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المؤلفون
يتولى جايانت بارغافا منصب شريك في "ستراتيجي &" بدبي، وهو عضو في الفريق العالمي للتكنولوجيا وا�عالم 
وا�تصاالت في الشركة، كما يقود عمل فريق الشركة الخاص با�عالم الرقمي والترفيه في الشرق ا�وسط، وينصب 

تركيزه على الروابط بين ا�عالم وا�تصاالت والتكنولوجيا با�ضافة إلى عالقة ا�عالم التقليدي مع نظيره الرقمي.
jayant.bhargava@strategyand.pwc.com;  +971-4-390-0260

 
تشغل سعادة نورة الكعبي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة ا�عالمية وtwofour54، الذراع التجاري للهيئة. 

تشرف على المبادرات التابعة لهيئة المنطقة ا�عالمية مثل مهرجان أبوظبي السينمائي، ولجنة أبوظبي ل¨فالم، 
وقمة أبوظبي لÕعالم. وتشغل نورة عضوية المجلس الوطني االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة، با�ضافة إلى 

عدد من مجالس إدارات الشركات الحكومية مثل أبوظبي لÕعالم ، وإيمج نيشن أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي.
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ملّخص:
يشهد قطاع ا�عالم في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا تحوالت مهمة. فقد أدت التغيرات الثقافية في أوساط الشباب على امتداد 

المنطقة إلى ظهور طاقات إبداعية هائلة، وفي ظل ازدياد الطلب بشكل كبيرعلى المحتوى المحلي باللغة العربية، فمن المتوقع أن 
يسجل ا�عالم ا�قليمي نموµ بمعدالت متسارعة. كما ساهم انتشار استخدام تقنيات ا�جهزة المحمولة بشكل واسع، ووتيرة متواصلة، في 

خلق فرص متنوعة ضمن مختلف المنصات ا�عالمية، وأوجد تنامي ا�عالم المدفوع وا�عالم الرقمي آفاقº استثمارية جديدة.

تعطي هذه التغيرات فرصة لوسائل ا�عالم في المنطقة �عادة هيكلة نماذج عملها، من أجل رصد فرص االستثمار في المحتوى المحلي 
المنّفذ بجودة عالية، كما تساهم هذه التغيرات في دفع المؤسسات ا�عالمية العالمية الكبرى �عادة تقييم تواجدها في المنطقة. ومن 

أجل تحقيق النجاح ضمن هذه الساحة ا�عالمية بما تشهده من تطورات متالحقة، من الضروري فهم آلية تأثير هذه التغيرات على صناعة 
ا�عالم اليوم، وخاصة في ثالث فئات هي ا�لعاب، والمحتوى المرئي والمسموع، والتجارة ا�لكترونية.

إن فهم آليات التغيير وتداعيته غير كاف بحد ذاته، فعلى الالعبين ا�قليميين والدوليين توجيه تركيزهم وخبراتهم، من أجل النهوض 
بقطاع ا�عالم، نحو 4 مجاالت هي: 

• االهتمام بالتعليم، وتهيئة الشباب للعمل في وظائف بالمجال الرقمي ضمن بيئات تعليمية متنوعة. 
• دعم المواهب، من خالل تدريبهم عمليº على مجاالت إبداعية تشمل تطوير ا�لعاب والرسوم المتحركة وا�نتاج ا�عالمي.

• تطوير البنية التحتية وبيئة العمل، وذلك من خالل توفير مرافق حديثة في المدن ا�عالمية، وبيئة عمل جاذبة لجيل العصر الرقمي.
• التركيز على التمويل، من أجل تفادي الخلل في أساليب التمويل المعمول بها حاليº في المنطقة.

من جانب آخر، تشهد صناعة ا�عالم في المنطقة تحديات عدة، تكمن أبرزها في ارتفاع التكاليف ومحدودية المردود المادي، وبالتالي لم 
يوفر القطاع فيما مضى فرصº استثمارية مجزية للشركات العالمية، لكن هذا الواقع بدأ بالتغير تدريجيº، حيث تسّجل المقومات االقتصادية 
والتجارية لصناعة ا�عالم في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا تحسنº ملحوظº، با�ضافة إلى بروز أعداد أكبر من المواهب المحلية، ما 

يبّشر بآفاق مغايرة للمنطقة برمتها.
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محطة للمواهب الجديدة
بعد أن أدرك المخرج ا�ماراتي علي مصطفى أن تفاصيل الحياة في ا�مارات لم تترجم بعد بشكل واقعي عبر 

الشاشة الكبيرة، قرر أن يقوم بذلك بنفسه، وبادر إلى تصوير فيلمه "دار الحي" مستعينا بـطاقم من الممثلين 
 µيضم جنسيات مختلفة لتجسيد التنوع السكاني لدولة ا�مارات، واستعرض الفيلم حياة ثالثة فئات اجتماعية نادر

ما تتقاطع مع بعضها البعض، ويصف مصطفى دوافع تصوير الفيلم قائًال:"كان من الضروري بالنسبة لي إبراز 
 µفريد ºتحتضن دبي مزيج":ºا�مارات على المستوى العالمي، فقد اعتبرت ذلك بمثابة واجب وطني"، ويضيف موضح
من ا�فراد من ثقافات ودول مختلفة، ويشكل ذلك أبرز عوامل تميزها. وعند مشاهدة الفيلم، سيدرك من يعيش 

في ا�مارات أن العمل يالمس جزءµ من الحياة اليومية هنا" 1.وكان أحدث أفالم مصطفى "من ألف إلى باء" أول فيلم 
إماراتي محلي يتم اختياره للعرض االفتتاحي في مهرجان أبوظبي السينمائي في أكتوبر 2014.

يشكل مصطفى جزءµ من مجموعة أوسع من المنتجين الشباب المبدعين الذين يساهمون بفعالية في تطوير 
وازدهار قطاع ا�عالم في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا2، حيث يشكل الشباب المحرك ا�ساسي �يجاد 

محتوى محلي مخصص لسوق إعالمية سجلت نموµ متواصًال خالل السنوات الماضية.

 يقف قطاع ا�عالم في المنطقة حاليº على مشارف مرحلة جديدة من شأنها دعم توجه القطاع إلى المزيد من 
التطور، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع كبير في كل من ا�نفاق و"ا�عالم المدفوع". ومن أجل إعطاء الدفعة الالزمة لبدء 

هذه المرحلة، من الضروري أن تتضافر جهود مختلف ا�طراف المحلية والدولية العاملة في هذا المجال لدمج الطاقة 
ا�بداعية لدى الشباب العربي ضمن أطر العمل والدعم المؤسسي. يساهم دعم مواهب الشباب العربي في تطوير 

سوق إعالمية تتمتع بآفاق نمو واعدة. وفي حين كانت السوق ا�عالمية في المنطقة تواجه في السابق إيرادات 
محدودة وتكاليف مرتفعة كانت تحد من جاذبية االستثمار فيها، فإنها تشهد اÞن تحسنº سريعº في هذه التحديات.

وفي ظل ما تتمتع به من فرص للنمو، يجب أن توفر سوق ا�نتاج ا�عالمي الدوافع التجارية الالزمة للشركات ا�عالمية 
الدولية في هذا القطاع من أجل دعم الطاقة ا�بداعية المتنامية في المنطقة. ومن ناحية أخرى، حقق ا�عالم الرقمي 
انتشارµ واسعº وفتح الباب أمام مشاريع وعروض متخصصة للوصول إلى مرحلة الربحية، وتوفر هذه المتغيرات فرصة 

للشركات ا�قليمية لكي يعيدوا النظر بـهيكلة نماذج عملهم واستكشاف فرص االستثمار في إنتاج المحتوى 
المحلي ذو الجودة العالية، كما تشكل دافعº أمام الشركات العالمية �عادة تقييم نظرتها إلى المنطقة وتواجدها 
فيها، فمع تحسن المقومات االقتصادية والتجارية للقطاع بالتزامن مع بروز المواهب الجديدة، باتت منطقة الشرق 

ا�وسط وشمال أفريقيا تتمتع بمشهد مغاير مع آفاق واعدة. 
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الفرص الناشئة في ا�عالم بمنطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 
تشهد منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا تغيرات سكانية مواتية، ما يتيح فرصº لنمومختلف القطاعات، فمن 
المتوقع أن ينموالعدد ا�جمالي للسكان في المنطقة بمعدل 1.9% خالل السنوات الخمس المقبلة، بحيث يرتفع 

من 317 مليون نسمة في 2014 إلى 349 مليونº بحلول 2019. 3 ومن ناحية أخرى ، تشير التوقعات إلى أن ا�نفاق 
االستهالكي سيسجل نموµ بمعدالت أكبر خالل الفترة ذاتها، أي بمعدل 10.6% مرتفعº بذلك من 1.2 تريليون دوالر 

إلى ما يقارب 2 تريليون دوالر4،

وتسجل العديد من دول المنطقة نموµ في ا�نفاق االستهالكي يفوق المعدل العالمي البالغ 5.9%، ومن ضمنها 
مصر (11%) والمغرب (8%) والمملكة العربية السعودية (7%) وا�مارات (7%)5.با�ضافة إلى جميع هذه المعطيات، 

ستستفيد سوق ا�نتاج ا�عالمي من هيمنة فئة الشباب على التركيبة السكانية في المنطقة، 
حيث يشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 34 عامº ما يقارب 68% من إجمالي سكان المنطقة.6 

كما تشهد دول الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا تغيرات أخرى ستترك أثرµ إيجابيº على قطاع ا�عالم بشكل خاص، 
حيث يساهم بروز جيل أكثر تعليمº في استخدام أكبر لوسائل ا�عالم، ويسجل مستوى التعليم لدى فئة الشباب 

معدالت أكبر بكثير من الشرائح ا�خرى ا�كبر سنº، حيث تتراوح نسبة المتعلمين بين الشباب في المنطقة بين 
82% لتصل إلى 100% في العديد من الدول، مقارنة مع نسبة المتعلمين لدى الفئات ا�كبر سنº والتي تتراوح بين 

66% لغاية %98.7 

ومن جانب آخر، هناك عامل انتشار استخدام التكنولوجيا، حيث تسجل أكبر ثالثة أسواق في منطقة الشرق ا�وسط 
وشمال أفريقيا انتشارµ واسعº في استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية، مع تباين في استخدام 

ا�جهزة اللوحية، (الشكل رقم 1)8، ويسجل انتشار استخدام الهواتف الذكية نموµ متسارعº بحيث يقترب من انتشار 
أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها، المكتبية والمحمولة، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يصل 

معدل انتشار اشتراكات الهاتف الجوال إلى 131% في 2014، وهوأكبر من المعدل العالمي البالغ 101%.9 بالرغم من 
أن معدل انتشار الخطوط الثابتة لÕنترنت ذات النطاق العريض ما يزال أقل من المعدل العالمي، لكن الفجوة بدأت 
بالتقلص تدريجيº، فمن المتوقع أن يصل معدل انتشار الخطوط الثابتة لÕنترنت ذات النطاق العريض في المنطقة 
إلى 26% بحلول 2019، مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 42%.10 كما أن ستة دول من المنطقة تم تصنيفها ضمن 

أفضل 50 دولة في مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، بما فيها السوقان الرئيسيتان 
لقطاع ا�عالم وهما المملكة العربية السعودية وا�مارات.11
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استخدام ا�جهزة ا�لكترونية واالتصاالت 
(نسبة من المشاركين، 2013)

الشكل 1: 
يتزايد استخدام التكنولوجيا 

وخاصة بين الشباب
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سؤال االستبيان: أي من ا�جهزة االلكترونية وأجهزة ا�تصال التالية تستخدمها شخصيº بشكل يومي؟
المصدر: استبيان الفوارق بين ا�جيال من 2013، تحليالت "ستراتيجي &"

 ºمركب ºسنوي µعلى القطاع، حيث من المتوقع أن تشهد السوق ا�عالمية في المنطقة نمو µكبير µستترك جميع هذه المتغيرات تأثير
بمعدل 7%، بحيث يرتفع حجم السوق من 15.5 مليار دوالر في 2014 إلى 21.5 مليار دوالر بحلول 2019 (الشكل رقم 2)12.

