جلانمضية جإلننيتية زع جذندنة وجلفجتم جلعممليني. اتخذت دولة اإلمارات 

العربية املتحدة مكانة رائدة يف األحداث واملؤمترات الرياضة منذ العام 2003 مع أحداث عىل 

غرار Globe Soccer السنوي، وهو أحد أهم أحداث كرة القدم يف املنطقة حالياً يف سنته 

الخامسة. وقد حرض حفل توزيع الجوائز نجوم كرة القدم البارزين )مثل كريستيانو رونالدو 

 Frank Ribery وفرانك ريبريي Filippo Inzaghi وفيليبو اينزاغي Christiano Ronaldo

 Bayern من بايرن ميونيخ Mehdi Benatia ومهدي بنعطية Xavi Alonso وتشايب ألونسو

Munich الذي حصل عىل جائزة أفضل العب عريب( بهدف جذب االهتامم وتشجيع تطوير 

الرياضة يف املنطقة. باإلضافة إىل ما تقدم ، هناك أيضاً وجود متزايد لألحداث الرياضية 

الدولية الشعبية التي تشارك فيها أندية كرة القدم الدولية يف املنطقة. معاً، ساعدت هذه 

العوامل عىل تطوير القيمة املقرتحة وراء املحتويات الرياضية املحلية وعىل تعزيز النظام 

البيئي للرياضية املحلية.
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 االشرتاك يف خدمات الفيديو حسب الطلب: 
هو قناة، وعنرص مّكمل ومنافس

بملاغم زو صغا حجتم، إال أ  متع جالشرتجك يف خدزمت جلميدنت حسب جلطنب نظتّمع 

بمشة ك رية زقملنًة زع جذمتجع جذخاى 

ال يزال السوق املحيل لالشرتاك يف خدمات الفيديو حسب الطلب يخطو خطواته االوىل نسبياً، 

وهو ميثل أقل من 1% من السوق العاملي يف هذا املجال. وعىل الرغم من أن منطقة الرشق 

األوسط تعترب مبثابة سوق ذات منو ملحوظ، إال أن االشرتاكات يف خدمات الفيديو حسب 

الطلب ال تزال غري متوازية مع االشرتاكات عينها يف األسواق الغربية األخرى التي تضاهي 

األعداد فيها منطقة الرشق األوسط. ويبقى التحدي يف أن عرض خدمات الفيديو عىل الطلب 

يف املنطقة ال يزال محدوداً حتى اآلن، وال سيام عند مقارنة حجم ونوعية مكتبة املزودين 

املحليني للخدمات مثل نيتفليكس Netflix أو هولو Hulu. والجدير بالذكر أنه ال يتم تحقيق 

اسرتاتيجية البيع من خالل النوافذ بشكل فعال، ذلك مع نسبة اخرتاق ترتاوح بني 90 إىل %95 

لقنوات التلفزيون املجانية يف جميع أنحاء املنطقة، اذ هناك أيضاً قدراً كبرياً من املحتويات 

املجانية املتاحة. ومع اخرتاق يوتيوب YouTube حوايل 70 % من سكان املنطقة، سيحتاج 

االشرتاك يف خدمات الفيديو حسب الطلب إىل أن يقدم اقرتاحاً متمامً بشكل واضح ليكون له 

مستقبل يف هذا املجال.

متمشيمً زع جالقجمهمت جلعمملية، جلظتاك  جإلننيتو لالشرتجك يف خدزمت جلميدنت حسب جلطنب 

هت قكتييل أكرث زفم قفمفيس

بالفعل، ميكن لالشرتاك يف خدمات الفيديو حسب الطلب يف املنطقة أن يكون يف الواقع 

عنرصاً مّكمالً ومنافساً وقناة. ويقّدم مشغلو تلفزيون بروتوكول االنرتنت )IPTV( )أي رشكات 

االتصاالت( ومشغلو قنوات التلفزة املدفوعة، خدمات الفيديو حسب الطلب باعتبارها 

إضافة إىل مجموعات خدماتهم الشاملة، حيث يظهر مزودو خدمات الفيديو حسب الطلب 

جدد نسبياً مثل icflix كمنافسني محتملني، وتقّدم كافة خدمات الفيديو حسب الطلب 

قناة جديدة لتوزيع واستهالك املحتويات اإلقليمية عرب وسائل متعددة. من بني الثالثة، فإّن 

االشرتاك يف خدمات الفيديو حسب الطلب يف الرشق األوسط هو يف معظم الحاالت مبثابة 

خدمة مشاهدة تكميلية. ويتجىل ذلك يف اعتامد املشاهدين يف جميع أنحاء املنطقة الفيديو 

عرب اإلنرتنت باإلضافة إىل التلفزيون التقليدي.