الجيــل العربــي الوطنــي: نشــأت هــذه الفئــة بيــن ا�عــوام 1948 و1964، أي مــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 49 لغايــة 65 عامــº، وشــكل بــزوغ الحركــة القوميــة العربيــة أبــرز ا�حــداث التــي مّيــزت تلــك الفتــرة، حيــث 
نــادت با�مــة العربيــة الواحــدة التــي تجمعهــا اللغــة والثقافــة وا�رث التاريخــي. كمــا شــهدت تلــك المرحلــة بــروز دور الحكومــات فــي التحكــم بعجلــة االقتصــاد.

ــدول، وخاصــة فــي فتــرة  ــة توســع الثــروة النفطيــة فــي بعــض ال ــة 48 عامــº، وشــهدت مرحل ــي: نشــأت هــذه الفئــة بيــن ا�عــوام 1965 و1977، أي مــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 36 لغاي ــي ا�قليم ــل العرب الجي
الســبعينات والثمانينــات، لتشــهد الحقــº توزيــع الثــروة علــى امتــداد المنطقــة العربيــة ونشــأة تكتــالت إقليميــة اقتصاديــة علــى غــرار مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي تأســس عــام 1981.

ــي: يضــم الفئــة مواليــد مــا بعــد عــام 1978، لكــن هــذا البحــث يركــز تحديــدµ علــى الشــباب مــن الفئــة العمريــة بيــن 15 لغايــة 35 عامــº، وقصــد عاصــر هــذا الجيــل طفــرة التكنولوجيــا  ــي الرقم ــل العرب الجي
ــة. الرقميــة بالتزامــن مــع العولمــة االقتصادي
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الشكل 2: 
سوق ا�عالم في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا على أبواب مرحلة 

من االزدهار، مع نمو قوي في التجارة الرقمية وا�لعاب

إجمالي سوق ا�عالم والترفيه في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 
(الوحدة: مليار دوالر أمريكي، 2014 - 2019)

إجمالي سوق ا�عالم والترفيه
في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 

(حسب الدولة أو المطنقة، 2019)
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تأتي كل من مصر والسعودية وا�مارات في مقدمة أسواق المنطقة، إذ تساهم بأكثر من 50% من سوق ا�عالم والترفيه ا�قليمية، فيما 
تساهم دول المشرق العربي بـ 10% من إجمالي سوق منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا مع توقعات بأن تسجل نموµ بمعدل 6.8% من 

2014 لغاية 132019. وفيما يتعلق بتوزيع فئات سوق ا�عالم، يأتي ا�عالم الرقمي وا�عالم المرئي والمسموع في المقدمة من حيث النمو، 
بينما بدأت وسائل ا�عالم المطبوعة تدرك ما تتعرض له نظيراتها في العالم من ضغوطات خالل السنوات الماضية.

يشمل ا�عالم الرقمي كًال من التطبيقات وا�لعاب والترفيه المعلوماتي، إلى جانب التعليم ا�لكتروني والتجارة ا�لكترونية با�ضافة إلى 
وسائل التواصل االجتماعي، وتستفيد جميع هذه المجاالت من االنتشار الواسع للهواتف الذكية وخطوط ا�نترنت ذات النطاق العريض، 

وتشكل وسائل التواصل االجتماعي دافعº رئيسيº لنمو ا�عالم الرقمي في المنطقة، كما هي الحال في دول عالمية أخرى، حتى أنها باتت 
عالمº قائمº بحد ذاته. وسرعان ما تطورت هذه الوسائل من مجرد منصة للتفاعل االجتماعي لتتحول إلى قناة للوصول إلى ا�سواق، حيث 

يقوم المستخدمون بالتفاعل عبرها وإجراء عمليات بحث تؤدي إلى اتخاذ قرار الشراء،

1 ال تشــمل ســوق ا�عــالم والترفيــه المجــالت المتخصصــة والترفيــه المتخصــص. منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا تضــم كًال مــن الجزائــر والبحريــن ومصــر والعــراق وا�ردن والكويــت ولبنــان وليبيــا والمغــرب 

وســلطنة عمــان وا�راضــي الفلســطينية وقطــر والســعودية وســوريا وتونــس وا�مــارات واليمــن. 2 دول المشــرق تضــم كًال مــن العــراق وا�ردن ولبنــان وا�راضــي الفلســطينية وســوريا. 3دول شــمال أفريقيــا 
تضــم كًال مــن الجزائــر ومصــر وليبيــا والمغــرب وتونــس. 4دول مجلــس التعــاون الخليجــي وباقــي الــدول العربيــة تضــم كًال مــن البحريــن والكويــت وســلطنة عمــان وقطــر والســعودية وا�مــارات واليمن.5ا�فــالم 
والصوتيــات تشــمل تذاكــر الســينما وأقــراص"دي فــي دي" وعوائــد الموســيقى التقليديــة. 6"خــارج المنــزل" تشــمل ا�عالنــات الطرقيــة وإعالنــات الســينما. 7 التلفزيــون يشــمل التلفزيــون المدفــوع والتلفزيــون 
المعتمــد علــى ا�عالنــات. 8 ال يشــمل ا�عــالم الرقمــي المتاجــر التــي تجمــع بيــن البيــع عبــر مواقعهــا ا�لكترونيــة ومنافــذ البيــع التقليديــة إلــى جانــب مبيعــات تذاكــر الطيــران والخدمــات المصرفيــة ل¨فــراد. 9 المطبــوع 

يشــمل الكتــب والصحــف والمجــالت (التوزيــع وا�عالنــات).

المصدر: تحليالت وتوقعات "ســتراتيجي &" 
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وقد أظهر استبيان صدر حديثº لـ"ستراتيجي" أن ما يقارب من ثلثي مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي يعتمدون بشكل منتظم على 
الشبكات االجتماعية للبحث عن توصيات مرتبطة بالمنتجات، با�ضافة إلى استخدامها لتكوين عالقات للبحث عن فرص للعمل. حتى أن 
االختالف في النظرة تجاه وسائل التواصل االجتماعي بين الشباب والفئات العمرية ا�كبر سنº لم يعد شاسعº، ما يسمح لمدراء التسويق 

باستخدام هذه الوسائط الستهداف جميع الفئات العمرية والسكانية بين المستهلكين.

تشكل ا�لعاب عنصرµ أساسيº في الفضاء الرقمي، مع توقعات بنموها بمعدالت تتراوح بين 19% لغاية 22% ضمن الفئة الرقمية14، ("ا�لعاب 
في الشرق ا�وسط" صفحة رقم 18)، كما تستحوذ التجارة ا�لكترونية على حيز كبير من ا�همية أيضº، مع توقعات بتحقيق معدالت نمو 

كبيرة خالل السنوات المقبلة ("التجارة ا�لكترونية: افتتاح مركز للتسوق على شبكة ا�نترنت" صفحة 29).

يشهد العالم الرقمي دخول شركات جديدة، وفي مقدمتها الشركات المتخصصة في التطبيقات، والتي تستفيد من نشأة البيئة 
الموائمة لتطورها في ظل انتشار أجهزة التلفزيون الذكية التي تسمح بمشاهدة المحتوى الرقمي عبر شاشات متعددة، فيما باتت 

الشركات ا�قليمية والدولية التي تقدم خدمات رقمية على غرار تعزيز التواجد عبر محرك البحث، أكثر إدراكº �همية الفرص التي تزخر بها 
المنطقة. ومن جانب آخر، يشكل االستثمار الحكومي لتوفير التعليم ا�لكتروني دفعة إضافية للشركات ا�عالمية لكي توفر المحتوى 

المناسب لمثل هذه المبادرات، وفيما تنحصر الفرص في مجال التعليم ا�لكتروني بين الشركات الخاصة من جانب والمؤسسات الحكومية 
من جانب آخر، أو فيما بين الشركات الخاصة فقط، ُيتوقع أن تشهد المنطقة في المستقبل طفرة في الطلب من قبل المستهلكين. 

يشهد قطاع التلفزيون عدة توجهات رئيسية برزت بشكل واضح في الفترة ا�خيرة. وتأتي خدمات "الفيديو عند الطلب" و"التسجيل 
ثم المشاهدة الحقº" في مقدمة الطلبات المتنامية، لكن مع تباين بين مختلف ا�سواق في المنطقة، ويتركز الطلب بشكل رئيسي 
على مسلسالت الدراما العربية الشهيرة، وبا�ضافة إلى ذلك، تشهد التليفزيونات التي تبث بتقنية HD عالية الدقة نجاحº متواصًال ، 

وبدأت صناعة ا�عالم باالستفادة من البيانات القّيمة حول عادات المشاهدين وأنماط استخدامهم للتلفزيون، والتي باتت متوفرة بعد 
استخدام جهاز قياس نسبة المشاهدة "people meter" في ا�مارات، با�ضافة إلى البيانات التي يوفرها التلفزيون المرتبط ببروتوكول 

ا�نترنت"IPTV"15، أو المنصات الحرة للمحتوى "OTT" 16، لكن القنوات الفضائية المرتبطة ببث ا�قمار االصطناعية ما تزال تستحوذ على %80، 
بما في ذلك التلفزيون المدفوع وا�عالنات، فيما يشكل التلفزيون المرتبط ببروتوكول ا�نترنت والمنصات الحرة للمحتوى معº أقل من %20 

مع توقعات بتحقيق نمو سريع في السنوات الخمس المقبلة17.

وفي بعض دول المنطقة، وخاصة السعودية وقطر وا�مارات، يسجل التلفزيون المرتبط ببروتوكول ا�نترنت انتشارµ متزايدµ ما أوجد 
منصات اجتماعية محلية ورقمية مترابطة من خالل التلفزيون، ا�مر الذي يفتح أبواب الفرص لتوزيع أفضل وتحقيق عوائد مجزية من 

المحتوى المحلي، وتساهم جميع هذه المعطيات المرتبطة ببعضها البعض في توفير تجربة أفضل للمشاهدين والمتابعين إضافة إلى 
توفير محتوى محلي متخصص.("توجهات جديدة للمحتوى المرئي والمسموع: من شاشات الهواتف الذكية إلى الشاشات الكبيرة" 

صفحة 24).

تشهد وسائل ا�عالم المطبوعة تراجعº يمكن تفسيره بتطور الوسائط الرقمية، وعلى عكس ا�سواق العالمية، وقبل العام 2014، قاومت 
سوق ا�عالم المطبوع في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا نوعº ما، التراجع الذي شهده ا�نفاق ا�عالني في الصحف والمجالت على 
مستوى العالم، إذ أن المعلنين ممن يستهدفون ا�سواق المحلية عوضº عن ا�قليمية لم يكن أمامهم خيارات بديلة، وحتى فترة قريبة، 

كان ا�عالم المطبوع يستحوذ على 40% من إجمالي ا�نفاق ا�عالني المحلي في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي18،
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لكن الواقع قد تغير، وذلك في ضوء التحول التدريجي لقراءة ا�خبار نحو الوسائط الرقمية، وفي العالم الرقمي، تواجه وسائل ا�عالم 
المطبوعة منافسة قوية ليس بين بعضها البعض، بل من قبل المحطات التلفزيونية وكبار المستثمرين في شبكة ا�نترنت والشركات 
الرقمية الناشئة، ففي السعودية على سبيل المثال، يستحوذ الموقع ا�خباري "سبق" على متابعين أكثر بـ 10 مرات من أي مواقع إخبارية 

أخرى بما فيها مواقع الصحف المحلية، ومن جانب آخر، بدأت الشبكات االجتماعية في ترسيخ مكانتها بين وسائط نقل ا�خبار أيضº، مع 
ازدياد أهميتها بالنسبة لشريحة واسعة من الجيل الرقمي في العالم العربي باعتبارها أول محطة لالطالع على ا�خبار، وكمصدر هام 

للحصول على المعلومات بالنسبة لوسائل ا�عالم االحترافية. ومن هنا تبرز ضرورة أن تستثمر وسائل ا�عالم المطبوعة في تطوير قدراتها 
الرقمية بالتوازي مع ترشيد إنفاقها التقليدي. 

 µلكن من الناحية ا�يجابية، تتمتع وسائل ا�عالم المطبوع في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا بمقومات تميزها عن نظيراتها العالمية نظر
لمواصلة تحقيق مستويات أرباح مرتفعة، فيما تعاني نظيراتها العالمية نتيجة التغيرات المتسارعة. ويمكن لوسائل ا�عالم المطبوعة في 

المنطقة بناء آفاق مستقبلية واعدة من خالل توفير محتوى محلي ذو جودة عالية بمستوى تحريري رفيع، با�ضافة إلى دعم فريق المبيعات 
الذي يتمتع بالخبرة في ا�سواق المحلية وشبكة عالقات قوية ومباشرة مع المعلنين.

كما أن الوقت قد حان لتصحيح واقع سوق ا�عالن في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، إذ ما تزال حصة الفرد من ا�عالن في المنطقة 
منخفضة. فعلى سبيل المثال وصلت حصة الفرد من ا�عالن في السعودية إلى 38 دوالر في 2014 مقارنة مع 520 دوالر في الواليات 

المتحدة، و313 دوالر في اليابان (الشكل 3)19.
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وفيما تباطأ نمو ا�نفاق ا�عالني في ا�سواق المتقدمة، تبدو الصورة معاكسة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا حيث يسجل 
ارتفاعº في معدالت النمو، وتشير التوقعات إلى أن الفترة بين 2014 و2018 ستشهد نموµ في حصة الفرد من ا�نفاق ا�عالني بمعدل

2.8% في السعودية، وبمعدل 6.2% في مصر، و2.7% في ا�مارات، مقارنة مع 2.5% فقط في الواليات المتحدة ا�مريكية، و1.7% في اليابان، 
و1.4% في ألمانيا20.

ومن المتوقع أن تشهد السوق ا�عالنية على مستوى منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا نموµ سنويº مركبº بمعدل 6% بين عامي 
2014 و2019، لترتفع بذلك من حيث القيمة من 5.6 مليار دوالر إلى 7.6 مليار دوالر21، مقارنة مع 4.4% نسبة النمو المتوقع في السوق 

ا�عالنية عالميº (الشكل 4)22.

الشكل 3:
تسجل حصة الفرد من ا�عالنات في ا�سواق الرئيسية بمنطقة 

الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا صعودµ من مستويات متدنية

المصدر: دراسة وسائل ا�عالم والترفيه 2014 – 2018 الصادرة عن "بي دبليو سي"، تحليالت "ستراتيجي &"

حصة الفرد من ا�نفاق ا�عالني (الوحدة: دوالر أمريكي، 2014 – 2018)

10



 وفي ظل هذه المعطيات، من الضروري متابعة كيف سيتم إعادة توزيع ا�نفاق ا�عالني على مختلف الوسائل ا�عالمية (الشكل 5)، حيث 
تستحوذ الصحف على سبيل المثال على 32% من ا�نفاق ا�عالني، لكن حصتها من إجمالي المدة الزمنية التي يقضيها ا�فراد في متابعة 

وسائل ا�عالم هي 9% فقط، وفي المقابل، تصل حصة ا�عالم الرقمي إلى 27% من إجمالي المدة الزمنية لمتابعة وسائل ا�عالم لكنها 
تستحوذ على 9% فحسب من ا�نفاق ا�عالني23، ومع االستثمار في تطوير جودة وقدرات الوسائط ا�عالنية في المنطقة، فمن المتوقع أن 
يسجل ا�عالن الرقمي نموµ كبيرµ. ومن جانب آخر، فإن زيادة انتشار التلفزيون المرتبط ببروتوكول ا�نترنت في بعض دول الخليج يشكل 

فرصة أمام خبراء التسويق لزيادة فعالية إعالناتهم التلفزيونية، ومن الممكن أن يساهم ذلك في تسريع عملية انتفال ا�عالنات بعيدµ عن 
الصحف والمجالت المطبوعة في المنطقة.

الشكل 4: 
ُيتوقع أن يستحوذ ا�عالن الرقمي على ُخمس سوق ا�عالنات في 

الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا بحلول 2019

المصدر: تحليالت وتوقعات "ستراتيجي &"

سوق ا�عالنات في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا
(الوحدة:مليار دوالر أمريكي ونمو سنوي مرّكب، 2014 – 2019)
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الشكل 5:
يتميز ا�عالم الرقمي بآفاق واعدة في ا�سواق الرئيسية بمنطقة 

الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

المصدر: تحليالت "ستراتيجي &"

1 البحرين ومصر وا�ردن ولبنان وقطر والســعودية وتونس وا�مارات. اســتخدام ا�نترنت يشــمل االســتخدام في المنزل فقط. 

ــر والبحريــن ومصــر والعــراق وا�ردن والكويــت ولبنــان وليبيــا والمغــرب وســلطنة عمــان وا�راضــي الفلســطينية وقطــر والســعودية وســوريا وتونــس  2  الجزائ

وا�مــارات واليمــن.
3 البحرين والكويت وســلطنة عمان وقطر والســعودية وا�مارات واليمن وا�عالن ا�قليمي. 
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المدة الزمنية لمتابعة الوسيلة ا�عالمية مقابل التوزيع ا�عالني (حسب المنصة ا�عالمية، 2013)
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مالمح نمو قطاع ا�عالم في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا
يعكس الواقع السكاني وبيانات االستهالك في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا صورة واعدة للتغيرات الحالية، وعند النظر إلى 

مستقبل القطاع، من الضروري رصد أربعة توجهات أساسية من أجل تحديد مالمح وآفاق النمو وهي كالتالي:

• بروز جيل رقمي بين الشباب العربي
• الطلب على المحتوى المحلي 

• انتشار استخدام الهاتف المتحرك
• التحول إلى ا�عالم المدفوع 

تبرز هذه التوجهات في مختلف حقول العمل ا�عالمي، وخاصة في ثالثة مجاالت سيتم البحث فيها بالتفصيل الحقº وتشمل كًال من: 
ا�لعاب، المحتوى المرئي والمسموع، والتجارة ا�لكترونية. وتشكل جميع هذه المجاالت تأكيدµ على أهمية أن تستثمر الشركات العالمية 

في تطوير وإنتاج المحتوى المحلي في حال أرادت النجاح في المنطقة.

بروز جيل رقمي بين الشباب العربي
تشهد القيم الثقافية التي طالما تميزت بها المنطقة العربية تغيرات بشكل تدريجي، وقد أظهر استبيان حديث لـ "ستراتيجي &"24 أن 

القيم التقليدية في المنطقة والممثلة بالكرامة والضيافة والكرم على سبيل المثال, بدأت تتكامل مع بروز تدريجي لظاهرة استقالل 
الفرد أو ما يعرف بالـ "الفردية"، ويظهر ذلك جليº لدى الشباب من الفئة العمرية بين 15 عامº لغاية 35 عامº، والذين نطلق عليهم اسم 

"الجيل العربي الرقمي". ويعكس هذا التوجه إدراك الشباب العربي �همية تحقيق ما يصبون إليه من أهداف كأشخاص مستقلين، 
والتعبير عن آرائهم وكيانهم الشخصي، واحترام استقالليتهم واعتمادهم على أنفسهم، ولكن مالذي تحمله هذه المؤشرات من أهمية 
لوسائل ا�عالم؟ ويكمن الجواب في أن هذا الواقع الجديد سيؤدي إلى تغيير أنماط وعادات ا�فراد في متابعة أخبار وسائل ا�عالم وبالتالي 

تغير طريقة إنتاج هذه الوسائل.

يتطلع الشباب بشكل متزايد للحصول على محتوى مخصص لهم عوضº عن المحتوى المستورد والذي تتم إعادة صياغته وتوجيهه 
للمنطقة، فهم يريدون محتوى يالمس حياتهم اليومية وتجاربهم الشخصية ويعكس آرائهم ونظرتهم للواقع، وعندما لم يجد الشباب 

ما يريدونه من محتوى، بادروا بصناعته بأنفسهم، وقد ساهمت هذه الدوافع لدى الشباب بالتزامن مع سهولة النشر والتواصل التي 
يوفرها ا�عالم الرقمي إلى تنوع المحتوى المتوافر، بدءµ من مقاطع الفيديو التي يصورها ا�فراد ويبثونها عبر موقع يوتيوب، وصوالً إلى 

إنتاج ا�فالم الروائية القصيرة بميزانيات صغيرة فازت بعضها بجوائز عديدة، با�ضافة إلى العديد من ا�لعاب ذات الطابع المحلي.