جلمجكمت جالمرتجقيجية يف جملفطقة هو جملمظمح لظخطو جلحدود يف زم نظعنق بمملحظتنمت 

جملحنية

تشهد منطقة الرشق األوسط نقصاً ملحوظاً يف توريد املحتويات العربية. من هنا، ال بد من 

العمل عىل تطوير املحتويات الرقمية العربية باعتباره محور رئييس يف هذا االطار، خاصة 

وأن غالبية السكان يفضلون املحتويات العربية املنتجة محلياً، والتي ال تزال يف مراحلها 

األوىل يف املنطقة. كام أن انخفاض رسوم االشرتاك يف خدمات الفيديو حسب الطلب باإلضافة 

إىل قاعدة االشرتاك املنخفضة نسبياً أيضاً يف املنطقة جعلت من الصعب جداً عىل مزودي 

خدمات الفيديو حسب الطلب املحليني توسيع مكتبات محتواياتهم مبيزانية قامئة عىل أساس 

اإليرادات فقط. وباإلضافة إىل ذلك، هناك أيضاً انتقال نحو املحتويات الحرصية عرب اإلنرتنت 

إال أن هذا األمر ال يزال محدوداً بسبب تكاليف اإلنتاج. تكمن الطريقة األكرث استدامة 

ملعالجة ذلك يف تشكيل رشاكات اسرتاتيجية. ويتعني عىل مطوري املحتويات وجهات البث 

وأصحاب منصات القنوات التلفزيونية املدفوعة ومزودي خدمات الفيديو حسب الطلب 

العمل معاً ملعالجة ليس فقط النقص يف املحتويات، إمنا أيضاً لزيادة وصولها إىل أكرب عدد عرب 

شبكات التوزيع بشكل جامعي.

جذمتجع جملحنية لكا زو جالشرتجك يف خدزمت جلميدنت حسب جلطنب ونفتجت جلظنم ة 

جملدفتشة صغرية، إال أ  جالشرتجك يف خدزمت جلميدنت حسب جلطنب لدنم إزكمنية لت نتنة 

شىل جملدى جملظتمن

ال يزال سوق قنوات التلفزة املدفوعة يف الرشق األوسط صغرياً جداً باملقارنة مع مناطق 

أخرى مع اخرتاق بنسبة 9 إىل 10 %، وهو يسجل زيادة بواقع نقطة مئوية كل سنتني عىل 

أقىص حد. إال أنه، ومع نسبة اخرتاق لالنرتنت بلغت 40 إىل 50%، ال سيام يف منطقة الخليج، 

يتحىل سوق االشرتاك يف خدمات الفيديو حسب الطلب بنسبة منو متزايدة. ومن املحتمل أن 

تتفوق قاعدة االشرتاك املحلية يف خدمات الفيديو حسب الطلب عىل قاعدة االشرتاك املحلية 

يف قنوات التلفزة املدفوعة عىل املدى املتوسط، إن مل يكن قبل ذلك. إال أن ذلك يعتمد عىل 

تطوير منوذج اشرتاك محيل مستدام حول املحتويات حسب الطلب.

جهمت بث نفتجت جلظنم ة وجملشغنت جملحنيت  ملفصمت نفتجت جلظنم ة جملدفتشة زو جملاجح أ  

نّتمعتج شاوض جالشرتجك يف خدزمت جلميدنت حسب جلطنب جلخمصة بهم

يقدم كل من هيئات البث ومزودي قنوات التلفزة املدفوعة ورشكات االتصاالت املوجودين 

يف منطقة الرشق األوسط خدمات الفيديو حسب الطلب الخاصة بهم. وقد عزز العديد 

منهم عروض خدماتهم لتلبية طلبات املستهلكني املتزايدة عىل املحتويات الحرصية وذات 

الجودة العالية. ويعتمد نجاح املنصات املحلية لالشرتاك يف خدمات الفيديو حسب الطلب 

عىل قدرتها عىل االستثامر يف املحتويات العربية األصلية املمتازة )إلضافتها كجزء حرصي من 

محفظة املحتويات الخاصة بها(، وعىل تقديم أوىل املحتويات الدولية. يشكل ذلك، باإلضافة 

إىل مكتبة واسعة من الخدمات الوافرة، اسرتاتيجية املحتويات التي أعادت تحديد منوذج 

أعامل نيتفليكس Netflix، والتي قد تعيد تحديد منوذج أعامل مشغيل االشرتاك يف خدمات 

الفيديو حسب الطلب يف املنطقة – وهو ألمر من املرجح تحقيقه وتنفيذه من خالل رشاكات 

محلية بني مقدمي خدمات الفيديو حسب الطلب ومنتجي املحتويات.