الطلب على المحتوى المحلي
 µتكمن إحدى أهم خصائص المحتوى المحلي في مدى اعتماده على اللغة العربية، وينطبق ذلك على مختلف فئات الوسائل ا�عالمية، بدء
من التلفزيون وا�فالم مرورµ بالمحتوى الرقمي ووصوالً إلى ا�لعاب. إن إقبال الشباب على المحتوى العربي يفوق بشكل كبير إقبالهم على 

المحتوى ا�نجليزي، ومن الواضح أن هذا الطلب لم يلق بعد العرض المطلوب، ومع أن المتحدثين باللغة العربية يشكلون 5% من إجمالي 
.26ºمستخدمي شبكة ا�نترنت في العالم25، إال أن أقل من 1% من المواقع توفر محتوى عربي

كما يتطلع الشباب لما يتخطى مجرد توافر محتوى عربي فحسب، بل هم يريدونه محليº أيضº، ففي السعودية على سبيل المثال، 
فإن المعروض من المواد التلفزيونية المصرية وا�مريكية يفوق الطلب، حيث يريد المشاهدون محتوًى خليجيº أكثر، وهنا يبرز تحٍد 

هام بالنسبة للعاملين في قطاع ا�عالم، حيث يتطلب توفير محتوى عربي محلي استخدام مواهب محلية بالتزامن مع تمويل مستمر 
ومستدام للمحتوى، وذلك عبر خيارات متنوعة من نماذج التمويل فضًال عن إيجاد عالمة تجارية ذات مصداقية وموثوقية للعمل ا�عالمي.
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 انتشار استخدام الهاتف المتحرك 
يأتي سوق الهواتف المتحركة في مقدمة فئات قطاع ا�عالم كونه ا�سرع نموµ مقارنة مع الفئات ا�خرى في الشرق ا�وسط، حيث تجاوزت 

نسبة انتشار الهواتف الذكية في ا�مارات والسعودية معدل 75% من إجمالي السكان، فيما يدخل 55% من المستخدمين إلى شبكة 
ا�نترنت يوميº عبر الهواتف الذكية27. كما أن عدد مستخدمي شبكة ا�نترنت ذات النطاق العريض على الشبكة الخليوية يتجاوز عدد 

المستخدمين على الشبكة الثابتة لها في المنطقة، وبالنسبة للجيل الذي يكبر بالتزامن مع نمو وسائل ا�عالم عبر الهواتف المتحركة، 
فإن هذه التوجهات ستترك تأثيرات طويلة ا�مد على أنماط استخدام وسائل ا�عالم.

وبات ا�فراد يعتمدون على ا�جهزة المتحركة الستخدام ا�لعاب أو الدخول إلى مواقع التواصل االجتماعي بمعدل أكبر من جهاز الكمبيوتر 
التقليدي، كما أن نسبة استخدام الهواتف الذكية في تصفح ومتابعة ا�خبار، تقترب بسرعة من نسبة استخدام جهاز الكمبيوتر المكتبي 

أو المحمول.

ومن جانب آخر، أصبح استخدام الفيديو عبر الهواتف المتحركة منتشرµ بشكل واسع، ومع جهوزية سوق التطبيقات ا�قليمية نحو 
التطبيقات المخصصة ل¨لعاب أو تلك المرتبطة با�نتاجية أو خدمات المرافق على غرار "غوغل دوكس" أو "دروب بوكس"، فمن المتوقع 

توسع استخدامات هذه المنصة بشكل متزايد.(الشكل 6).
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الشكل 6:
يأتي سوق الهواتف المتحركة ضمن

أسرع الفئات ا�عالمية نموµ في المنطقة
تطبيقات الهواتف ا�ولى حسب الفئة
(نسبة إجمالي عمليات التنزيل، 2012)

القيمة المتوقعة لسوق تطبيقات الهواتف
 (الوحدة: مليون دوالر أمريكي 

ونمو سنوي مرّكب، 2014 – 2019)

من الضروري أن تقوم المؤسسات ا�عالمية في المنطقة بدمج منصات الهواتف المتحركة ضمن استراتيجيات عملها وأن تسّرع تطوير 
ما توفره من خدمات إعالمية عبر الهاتف المتحرك. ومن جانب آخر، على مسؤولي التسويق دمج هذه المنصات ضمن حمالتهم الدعائية 

لتعزيز فعالية الرسالة ا�عالنية ودعم إيصالها والتفاعل معها.

مالحظة: شــــمال أفريقيا تتضمن الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس. يتألف المشرق من : 
العراق وا�ردن ولبنان وا�راضي الفلسطينية وسوريا. تتضمن دول مجلس التعاون الخليجي 

البحرين والكويت وســــلطنة عمان وقطر والسعودية وا�مارات واليمن.

المصدر: تحليالت وتوقعات "ستراتيجي &" 

التحول إلى ا�عالم المدفوع
لطالما استحوذ ا�عالم المدفوع على حصة ضئيلة من أسواق المنطقة، ويعود ذلك بشكل رئيسي لتوافر القنوات الفضائية المجانية، 

وغياب دور السينما في السعودية، كما أن زيارة السينما لم تكن منتشرة كعادة اجتماعية في الدول العربية ذات الكثافة السكانية 
الكبيرة. ويشكل ا�نفاق على ا�نشطة الترفيهية 2.4% فقط من ا�نفاق االستهالكي في المنطقة مقارنة مع 9% في الواليات المتحدة28. 

وبالرغم من ذلك، تشير التوقعات إلى نمو ا�نفاق االستهالكي في المنطقة على أنشطة التسلية والترفيه بمعدل 10% سنويº، وهو 
معدل يفوق الدول المتقدمة29، ما يحدث تسارعº في نمو قطاع ا�عالم المدفوع. وتساهم عوامل أخرى في دفع إضافي لهذا، وفي 

مقدمتهــا تزايــد المحتــوى الرقمــي، وارتفــاع الطلــب على المحتوى الســريع، وزيادة التركيز على المحتــوى المحلي الممتاز. 
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يمثــل نمــو المحتــوى المحلــي المتخصــص والقابــل للقيــاس فوائــد عدة، حيث يوفــر تجربة أفضل للمتابعين، ويلبــي رغبتهم في الدفع مقابل 
 µالمحتوى وهو ما تتفوق به دول الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيا على المعدل العالمي، حيث يحقق معدل إنفاق الفرد على ا�عالم نمو
أكبر من العديد من الدول المتقدمة (الشــكل رقم 7). ويمكن لمســؤولي التســويق اســتهداف العمالء بشــكل أكثر فعالية وخاصة عبر 

المحتوى الرقمي.

ومــرة جديــدة، يأتــي الجيــل الرقمــي بيــن الشــباب العربي في مقدمة هذا التوجه، فهم يتصدرون اشــتراكات مواقــع المنصات الحرة للمحتوى 
"OTT" ، وهم أكثر فئة اســتخدامº للتجارة ا�لكترونية، وهم المســتهلك الرئيســي ل¨لعاب المدفوعة. وعطفº على ما ســبق، فإن هذا الجيل 

يتطلــع لمحتــوى عربــي محلــي، وســيكون هذا المحتوى المســتفيد ا�ول من هذا التوجه.
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الشكل 7:
ما يزال إنفاق المستهلك على ا�عالم في منطقة الشرق ا�وسط 

وشمال أفريقيا أدنى من المعدالت العالمية
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مالحظة: ا�نفاق على ا�عالم ال يشــمل الجانب المؤسســي بين الشــركات 
دراســة وســائل ا�عالم والترفيه الصادرة عن "بي دبليو ســي"، "يورومونيتور"، أغســطس 2014 – 2018

المصدر: تحليالت "ستراتيجي &"

النمو في حصة الفرد من ا�نفاق على ا�عالم مقابل ا�نفاق على ا�عالم 
كنسبة من ا�نفاق االستهالكي (توقعات 2014)
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نظرة معّمقة نحو ثالث صناعات إعالمية 
يساعد رصد واقع كل من صناعة ا�لعاب، والمحتوى المرئي والمسموع، والتجارة ا�لكترونية، بشكل معّمق في فهم آليات تأثير التوجهات 

ا�ربعة الرئيسية المسيطرة على صناعة ا�عالم في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا بشكل عملي.

ا�لعاب في الشرق ا�وسط 
يعكس قطاع ا�لعاب حجم الفرص التي تزخر بها صناعة ا�عالم بالنسبة لالعبين الدوليين، حيث يسجل نموµ بمعدالت تفوق المعدل 

العالمي، بل ويتفوق على النمو الذي تشهده الدول الناشئة مثل روسيا والصين وكوريا الجنوبية30. كما أن فئة ا�لعاب تتصدر باقي الفئات 
ا�عالمية ا�خرى باعتبارها ا�سرع نموµ في منطقة الشرق ا�وسط، مع توقعات بزيادة حجم قطاع ا�لعاب بمعدل 3 أضعاف في السنوات 
المقبلة، بحيث يرتفع من 1.6 مليار دوالر في عام 2014 ليصل إلى 4.4 مليار دوالر في عام 2022 (الشكل رقم 8)31، وخالل هذه الفترة، 

ستشهد ا�لعاب ا�لكترونية التقليدية، أي تلك المعتمدة على ا�قراص المدمجة تباطؤµ في معدالت النمو، في مقابل ارتفاع وتيرة النمو 
في ألعاب ا�نترنت وا�جهزة المحمولة وذلك في ظل العوامل التالية:

 
• االنتشار السريع لÕنترنت ذي النطاق العريض

• الزيادة في انتشار الهواتف الذكية
• نمو استخدام موقع "فيسوك"

• سهولة الشراء من خالل منصات التطبيقات عبر ا�جهزة المحمولة.
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الشكل 8:
ºُيتوقع أن تنمو سوق ا�لعاب بمعدل ثالثة أضعاف تقريب

سوق ا�لعاب في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 
(الوحدة: مليار دوالر أمريكي، 2012 – 2022)

المصدر: تحليالت "ســتراتيجي &"

تشهد بعض دول المنطقة، بما فيها السعودية وا�مارات، إقبال نحو 30% من السكان على استخدام ا�لعاب ا�لكترونية إما عبر أجهزة 
الكمبيوتر الشخصي أو عن طريق الهواتف الذكية أو ا�جهزة اللوحية (الشكل 9)، وتبرز الفرص ا�هم في ألعاب ا�جهزة المحمولة. وبالرغم 

من أن ألعاب أجهزة الـ"كونسول" تستحوذ على النسبة ا�كبر في السوق حاليº، إال أن ألعاب ا�جهزة المحمولة ستتصدر باقي المنصات، 
وستستحوذ على أكبر نسبة من السوق بحلول العام 322018، كما ستلعب ا�جهزة اللوحية دورµ مهمº باستحواذها على 20% من سوق 

ا�جهزة المحمولة خالل عامين. 33
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الشكل 9:
تسجل ا�لعاب انتشارµ واسعº على امتداد المنطقة مع تباين 

استخدام منصات ا�لعاب بين الدول

استخدام ا�لعاب ا�لكترونية، حسب المنصة (نسبة مئوية من الالعبين، 2012)

المصدر: تقرير "التقاء الشاشــات في الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيا" من شــركة "إبســوس"، تحليالت "ســتراتيجي &"

يستقطب بروز منصات جديدة ل¨لعاب فئاتº من المستخدمين لم يعتادوا اللعب عبر أجهزة الـ"كونسول"، مثل "إكس بوكس" أو "بالي 
ستيشن"، لكنهم باتوا يقضون وقتº أطول في اللعب عبر ا�نترنت أو باستخدام الهاتف المتحرك أو الجهاز اللوحي، نظرµ لما توفره هذه 
الوسائل من سهولة باعتبارها خيارµ مناسبº لذلك. وبينما ال يصنف مستخدمو ا�لعاب الجدد أنفسهم كالعبين متمرسين، ينتهي بهم 

ا�مر لقضاء وقت أطول في اللعب بحسب يانيك ثيلر، مدير شركة "يوبيسوفت ا�مارات"، والذي يشير إلى أن هذه الظاهرة ستكون السمة 
ا�برز لتوجهات النمو في المستقبل ضمن قطاع ا�لعاب. تنقسم ألعاب ا�نترنت إلى فئات عدة هي، ا�لعاب متعددة الالعبين، أي التي 
تشمل شبكة واسعة من المستخدمين، با�ضافة إلى ألعاب الحركة، وا�لعاب االجتماعية، وا�لعاب الخفيفة، وتستحوذ ا�لعاب متعددة 

 ºالالعبين على غرار "ورلد أوف وور كرافت" و"سيكند اليف"، وا�لعاب االجتماعية مثل "فارم فيل" و "وردز وذ فرندز" على حصص أكبر نسبي
من السوق.

كما يشكل تطور المنصات فرصة جيدة لتحقيق عوائد مالية من قطاع ا�لعاب، إذ أن متوسط العائد لكل مستخدم في ا�جهزة اللوحية 
 ،ºأعلى من أي منصة أخرى34، ويتراوح متوسط العائد لكل مستخدم عبر مختلف منصات ا�لعاب المدفوعة بين 15 إلى 27 دوالر شهري
ويتفوق بذلك على ما تحققه مواقع فيديو المنصات الحرة للمحتوى "OTT" في المنطقة35. وبناء على هذه المعطيات، نتوقع أن يصل 

إجمالي حجم سوق ا�لعاب إلى مستوى مواٍز لسوق التلفزيون خالل السنوات السبعة أو الثمانية المقبلة.

20



وحتى اليوم، تهيمن ا�لعاب العالمية التي تنتجها شركات التطوير الدولية على الحصة ا�كبر من إجمالي السوق، حيث تستحوذ على 
90% من إجمالي سوق ا�لعاب في المنطقة العربية، لكن ُيتوقع أن تقود ا�لعاب المحلية أو تلك العالمية ذات النسخ المخصصة للمنطقة 

مسيرة النمو، لتساهم بأكثر من 15% من إجمالي السوق في فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات36.

يشير فينس غصوب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فالفل غيمز"، إلى أن نخبة من ا�لعاب فقط استطاعت تحقيق عوائد 
مالية في السابق، لكنه يلفت إلى أن السوق باتت متفرعّة أكثر من حيث تنوع فئات ا�لعاب وأنواع الالعبين، ويضيف:" ستكون الفرص 
المتوفرة للجميع محدودة ضمن أسواق خاصة خارج نطاق ا�لعاب الكبيرة والشهيرة، لكن ستبرز فئة متوسطة من الشركات الرابحة، 

يراهن بعضها على توفير ألعاب تشابه ا�لعاب العالمية للمستخدم، ويراهن البعض اÞخر على توفير ألعاب محلية، فيما تتجه فئة أخرى 
لتعديل ا�لعاب العالمية وتطوير نسخ محلية منها مخصصة للمنطقة. لكن بشكل عام، فإن ارتفاع مستوى النضج في صناعة ا�لعاب 

على مستوى المنطقة يفتح الباب أمام استثمارات أكبر في ا�لعاب المحلية".

وفــي ظــل الطلــب علــى المحتــوى المحلــي ضمــن مختلــف فئات صناعة ا�عالم على مســتوى المنطقة، يمكن رصد توجهين رئيســيين لتلبية 
هذا الطلب.

يكمن التوجه ا�ول في زيادة إقبال الشركات العالمية على تعريب المحتوى الذي تقدمه، بهدف تعزيز فرص النمو واالنتشار في أسواق 
الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، ("يوبيسوفت: إيجاد الفرص بقطاع ا�لعاب في منطقة الشرق ا�وسط" الصفحة 22)، فعلى سبيل المثال، 

أطلقت شركة "إلكترونيك آرتس" نسخة عربية من لعبتها الشهيرة "فيفا" تتضمن شخصيات لنجوم كرة القدم العرب. 
فيما يتمثل التوجه الثاني في قيام شركات التطوير ا�قليمية بإضافة خصائص محلية إلى ا�لعاب العالمية، وتطوير ألعاب أصلية ل¨سواق 

المحلية، وذلك على غرار شركة "ميس الورد" ا�ردنية التي أطلقت ألعاب "تركس" و"طرنيب" و"دومنيوز"، وشركة "ويكسل استديوز" 
اللبنانية التي أطلقت لعبة ا�بطال الصغار "ليتل هيروز" وسباق البقاء "سرفايفل ريس".

 .ºكما لم يحصر المطورون ا�قليميون نطاق عملهم با�سواق المحلية، حيث حقق العديد منهم نجاحات عالمية بألعاب تم تطويرها محلي
فعلى سبيل المثال، أطلقت مجموعة مطورين شباب من لبنان لعبة "بيردي نام نام" عام 2011، وهي نسخة عربية للعبة "أنغري بيردز"، 

ووصلت اللعبة إلى قائمة التطبيقات العشرة ا�كثر شعبية في الشرق ا�وسط وروسيا، وجاءت بين الثالثين تطبيقº ا�كثر شعبية في 
فرنسا، وبين أفضل 100 في الواليات المتحدة، ومن جانب آخر، هناك لعبة "باو" المتوفرة على هواتف وأنظمة "بالك بيري" و"آي أو إس" 

 ،ºافتراضي ºو"آندرويد"، والتي طورها اللبناني بول سالمة، وهي شبيهة بلعبة "تاماغوتشي" اليابانية، حيث يجب على الالعب أن يرعى كائن
وهو عبارة عن حبة بطاطا مثلثة الشكل. وتصدرت اللعبة المرتبة ا�ولى في ألعاب ا�طفال على هواتف "آي فون" في 90 بلدµ، كما جاءت 

بين أفضل 10 ألعاب مدفوعة على نظام "آي أو إس" في دول مثل البرازيل وفنلندا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وإسبانيا37.

ومن الضروري إدراك الدور الذي يلعبه الجيل العربي الرقمي في قيادة نمو قطاع ا�لعاب، سواء كمستخدمين أو كقاعدة للمواهب الواعدة 
التي من شأنها تطوير صناعة ا�لعاب في المنطقة. وفي المتوسط، يقضي الشباب في المنطقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 
عامº، ثمانية ساعات أسبوعيº في استخدام ا�لعاب ا�لكترونية، وفي العديد من الدول ومن ضمنها السعودية، ُيقبل أكثر من 50% من 

 ºحاسم µمستخدمي ا�نترنت على ألعاب الشبكة العنكبوتية. وتلعب التسهيالت الرقمية للشباب، وخاصة في بيئة ا�جهزة المحمولة، دور
في ترسيخ منطقة الشرق ا�وسط كمركز لتطوير ا�لعاب، ويقول ثيلر:"يتطلب تطوير ا�لعاب على ا�جهزة المحمولة مواهب شابة بخبرات 

جديدة وإنتاجية سريعة وأساليب عمل متنوعة، فيما تعتمد ألعاب ا�جهزة ا�لكترونية ا�خرى "boxed games" على متخصصين محترفين، 
و تأخذ وقتº أطول �نتاجها".
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"يوبيسوفت": إيجاد الفرص بقطاع ا�لعاب في الشرق ا�وسط
عندما قررت شركة الترفيه العالمية "يوبيسوفت" إطالق مركز للتطوير في الشرق ا�وسط، عكست هذه الخطوة ثقة الشركة 

بمستقبل واعد للمنطقة، أي أنها ليست مجرد سوق �لعاب الفيديو التي تنتجها الشركة، ويشير يانيك ثيلر، مدير شركة 
"يوبيسوفت ا�مارات" إلى أن منطقة الشرق ا�وسط تتميز أيضº بقاعدة هامة من المواهب، وذلك في ظل وجود فئة كبيرة من جيل 

الشباب الذين نشأوا في عصر ا�جهزة والهواتف المتحركة وألعاب الفيديو.

ومن الواضح أن شركة "يوبيسوفت" تدرك تمامº أهمية المواهب، فلديها ثاني أكبر فريق داخلي للتطوير في العالم من حيث عدد 
الموظفين38، وتمتلك الشركة 29 استديو في 6 قارات، وتمتلك الشركة ثاني أكبر فريق لتطوير ا�لعاب على مستوى العالم، ولديها 

أكثر من 15 ترخيصº لحقوق ا�متياز التجاري، وأكثر من 9200 موظفº في 28 دولة، يعمل 85% منهم على تطوير ا�لعاب، لكنها ال 
توجه أعمالها إلى ا�سواق المحلية بشكل كبير باعتبارها شركة عالمية، إذ يقوم كل استديو بتطوير ألعاب يتم توزيعها دوليº، بما 
في ذلك استديو الشركة في أبوظبي. وبعد االنطالق على شبكة ا�نترنت في العام 2011، طّورت "يوبيسوفت" لعبة "سي إس آي: 

هيدن كرايمز" وتم إطالقها عام 2014. ويلفت ثيلر أن اللعبة تم تطويرها بالكامل في أبوظبي، بدءµ من التصميم وصوالً إلى ا�نتاج 
وتطوير التكنولوجيا ورسوم الـ"غرافيك" وا�عمال الفنية، وقد تم تنزيل اللعبة 15 مليون مرة حول العالم، وتتوفر على ا�جهزة 

اللوحية والهواتف الذكية.

وتشكل الهواتف المتحركة سوقº هامة بالنسبة لـ"يوبيسوفت"، وكان ذلك أحد أسباب اهتمام الشركة في تأسيس مركز تطوير لها 
في الشرق ا�وسط، حيث انتشر استخدام تكنولوجيا الهواتف المتحركة في المنطقة بوتيرة أسرع من باقي ا�سواق، وبذلك يكون 

استديو أبوظبي ثاني استديو في العالم يتم فيه تطوير ألعاب الهواتف المتحركة لشركة "يوبيسوفت". 

التركيز على المواهب
يأتي استمرار تطوير قاعدة المواهب وتنميتها ضمن أهم أولويات "يوبيسوفت" في المنطقة خالل السنوات المقبلة، ويضم استديو 

الشركة في أبوظبي 40 موظفº، ويهدف ثيلر إلى رفع العدد إلى 100 موظف خالل السنوات القليلة المقبلة. ويتمتع فريق العمل 
الحالي بالتنوع مع وجود موظفين من 20 جنسية بخبرات متفاوتة، وقد تم تحفيز االبتكار وا�بداع في االستديو من خالل استقطاب 

موظفين من مجموعة واسعة من الخبرات، بما فيهم من عمل في ألعاب الـ"كونسول" با�ضافة إلى من يتمتعون بخبرات خارج صناعة 
ا�لعاب.