جلستع جملحظتا لالشرتجك يف خدزمت جلميدنت حسب جلطنب يف جلمع جذومن

لقد خلق االخرتاق املنخفض لخدمة البث املكثف )الربودباند( )مقارنة مع االسواق الغربية( 

والقرصنة الواسعة النطاق تحديات إلمكانات السوق املحيل لالشرتاك يف خدمات الفيديو 

حسب الطلب. مع ذلك، يخلق اخرتاق الهواتف املتنقلة املرتفع ونسبة اخرتاق التدفق عىل 

االنرتنت بنسبة سليمة ترتاوح بني 40 و 50%، سوقاً محتملة كبرية لالشرتاك يف خدمات الفيديو 

حسب الطلب. وتشكل خدمات التدفق عىل االنرتنت مثل يوتيوب YouTube فرصة بالفعل. 

وعىل الرغم من أنها خدمة تدفق مجانية، إال أنها قد أظهرت أن الرشق األوسط وأفريقيا هام 

ثاين أكرب سوق لها، مع حوايل 14.5 مليون ساعة من املشاهدة اليومية من قبل املستخدمني 

املحليني.

قحدي جلنغة

تشكل اللغة تحدياً وال سيام يف دول مجلس التعاون الخليجي، التي هي موطن ملجموعة 

كبرية من املغرتبني الذين يشكلون نسبة كبرية من السكان املحليني )حوايل 30% يف اململكة 

العربية السعودية و85 إىل 90% يف اإلمارات العربية املتحدة عىل سبيل املثال(. وبالتايل، هناك 

حاجة إىل العنونة والدبلجة ليس باللغتني اإلنجليزية والعربية فحسب ولكن أيضاً بلغات 

الجاليات الرئيسية األخرى املتواجدة هناك. وتشكل اللهجات املختلفة يف منطقة الرشق 

األوسط تحدياً آخر لجهات البث ومنتجي املحتويات.

زو جملاجح أ  نظم ز ق متع جالشرتجك يف خدزمت جلميدنت حسب جلطنب ضتو متع 

جلظنم نت  جلكيل

شهدت السوق املحلية دخول رشكات جديدة لالشرتاك يف خدمات الفيديو حسب الطلب 

)عىل سبيل املثال icflix(. كام أطلقت رشكات قنوات التلفزة املدفوعة التقليدية مثل يب إن 

سبورت beIN Sports وOSN خدمات االشرتاك يف خدمات الفيديو حسب الطلب الخاصة 

بها تحت العالمة التجارية الخاصة بها )مثل OSN GO( ولجأت رشكات االتصاالت إىل عرض 

تلفزيون بروتوكول االنرتنت )IPTV(. مل يتم تبسيط النفاذ إىل خدمات الفيديو حسب 

الطلب إال يف اآلونة األخرية يف معظم القنوات )مثل دو du التي توفر خدماتها من خالل 

شبكة تلفزيون بروتوكول االنرتنت )IPTV( الخاصة بها وعرب أي جهاز متصل متنقل(.
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جلظنم نت  يف جلمع جذومن: ال ن جل نرتبع شىل جلعاش

لقد حافظ التلفزيون عىل مكانته يف الرشق األوسط، باعتباره منصة إعالم مهيمنة، عىل الرغم 

من االضطرابات الرقمية التي تشهدها املنطقة مبا يف ذلك ارتفاع التدفق عىل شبكة اإلنرتنت، 

ووسائل االعالم االجتامعية، واأللعاب عىل الهواتف النقالة فضالً عن الهواتف الذكية واخرتاق 

التلفزيون الذيك. وينعكس ذلك يف تطور متوسط وقت مشاهدة التلفزيون وإجاميل اإلنفاق 

اإلعالين. وقد ظل كالهام عنرصين مهمني جداً يف السنوات القليلة املاضية.

جلظكفتلتجيم وجلانتية: جشظامد جالبظكمل جلعمملو وجملحيل جملنهم

الطلب عىل تلفزيون الجيل القادم. تضمنت أهم التطورات يف الرشق األوسط اعتامد 

أجهزة تلفزيون الجيل القادم من املصنعني الدوليني - وقد اعتربتها بعض الرشكات املصنعة 

أحد أرسع املناطق منواً. بالتايل، فإن املشاهدين املحليني ليسوا مهتمني فقط يف املحتويات 

الحرصية، إمنا هم مهتمني أيضاً يف أحدث التطورات التكنولوجية لتعزيز تجربة املشاهدة 

الخاصة بهم.

جنظشمل أجه ة جلظنممز جلذكية. لقد أدت الزيادة البارزة يف أجهزة التلفزيون الذكية يف املنطقة 

إىل رشاكات مختلفة بني مشغيل خدمة »فوق القمة« )OTT( ورشكات االلكرتونيات 

االستهالكية الكربى.

جلهتجقف جلذكية كشمشمت ثمنية. أدت أيضاً رسعة اعتامد الهواتف الذكية إىل فتح قنوات 

جديدة ملشاهدة برامج التلفزيون، يف حني أنها مل تغري عدد األشخاص الذين يشاهدون 

التلفزيون التقليدي.

زنمدة جلظنم نت  جالجظامشو ننهم جالبظكمل يف جملحظتنمت جملحنية. إن تركيبة الرشق االوسط 

السكانية الفريدة )وال سيام يف دول الخليج(، وارتفاع نسبة انتشار الهواتف الذكية واملشاركة 

القوية يف وسائل االعالم االجتامعية قد دفعت االبتكار اىل توليد وإنتاج أفكار محتويات 

التلفزيون. يف هذا االطار، شهدت املنطقة نشأة التلفزيون االجتامعي الذي يجمع بني 

استخدام وسائل االعالم االجتامعية وبني اتجاهات مشاهدة التلفزيون. يف حني أن هذا األمر 

ليس خاص بالرشق األوسط، إال أن املنطقة تجد طرق جديدة لالستفادة من التفاعالت 

االجتامعية من أجل دفع عملية إنتاج املحتويات. ويسفر تأثري هذه االتجاهات عىل سوق 

التلفزيون عن طرق مبتكرة يجري مبوجبها تطوير محتويات التلفزيون.

جالنظقمل إىل جل ث جذليض جلانتو )DTT(. تتحول املنطقة برسعة من البث التناظري إىل 

البث الرقمي. وينعكس ذلك يف األنظمة الجديدة يف دول مثل اإلمارات العربية املتحدة 

حيث يتعني عىل مزودي القنوات التلفزيونية توفري أجهزة ضبط البث األريض الرقمي مع كل 

جهاز تلفزيون.

متتنا جلربجزج جمل ظكاة. ركزت املنطقة عىل املحتويات املستوردة عىل مر السنني. ويف اآلونة 

األخرية، شهدت املحتويات املنتجة محلياً طفرة يف الطلب، واستجابت حاضنات املرشوعات 

الجديدة والجهات التي ترّسع وسائل اإلعالم من خالل توفري املساعدة املالية، وال سيام إىل 

منتجي املحتويات املحلية.

ققملب جملحظتنمت: جالنظقمل زو جلقصص جملحنية إىل جلقصص جإلننيتية وجلدولية

يف املايض، كانت املسلسالت التلفزيونية خاصة بالبلدان أو املجموعات الفردية يف مختلف 

أنحاء الرشق األوسط )مثل بالد املرشق(. من خالل جمع املمثلني واملمثالت معاً من دول 

عربية مختلفة )مام يعني اختالف يف اللهجات(، ميكن للمسلسالت التلفزيونية أن تستقطب 

وتجذب مجموعة أوسع من املشاهدين. وبرصف النظر عن الربامج العربية، تجمع أيضاً 

الجهات الفاعلة اإلقليمية أيضاً املحتويات من الثقافات واألعراق األخرى. وقد استفاد مبتكرو 

املحتويات يف املنطقة من منو التدفق عىل االنرتنت وركزوا أيضاً جهودهم عىل شبكة اإلنرتنت. 

إن ظهور مشاهري يوتيوب YouTube املحليني هو اتجاه جديد يف املنطقة، مبا أنهم غالباً 

ما يعتمدون نهجاً ساخراً تجاه االضطرابات السياسية األخرية، واملوضوعات املحرمة والقيم 

التقليدية العامة.