ويضم فريق العمل العديد من المبرمجين والفنانين ليس لديهم خبرة عملية في تطوير ا�لعاب، لذا يتم تدريبهم لبضعة أشهر، 
وتعمل "يوبيسوفت" مع أكاديمية "تدريب" المتخصصة في التدريب والتابعة لـ twofour54، ويتم التعاون بينهما على إقامة دورات 

تدريبية متخصصة في ا�لعاب واختيار متدربين وموظفين من ضمن المشاركين ممن يجتازون الدورات بنجاح.

مستقبل "يوبيسوفت" في العالم العربي
في ظل تزايد شعبية ا�لعاب في الشرق ا�وسط، ستقوم "يوبيسوفت" باستهداف المستخدمين في المنطقة خالل العامين 

المقبلين.
وسيتم ذلك من خالل إضافة اللغة العربية إلى اللغات المتوافرة في ا�لعاب العالمية بوتيرة أكبر عند إطالقها في ا�سواق، فعلى 

سبيل المثال، قام فريق المطورين في "مالمو" في السويد والذي يعمل على لعبة جديدة بعنوان "ذا ديفيجن"، بالتعاون مع استديو 
أبوظبي بتطوير النسخة العربية. كما بدأت "يوبيسوفت" بتوفير نسخ محلية من ا�لعاب التي تم إنتاجها في السابق، من خالل 

إضافة اللغة العربية إلى كٍل منها، وذلك في استديو أبوظبي. كما يتولى موظفو الشركة في أبوظبي مهمة سفراء العالمة التجارية 
للشركة، وذلك لترويج ألعاب "يوبيسوفت" في أوساط المستخدمين العرب. ترى "يوبيسوفت" مستقبًال واعدµ في المنطقة، ويقول 

ثيلر:"قد يرى البعض أن العمل في الشرق ا�وسط يمثل تحديº للشركات، لكننا نراها منطقة زاخرة بالفرص"
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توجهات جديدة للمحتوى المرئي والمسموع: من شاشات الهواتف 
الذكية إلى الشاشات الكبيرة

في ظل توفر الفيديو في دور السينما والتلفزيون، وعلى شبكة ا�نترنت والهواتف الذكية، يعكس تطور المحتوى المرئي والمسموع 
نوعº ما التوجهات الكبرى في قطاع ا�عالم، إذ يساهم الطلب على المحتوى المحلي باللغة العربية، مدفوعº بالجيل العربي الرقمي، في 

تحفيز حركة جديدة من ا�نتاج ا�عالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خارج نطاق مراكز ا�نتاج ا�عالمي التقليدية في مصر. 
ففي صناعة ا�فالم على سبيل المثال، بدأت ا�عمال الفنية المستقلة بمعالجة قضايا تتناول واقع الحياة المعاصرة في دول الخليج بشكل 
مباشر، وقد أشاد بها النقاد من داخل المنطقة وخارجها. وعلى نطاق التلفزيون، بدأ المنتجون بتجربة مقاربات أكثر تحررµ بفضل قدرتهم 
على تناول القضايا المقبولة اجتماعيº في مختلف ا�سواق، وذلك عوضº عن إنتاج أعمال محافظة أكثر لتعزيز انتشارها في المنطقة ككل. 
وبينما يتطور قطاع التلفزيون، بادر منتجو المحتوى على موقع "يوتيوب"، على غرار "يوترن إنترتيمنت" و"تلفاز 11"، بالتعويض عن النقص 

في المحتوى المحلي الموجه لمجتمعات محددة على محطات التلفزيون الفضائية المجانية.

وبالرغم من توفر العديد من الخيارات لمشاهدة المحتوى عبر منصات مختلفة، إال أن التلفزيون ما يزال يهيمن على مركز الصدارة في 
المنطقة، وتشكل التوجهات المؤثرة على تطور التلفزيون مؤشرات على التغيرات الحالية التي يشهدها المحتوى المرئي والمسموع 

بمختلف فئاته.

تكمن أبرز التوجهات الحالية في االنتقال إلى ا�عالم المدفوع، حيث يسجل انتشار التلفزيون المدفوع نموµ أسرع من التلفزيون المعتمد 
على ا�عالنات، على أن يتجاوزه قريبº، إذ ُيتوقع أن يحقق التلفزيون المدفوع نموµ بمعدل 10.3% سنويº، مقارنة مع نمو بمعدل 7.8% في 

التلفزيون المعتمد على ا�عالنات (الشكل 10)، وبالرغم من استمرار هيمنة المحطات التلفزيونية الفضائية على القطاع ككل، بحصة تصل 
إلى 95% من إجمالي توزيع قنوات التلفزيون39، إال أن التلفزيون المرتبط ببروتوكول ا�نترنت"IPTV"حقق نجاحات قوية في قطر وا�مارات خالل 

السنوات الماضية، وربما يعكس ذلك مؤشرات تغيير في باقي أنحاء المنطقة. 
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الشكل 10:
التلفزيون المدفوع ينمو بوتيرة أسرع من التلفزيون 

المعتمد على ا�عالنات

إجمالي سوق التلفزيون، التلفزيون المعتمد على ا�عالن مقابل التلفزيون المدوفع
(الوحدة: مليار دوالر أمريكي، 2014 – 2019)

مالحظة: الســوق ال تشــمل منصات المحتوى الحر "OTT" وإعالنات الفيديو الرقمية

المصدر: تحليالت "ســتراتيجي &"

تشهد المنطقة حاليº وجود العديد من القنوات الرقمية، والتي تشمل التلفزيون المرتبط ببروتوكول ا�نترنت"IPTV"، أو المنصات الحرة 
للمحتوى "OTT"، على سبيل المثال "آيسي فليكس" و"إستكانة" و"أو إس أن بليه" و"شاهد دوت نت" و"تيلي"، با�ضافة إلى منصات 

التلفزيون المدفوع للدراما العربية، مثل "أو إس إن يا هال"، وتوفر هذه القنوات فوائد عدة، حيث يمكن للمعلنين من خاللها استهداف 
المستهلكين بطريقة أكثر فعالية من ا�عالن ا�قليمي في المنطقة العربية الذي يتوافر حاليº عبر محطات التلفزيون المجانية الفضائية. 

وبالتالي يساهم الفيديو والتلفزيون الرقمي في بناء مجموعة من المعلنين لمحتوى محلي متخصص، ممن لم يجدوا في محطات 
التلفزيون المجانية الفضائية ما يناسبهم. وفي دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال، ما يزال المحتوى التلفزيوني ذو صبغة 

إقليمية (الشكل 11). وبا�ضافة إلى ذلك، خلق بروز المنصات الحرة للمحتوى "OTT" عبر الوسائط الرقمية سوقº تلفزيونية جديدة، يمكن 
وصفها بسوق "ما بعد البث التلفزيوني" لم تكن موجودة على الساحة من قبل. وتعليقº على هذا التوجه يقول سامر عابدين المؤسس 
المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "إستكانة": "لم تكن هناك سوق لما بعد البث التلفزيوني خالل السنوات القليلة الماضية، حيث كان 

على المحطات إما أن تحقق ا�رباح عبر البث للمرات الثالثة أو ا�ربعة ا�ولى، أو أال تحقق أية أرباح، وكانت هذه المعادلة التقليدية السائدة، 
لكن بات بإمكاننا اليوم إعادة بث المحتوى وإضافة مورد دخل جديد".
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الشكل 11:
ما يزال المحتوى التلفزيوني ا�قليمي مهيمنº على دول مجلس 

التعاون الخليجي

معدالت مشاهدة التلفزيون حسب الدولة ومصدر القناة، محلية عربية أو عالمية
(بالنسب المئوية، 2013)

مالحظــة: قمنــا باحتســاب 70% مــن ا�عــالن ا�قليمــي للســعودية فيمــا توزعت الـ 30 % الباقيــة على بقية دول مجلس التعاون الخليجي وفقº لعدد الســكان

المصدر: "إبســوس"، تحليالت "ســتراتيجي &"

ومن جانبهم، سوف يستفيد المشاهدون من فوائد المنصات الرقمية، حيث توفر لهم فرصة للتمتع بالمحتوى الذي يريدونه وبجودة أكبر، 
با�ضافة إلى تجربة مشاهدة شخصية بفضل المميزات العديدة، على غرار الفيديو حسب الطلب، وميزة التحكم بالتوقيت. وفيما ينتشر 

هذا النمط من التحكم في المشاهدة لدى الفئة العمرية ا�صغر من 35 عامº، لكنه قد ال يحقق االنتشار الذي يحققه في ا�سواق ا�خرى، 
حيث ستستمر العائالت في متابعة برامج التلفزيون التقليدية عبر البث المباشر. وتعليقº على هذا التوجه يقول سانجي رينا، المدير العام 

لـ "قنوات فوكس إنترناشونال" في الشرق ا�وسط":"سوف يستمر نمط المشاهدة التقليدية لبرامج التلفزيون المباشرة، حيث تفرض 
العائالت عاداتها عبر مشاهدة التلفزيون كمجموعة عائلية مع بعضها البعض". 
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وتتمثل إحدى التحديات أمام االنتقال إلى التلفزيون المدفوع في قضية نماذج الدفع، في ظل تردد المستهلكين المحليين في استخدام 
بطاقات االئتمان لتسديد اشتراكات المحتوى الممتاز، وذلك نتيجة لضعف الثقة من جانب و�سباب دينية مرتبطة بالفوائد على استخدام 

بطاقات االئتمان. وقامت بعض الشركات العاملة في القطاع باعتماد نموذج الدفع عند التسليم، بحيث يقوم مندوب الشركة بزيارة 
المشترك في منزله لتحصيل رسوم االشتراك وتسليمه كلمة السر أو بطاقة االشتراك. لكن أكثر من 30% من المشتركين يطلبون الخدمة 

لكنهم يلغون الفكرة الحقº، مما يرفع من تكلفة نموذج الخدمة هذه لتؤثر على ما يمكن أن يساوي 20% من العوائد40. لذا وعلى غرار 
التجارة ا�لكترونية، تحتاج نماذج الدفع للمزيد من التطور.

وبالرغــم مــن التحديــات، فــإن تزايــد انتشــار القنــوات الرقميــة لتوزيع المحتوى بات محســومº إلى حد ما، ويتطلب إنجــاح التلفزيون المرتبط 
ببروتوكــول ا�نترنــت"IPTV" وقنــوات التوزيــع الرقميــة ا�خــرى الدمج بين المحتوى المحلي والمتخصص الذي يســتهدف فئات ســكانية 

محــددة، مــع توزيــع واســع ســواء عبــر ا�قمــار االصطناعية أو عبر التلفزيــون المرتبط ببروتوكول ا�نترنت"IPTV". وعلى ســبيل المثال، 
أســس ثالثــة طــالب جامعييــن فــي الســعودية شــركة "يوتيــرن انترتيمنت" فــي 2010 بهدف إنتاج محتوى ترفيهــي محلي بجودة عالية 

�يصال رســائل إيجابية، واســتقطب أحد برامج الشــركة الذي يحمل عنوان "إيش اللي" ما يقارب 2.2 مليون مشــترك، وحقق 245 مليون 
مشــاهدة على موقع يوتيوب41.

تشهد المنطقة تكاثرµ ملحوظº لمثل هذا المحتوى، وعادة ما تتسم هذه البرامج بالقوة والتميز، مما يعزز دورها في تغيير مشهد 
التلفزيون التقليدي على مستوى المنطقة، سواء بالنسبة للمشاهدين أو للمعلنين. ويشكل المحتوى المنتج من قبل الشباب أحد 

دوافع الطلب على المحتوى العربي ونموه، وهنا يقول عابدين:"ُيعتبر المنتجون الشباب مثل "يوتيرم" و"تلفاز 11" بمثابة الموجة ا�ولى 
لتدفق الموهوبين والمتميزين نحو هذه المنصات �ظهار قدراتهم ومواهبهم، وقد بدؤوا بجني ا�رباح وباتوا يشكلون مصدر إلهام 

."ºوقصص نجاح ملفتة، ما ساعد على إبراز فئة واسعة من الشباب السعودي الواثق بقدرتهم على النجاح أيض

وال ينحصر النجاح على المنتجين المستقلين الذي نجحوا من خالل الساحة المحلية فحسب، بل أصبحت شبكات التلفزيون العالمية 
المتخصصة في المحتوى الترفيهي، على غرار "فوكس" و"زي تي في"، تركز بشكل أكبر على استقطاب وتوزيع المحتوى المحلي. وعلى 

سبيل المثال، أطلقت شبكة "زي تي في" أول قناة عربية لها "زي أفالم" في 2008 لعرض أفالم بوليوود المدبلجة إلى العربية، ثم أطلقت 
الشركة ثاني قناة عربية مجانية لها تحمل اسم "زي ألوان" موجهة خصيصº للسوق السعودية، وبدأت القناة عام 2012 بعرض مسلسالت 

عربية حصرية إلى جانب مسلسالت هندية وتركية مدبلجة إلى اللغة العربية.

وبهدف إدارة التكاليف، تعتمد الشبكات التلفزيونية عادًة على البث المتزامن، وذلك من خالل مشاركة تكاليف ا�نتاج في مشاريع تشاركية 
مع نظرائها في أسواق محلية أخرى خارج إطار المنافسة، مثل دول مجلس التعاون ومصر. وعلى سبيل المثال، تقوم مجموعة "إم بي 
سي" في دول الخليج بالتعاون مع شبكة تلفزيون "الحياة" في مصر على برنامج "محبوب العرب" أو "أراب آيدول"، فيما تتعاون "إم بي 

سي" مع محطات "سي بي سي" في مصر على مسلسل "على مر الزمان". ففي ظل تشابه الثقافات العربية، يمكن للشبكات التلفزيونية 
استقطاب مشاهدين في أسواق محلية أخرى خارج نطاق المنافسة ("قنوات فوكس إنترناشونال في الشرق ا�وسط: االستفادة من قوة 

المحتوى المحلي"، صفحة 28). وأصبحت شبكات التلفزيون ا�قليمية تنتج محتوى أكبر من أي وقت مضى في المنطقة، وخاصة برامج 
المنوعات التي يمكن أن تعتمد على أفكار برامج عالمية، كمنافسات الغناء، لكن يتم إضافة طابع محلي عند إنتاجها باللغة العربية 

بمشاركة متنافسين محليين من المنطقة (الشكل 12).
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الشكل 12:
برامج المنوعات تزداد شعبيًة

تفضيالت المشاهدين حسب الجنس في السعودية 
باستثناء شهر رمضان

(حصة المشاهدين بالنسبة المئوية، 2013)

الطلب على المسلسالت الخليجية مقابل تقييم 
العرض(باستثناء شهر رمضان، 2009 - 2013 )

مالحظة: تم قياس العرض بناًء على عدد المسلســالت، فيما تم قياس الطلب باســتخدام مقياس "GRPs" للمسلســالت

المصدر: شــركة "إبســوس ســتات"، تحليالت ومقابالت "ســتراتيجي &" 

يتمثل التوجه القادم للمحتوى المرئي والمسموع نحو مواكبة المحتوى لمختلف الشاشات، وخاصة الهواتف المتحركة، ويشير عابدين إلى 
أن الهواتف المتحركة والتلفزيون تعتبر من المنصات ا�ساسية لمشاهدة المحتوى، الفتº إلى تراجع استخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية 
في هذا ا�طار. وقد بدأت الشركات ا�عالمية بمواكبة هذا التوجه تدريجيº، لكن بعضها حقق تطورات أسرع، وفي أسواق مثل السعودية، 

حيث تصل حصة الفرد من استخدام الفيديو على الهواتف الذكية إلى أعلى مستوى في العالم، فإن الشركات التي تستطيع تطوير 
محتوى فعال لقنوات الهواتف المتحركة سترسخ من ميزاتها التنافسية.
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قنوات "فوكس إنترناشونال" 
في الشرق ا�وسط: االستفادة 

من قوة المحتوى المحلي
من خالل توسعاتها في مختلف دول العالم، أدركت "قنوات 

فوكس إنترناشونال في الشرق ا�وسط" أن إعادة تقديم برامج 
ترفيهية خاصة بإحدى ا�سواق وتوجيهها إلى أسواق أخرى ليست 

استراتيجية تضمن النجاح بحد ذاتها، لذا قامت بإنشاء قسم 
خاص للترفيه في الشرق ا�وسط، ليتولى عمليات ا�نتاج المحلي 
وتخصيص قنوات خاصة للمنطقة، وهي سياسة قامت بها قلة 

فقط من الشبكات التلفزيونية العالمية.

وتعليقº على هذه االستراتيجية يقول سانجي رينا، المدير 
العام لـ "قنوات فوكس انترناشونال إنترناشونال" في الشرق 

ا�وسط:"تتميز أسواق جنوب شرق آسيا والهند والشرق ا�وسط، 
وحتى في بعض مناطق أوروبا كفرنسا، بطلب كبير على 

المحتوى المحلي، فهذا المحتوى هو فقط الذي يحقق شعبية 
واسعة في أوساط واسعة من الجمهور".

أطلقت قنوات "فوكس انترناشونال" في الشرق ا�وسط محطة 
"فوكس ل¨فالم"، والتي تبث برامجها باللغة ا�نجليزية مع 

 ºترجمتها إلى اللغة العربية، لكن الترجمة لم تالقي إقباالً واسع
في المنطقة، لذا قررت الشركة االبتعاد عن تخصص المحطة 

با�فالم فقط وتحويلها إلى قناة ترفيهية شبه عامة، وذلك من 
 "format content" خالل عرض المسلسالت والمحتوى المعّدل

 ºوا�فالم. وعلى سبيل المثال، قامت بعرض نسخة منتجة محلي
من برنامج الرقص مع المشاهير أو "دانسينغ وذ ذا ستارز" في 

إطار توسعها إلى الترفيه الشامل.

وإلى جانب إنتاج محتوى محلي، قامت قنوات "فوكس" بالعمل 
مع محطات تلفزيونية عربية وشركات بث تلفزيوني وإنتاج 

إعالمي ال يوجد بينها تنافس في أسواق الشرق ا�وسط وشمال 
أفريقيا، ويوضح رينا أن الشركة تتعاون مع شركات إنتاج ومحطات 

تلفزيونية في مختلف أنحاء الشرق ا�وسط، إذ تتشارك في بث 
النسخة المحلية بناء على توزيع جغرافي، بحيث تحظى محطة 

معينة بحقوق البث في لبنان، فيما تحصل محطة أخرى على 
حقوق البث في مصر وشمال أفريقيا، بينما تمتلك "فوكس 

إنترناشونال" حقوق البث في دول مجلس التعاون الخليجي، 

وهي سياسة مناسبة للجميع، ويلفت إلى أن القليل فقط من 
المسلسالت العالمية قد تم إعادة إنتاجها محليº ويضيف:"على 

المسلسالت أن تعكس الثقافة المحلية، خاصة مع وجود العديد 
من القصص والقضايا التي يمكن تحويلها إلى مسلسالت 

تلفزيونية".

ما بعد شاشة التلفزيون 
على الرغم من التركيز على المحتوى المحلي، إال أن "قنوات 

فوكس انترناشونال بالشرق ا�وسط" تواكب التوجهات العالمية 
المرتبطة بمجال محدد، والمتمثل في تطوير محتوى قادر على 

التواجد واالنتشار عبر منصات وشاشات عدة مع تلبية خصوصية 
كٍل منها، إذ أن حلقة واحدة من مسلسل درامي قد تمتد لساعة 

كاملة على التلفزيون، لكنها ال تتناسب مع أنماط المشاهدة 
عبر الهواتف المتحركة التي تتضمن مقاطع فيديو مدتها دقائق 

معدودة فقط. ويؤكد رينا على أهمية وضع هذه المعطيات بعين 
االعتبار في المراحل ا�ولى لعملية التطوير، أي عند وضع المالمح 

وا�فكار المبدئية للمحتوى الجديد من قبل الشبكات التلفزيونية، 
حيث يجب تحديد قنوات التوزيع وأنماط المشاهدة المحتملة لهذا 

المحتوى وتعزيز آلياتها لالنتشار عبر تلك الوسائط.

يؤكد تنوع الشاشات وتعدد القنوات الرقمية �يصال المحتوى، 
الجدوى االقتصادية لÕنتاج في ا�سواق المحلية، فمنصات 

التلفزيون المرتبط ببروتوكول ا�نترنت"IPTV"، و المنصات الحرة 
للمحتوى "OTT" والهاتف المتحرك تسَهل جني العوائد للشركات 
المنتجة. وتعمل "قنوات فوكس إنترناشونال في الشرق ا�وسط" 

مع كل من "أو إس إن" و"اتصاالت" و"دو" و"آي سي فليسك" 
 .."OTT" وشركات تلفزيونية أخرى ومزودي المنصات الحرة للمحتوى

من أجل ضمان وصول المحتوى الذي تنتجه إلى أكبر عدد 
من المشاهدين.

ويشير رينا إلى أن سوق الشرق ا�وسط تزخر بالعديد من 
الفرص التي لم يتم استغاللها بعد. لكن الواقع بدأ بالتغير 

مع نجاح توجه قنوات "فوكس" للتركيز على المحتوى المحلي 
وا�عالم المدفوع.
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التجارة ا�لكترونية: افتتاح مركز للتسوق على شبكة ا�نترنت
من المتوقع أن تتصدر التجارة ا�لكترونية مسيرة التوجه الرقمي في السنوات المقبلة، وبعد أن حققت مبيعات بقيمة 2.3 مليار دوالر 

في العام 2014، ُيتوقع لها أن تنمو بمعدل 13% سنويº بين 2014 و2019، (الشكل 13)42. وتأتي السعودية وا�مارات في مقدمة أسواق 
المنطقة في هذا المجال، حيث تستمر في االستحواذ على 39% من إجمالي السوق حتى العام 432020. ويتراوح معدل إنفاق الفرد على 

.44ºسنوي µالتجارة ا�لكترونية في المنطقة بين 140 و325 دوالر

تتضمن التجارة ا�لكترونية كًال من:
• المنتجات المادية:على غرار ا�لبسة وا�جهزة وا�لكترونيات، ويتم شراؤها من المواقع التجارية وا�سواق ا�لكترونية على شبكة ا�نترنت 

• مواقع التخفيضات والعروض الخاصة، أي أنها ال تشمل الشراء عبر المتاجر التي تجمع بين البيع عبر مواقعها على ا�نترنت ومنافد 
البيع التقليدية.