قطتل جلظنم نت  يف جلمع جذومن: زجتتشة زخظنطة زو جلظطتلجت جلسمخفة وجل ملدة

لقد كان تقدم التلفزيون يف الرشق األوسط متفاوتاً. فقد شهدت بعض الخدمات تطوراً رسيعاً 

جداً )مثل منو DTT و IPTV نتيجة التطور الرسيع للبنية التحتية لخدمة البث املكثف 

)الربودباند(، اخرتاق التلفزيون الذيك والهاتف الذيك(، يف حني كانت غريها بطيئة جداً )عىل 

سبيل املثال اخرتاق قنوات التلفزة املدفوعة، والتي ال يتم استخدامها عىل نطاق واسع مثل 

التلفزيون املجاين(.

جالمظممدة زو جلش مب وزحمول وممئا جإلشالم يف جملفطقة لدفع شتنية جلظغيري

إن الرشق األوسط، الذي تدفعه طبيعته الدميغرافية الشابة، معروف برسعته يف اعتامد 

التكنولوجيات الجديدة، ما أن يتم إثبات فعاليتها يف الغرب. وقد سمحت االبتكارات الجديدة 

مثل يوتيوب YouTube للشباب بتطوير إبداعهم الخاص - وهي قوة ال يستهان بها. وقد 

أكد ظهور املناطق املخصصة للوسائل اإلعالمية أيضاً عىل األهمية املتزايدة إلنتاج املحتويات 

املحلية يف املنطقة. ومع استمرار هذه املبادرات واملحاور يف تشجيع تطوير التكنولوجيات 

الجديدة ودعم املبدعني الشباب يف تطوير املحتويات املحلية، فإن قطاع التلفزيون يف الرشق 

األوسط سيكتسب املزيد من األهمية.
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التلفزيون يجب أال يفضل العروض القصرية عىل العروض الطويلة

جلقممع جايء لفس ة جلعاوض جلقصرية يف جلمع جالومن: شكا جدند لنعاض بمإلضمفة إىل 

جلظنم نت  جلظقنيدي

يشكل الرشق االوسط أكرب ثاين سوق ليوتيوب YouTube يف العامل مع نسبة اخرتاق 

مبعدل 70%. حيث يشاهد املستخدمون املحليون حول 5.3 مليار ساعة عىل موقع يوتيوب 

YouTube وحده كل سنة )أي ما يعادل 14.5 مليون ساعة يومياً(. ومع زيادة العروض 

القصرية الناجحة مثل قناة خرابيش عىل اليوتيوب يف األردن، التي تم اختيارها من بني أفضل 

10 قنوات يوتيوب YouTube يف عام 2013 مع أكرث من 68 مليون مشاهدة ومبتوسط 

حايل قدره 23 مليون مشاهدة شهرياً، أصبحت العروض القصرية شعبية يف املنطقة. إال أنه، 

وعىل الرغم من زيادة العروض القصرية والنجاح الذي حققته، مقارنة بالعروض التلفزيونية 

التقليدية الطويلة كربنامج Arab Idol، الذي جمع أكرث من 100 مليون مشاهد فقط يف 

عامه الثاين يف عام 2013، ميكننا أن نالحظ أن التلفزيون التقليدي يف الرشق األوسط سيستمر، 

وله مستقبل مرشق.

وممئا جالشالم جلائيسية يف جملفطقة لصدت وجلظحقت مبتجة جلعاوض جلقصرية

اعرتفت رشكات وسائل اإلعالم ورشكات اإلعالن املحلية بإمكانات الفيديوهات القصرية مبا أن 

أفضل عرشين رشكة إعالن يف املنطقة كلها عىل موقع يوتيوب YouTube، كجزء أسايس من 

اسرتاتيجيات الحمالت التسويقية.

أهتية جلعاوض جلطتننة بدالً زو جلعاوض جلقصرية وجضحة يف جلمع جذومن

تؤكد أمناط املشاهدين عىل الفرق بني العروض القصرية والطويلة. والفرق واضح عند مقارنة 

متوسط الوقت الذي يقضيه املشاهدون عىل االنرتنت )والذي يتضمن مقاطع الفيديو 

القصرية من بني أنشطة أخرى مثل الشبكات االجتامعية(. كام يقيض املشاهدون حواىل ساعة 

واحدة أكرث يف اليوم الواحد عىل العروض التلفزيونية الطويلة من الوقت الذي يقضونه عىل 

العروض التلفزيونية القصرية، والتي غالباً ما يتم النفاذ إليها عرب اإلنرتنت.

جلعاوض جلقصرية وجلعاوض جلطتننة : زخظنمة إلم زظشمبهة، إال أ  جلعاوض جلقصرية لدنهم 

حكمنظهم جلخمصة يف جلمع جذومن

يعترب املستخدمون يف املنطقة، عىل غرار املستخدمني عىل الصعيد العاملي، العروض القصرية 

عىل أنها اقرتاح مختلف، ويشاهدونها يف أوقات وأماكن وعىل أجهزة تختلف عن العروض 

الطويلة. ويتم النفاذ إىل محتويات العروض القصرية من قبل املستهلكني العرب أكرث خالل 

تنقلهم، أي خارج املنزل، يف حني أن مشاهدة العروض الطويلة تتم عىل أجهزة التلفزيون يف 

املنزل. أما يف الرشق األوسط، حيث ال يتجاوز السكان الذين هم دون الـ 35 سنة نسبة %70، 

تبدو العروض القصرية أكرث جاذبية للشباب. وتُعترب وتُستخدم العروض القصرية عىل نطاق 

واسع كمصدر معلومات أكرث واقعية وغري خاضع للرقابة وجدير بالثقة، مثل وسائل االعالم 

االجتامعية. فضالً عن ذلك، ميكن للفيديوهات القصرية أن تكون تفاعلية جداً. عىل سبيل 

املثال، يتم استخدام يوتيوب YouTube يف املنطقة باعتباره منصة تفاعلية أكرث من منصة 

عرض سلبي.

جهمت جل ث جإلننيتية أكرث جحظامالً المظخدجم جلعاوض جلقصرية كعفرص زكّتا لنعاوض 

جلطتننة

تركز جهات البث يف املنطقة أكرث عىل العروض الطويلة التي تجذب عدداً من املشاهدين 

أكرب بكثري من العروض القصرية. إال أنها تستخدم، يف نفس الوقت، العروض القصرية لتكمل 

العروض الطويلة املتوفرة عىل شكل محتويات معاد تجميعها.
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تتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة ليست ذي  صلة بأي نوع من الخدمات املهنية أو االستشارية املقدمة من ديلويت توش توهامتسو املحدودة، أو من الرشكات األعضاء يف شبكة ديلويت. لذا فإن أي من أعضاء شبكة ديلويت غري 

مسؤول عىل اإلطالق عن أي خسارة تنتج عن اعتامد اآلراء املذكورة يف هذه الوثيقة.

نبذة عن ديلويت

يُستخَدم إسم “ديلويت” للداللة عىل واحدة أو أكرث من أعضاء ديلويت توش توهامتسو املحدودة، وهي رشكة بريطانية خاصة محدودة وتتمتع كل من رشكاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. إن رشكة ديلويت توش 

توهامتسو املحدودة )املشار إليها أيضاً بـ”ديلويت العاملية”( ال تقدم أية خدمات للعمالء. للحصول عىل املزيد من التفاصيل حول الكيان القانوين ملجموعة ديلويت توش توهامتسو املحدودة ورشكاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا 

 www.deloitte.com/about :االلكرتوين عىل العنوان التايل

تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والرضائب واإلستشارات اإلدارية واملشورة املالية إىل العمالء من القطاعني العام والخاص يف مجموعة واسعة من املجاالت. وبفضل شبكة عاملية مرتابطة من الرشكات األعضاء يف أكرث من ١٥٠ 

دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة من املستشارين ذوي الكفاءات خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل تقديم حلول فاعلة ملواجهة التحديات التي تعرتض أعاملهم. ويلتزم نحو ٠٠٠, ٢٠٠ مهنياً يف ديلويت بأن يكونوا 

عنواناً لإلمتياز.

نبذة عن ديلويت أند توش )الرشق األوسط(

ديلويت أند توش )الرشق األوسط( هي عضو يف “ديلويت توش توهامتسو املحدودة” وهي اول رشكة خدمات مهنية اسست يف منطقة الرشق األوسط وميتد وجودها منذ سنة ١٩٢٦ يف املنطقة.

وتعترب ديلويت من الرشكات املهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الرضائب و اإلستشارات اإلدارية واملشورة املالية وتضم أكرث من ٠٠٠, ٣ رشيك ومدير وموظف يعملون من خالل ٢٦ مكتباً يف ١٥ بلداً. وقد حازت 
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