• تنزيل المحتوى ا�عالمي الذي تم شراؤه عبر ا�نترنت، على غرار ا�غاني وملفات الموسيقى وا�فالم وألعاب الفيديو والكتب ا�لكترونية 
والمجالت.

• التذاكر التي يتم بيعها عبر ا�نترنت، وتشمل تذاكر الفعاليات المختلفة.
• القسائم التي يتم بيعها عبر مواقع التخفيضات والعروض الخاصة، والتي تشمل مثًال منتجات للتجميل أو جلسات عالجية في النوادي

الصحية، وبعد إتمام الشراء، يتم استخدام القسائم في منافذ البيع التقليدية.
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الشكل 13:
التجارة ا�لكترونية في المنطقة على أبوب مرحلة نمو هامة

قيمة سوق التجارة ا�لكترونية في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا
(الوحدة: مليون دوالر أمريكي، با�سعار الجارية، 2007 – 2015، 

أسواق الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا الرئيسية)

1ال تتضمن كًال من المتاجر التي تجمع بين البيع عبر مواقعها ا�لكترونية ومنافذ البيع التقليدية، مبيعات تذاكر السفر، الخدمات المصرفية ل¨فراد. بيانات المبيعات بحسب الدولة التي يقيم فيها المستهلك.

المصدر: تحليالت وتوقعات "ستراتيجي &"  

تشترك التوجهات ا�ساسية التي تدفع نمو التجارة ا�لكترونية مع تلك المحفزة لنمو الفئات الرقمية ا�خرى. حيث يلعب االتصال السريع مع 
ا�نترنت وانتشار الهواتف الذكية دورµ كبيرµ، وعلى غرار باقي مكونات الفضاء الرقمي، تزداد أهمية مقومات الهواتف المتحركة. 

ومن المتوقع أن تستحوذ التجارة عبر الهواتف المتحركة على 20% من إجمالي عوائد التجارة ا�لكترونية بحلول 2015، مقارنة مع حصتها 
البالغة 7% في 452011. ويقول إيدي فرحات، رئيس االستراتيجية في موقع "ماركة في آي بي": "في بعض دول مجلس التعاون، تستحوذ 
الهواتف المتحركة على نسبة مهمة ضمن قنوات التجارة ا�لكترونية". ويصب هذا التوجه في مصلحة الشركات العاملة في هذا القطاع 

، حيث توفر منصات الهاتف المتحرك عائدµ أعلى على تكلفة استقطاب المستهلك، إذ عادة ما يجري المستخدم عبر الهاتف المتحرك 
معامالت تجارية أكثر من مستخدم شبكة ا�نترنت مع نسبة تكرار أعلى للمشتريات. وفي استبيان صدر مؤخرµ، رجح 48% من المستهلكين 

السعوديين أنهم سيقومون مستقبًال بالشراء عبر ا�نترنت في حال كانت مواقع التجارة ا�لكترونية متوافقة مع الهواتف المتحركة46.

30



كما تشكل المقومات السكانية للمنطقة دافعº أساسيº للنمو، إذ يساهم ازدياد عدد الشباب الذي يفضلون استخدام ا�نترنت لتلبية 
 ºمختلف متطلباتهم في نمو عوائد التجارة ا�لكترونية. وقد أجرى 40% من مستخدمي ا�نترنت من الفئة العمرية بين 15 لغاية 35 عام

عملية شراء على ا�نترنت عام 2012، مقارنة مع 34% ل¨عمار بين 36 لغاية 48 عامº، و 22% ل¨عمار بين 49 لغاية 65 عاما47. واستحوذت 
الهواتف المتحركة على النسبة ا�كبر من مشتريات الجيل العربي الرقمي عبر ا�نترنت، با�ضافة إلى أجهزة إلكترونية أخرى ومنتجات 

ا�زياء، وقد استفادت سوق التخفيضات عبر ا�نترنت من اهتمام الشباب بعالم ا�زياء نظرµ لمحدودية التخفيضات التي تقدمها المتاجر في 
المنطقة. وفي المقابل، فإن الفئات ا�كبر سنº أقل اهتمامº بشراء ا�لبسة عبر ا�نترنت، لكنهم يميلون أكثر لشراء المجوهرات والساعات48 

ما تزال التجارة ا�لكترونية تواجه تحديات عدة ، يكمن أولها في استمرار ضعف الثقة تجاه التسوق عبر ا�نترنت، وبحسب استبيان 
"استراتيجي &" في 2013، كانت أبرز 5 أسباب لعدم التسوق عبر ا�نترنت هي:

1. ُيفضل المستهلك التعامل مع شخص حقيقي.
.µ2. ُيفضل المستهلك الدفع نقد

3. التخوف من المواقع المزيفة.
4. ُيفضل المستهلك مشاهدة وتجربة المنتج الحقيقي.

5. التخوف من جودة المنتجات والخدمات49.

وتأتي نماذج الدفع في المرتبة الثانية على قائمة التحديات، فبا�ضافة إلى قضية ضعف الثقة، يفضل بعض المستهلكين بسبب اعتبارات 
دينية عدم استخدام بطاقات االئتمان التي تفرض الفوائد، فيما لم تحقق بعد بطاقات الخصم "debit cards" انتشارµ واسعº في المنطقة، 

لذا تلجأ معظم مواقع التجارة ا�لكترونية إلى طريقة الدفع عند التسليم، والتي تستحوذ على 90% من عمليات الشراء، إال أن 20% من 
المستهلكين يرفضون استالم المنتجات التي قاموا بشرائها، مما يؤثر بشكل كبير على ا�رباح50. وبالنسبة لمواقع التخفيضات، تأتي 

ا�مور اللوجستية كأكبر مصدر للتكاليف بعد تكلفة المنتج المباع، مما يرفع من هيكلة تكلفة المنتج.

وفي المرتبة الثالثة، تعاني المنطقة من عدم توافر المواهب والخبرات الالزمة لتعزيز نمو هذا القطاع الناشئ، وبا�ضافة إلى متطلبات 
ا�دارة التقنية وا�دارية العامة التي تفرضها التجارة ا�لكترونية، يتطلب القطاع في المنطقة القدرة على التكّيف مع القيود المفروضة 
محليº، ومواكبة تنوع المستهلكين وتباين ا�نماط االستهالكية في المنطقة. لكن قلة فقط من الموظفين المؤهلين لمواكبة هذه 

الظروف يرغبون في العمل ضمن هذا القطاع الناشئ الذي ما يزال في مرحلة البداية.

وتشكل القوانين التحدي الرابع، فهناك نقص في القوانين الحكومية الناظمة للتجارة ا�لكترونية على نطاق كل بلد، وهي التي تلعب 
دورµ في توفير الحماية والضمانات التي يبحث عنها المستهلك. ويفرض تباين القوانين بين دول المنطقة تحديات أكبر، ما يفرض على 

الشركات التعامل مع أنظمة قانونية مختلفة ذات ضوابط جمركية وضريبية متباينة.

أما التحدي الخامس، فيكمن في البنية التحتية التي تصّعب عمليات التجارة ا�لكترونية، إذ أن معظم الدول ال تستخدم العناوين 
التقليدية للمواقع، مع تباين ظروف المواصالت. وبالتالي يفرض القصور الذي يعاني منه النظام البريدي المحلي على شركات التجارة 

ا�لكترونية أن تعتمد بشكل كبير على عدد محدود من شركات التوصيل والشحن المحلية لتوزيع منتجاتها.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تتوافر العديد من الفرص المغرية في قطاع التجارة ا�لكترونية بالمنطقة أمام الشركات المحلية وا�قليمية 
ال يمكن تجاهلها. وعلى الشركات التي تريد ترسيخ مكانتها وترك بصمة إيجابية على القطاع ككل، أن تركز على خدمات الدعم ما بعد 

البيع51، حيث توفر هذه الخدمة الثقة التي يبحث عنه المستهلك في المنطقة من خالل تمكينه من االستفسار عن المنتج هاتفيº أو عبر 
ا�نترنت، أو متابعة الشحنة وإرجاع المنتج، حيث تعطي المستهلكين شعورµ با�مان و الراحة في التسوق عبر ا�نترنت.
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بدأت معظم شركات التجارة ا�لكترونية الحالية كشركات تقنية ناشئة، لكن يمكن للقطاع أن يستقطب شركات متخصصة في مجاالت 
متنوعة من ضمنها التقنية والمحتوى والبنية التحتية والمنتجات المتنوعة، ومن الواضح وجود فرص للنجاح أمام المبادرات من مختلف 

المجاالت في ظل وجود طلب لم يلق العرض المطلوب بعد. ويقول فرحات:"لم تتطور البيئة الريادية بعد إلى المستوى المناسب لالستفادة 
من آفاق التجارة ا�لكترونية، إذ لم يكن هناك في السابق مواقع تجارة إلكترونية متخصصة في ا�زياء، مع أن الفرصة كانت متاحة لكن 

لم يستغلها أحد، فجاهزية السوق تفوق استعداد الشركات الستغالل الفرص". وهناك حاليº العديد من الفئات المتخصصة ضمن سوق 
التجارة ا�لكترونية بانتظار رواد ا�عمال ليستغلوا الفرص المتوافرة بها ويستفيدوا من ا�سبقية في دخول السوق.

 البحث عن الطريق نحو المستقبل

يقف قطاع ا�عالم في الشرق ا�وسط على أعتاب مرحلة حيوية من التطور، ومن أجل االستفادة المثلى من إمكانيات القطاع الواعدة، 
ستحتاج الشركات ا�قليمية والمحلية إلى التركيز على أربعة مجاالت، وتشمل كًال من التعليم ودعم المواهب إضافة إلى البنية التحتية 

وبيئة العمل إلى جانب التمويل.

التعليم: تأمين مهارات متكاملة
يوفر قطاع ا�عالم المزدهر في المنطقة فرصة أمام القطاع الخاص والحكومات لتحقيق هدف مشترك لدى كٍل منهما، أال وهو تنمية 

 ºالقطاع بالتزامن مع توفير فرص عمل لفئات واسعة من السكان، وتعتبر العديد من الوظائف في قطاع ا�عالم الناشئ مناسبة تمام
الهتمامات وقدرات الجيل العربي الرقمي في ظل التركيز على المرونة واالبتكار.

وباعتبارها مهنº جديدة على المنطقة، تتطلب الوظائف في حقل ا�عالم اهتمامº ودعمº حكوميº، وخاصة فيما يتعلق بجانب التعليم، 
فالكثير من الوظائف لم تكن متواجدة في فضاء ا�عالم قبل سنوات عدة ، وال توفر المدراس على مستوى المنطقة عامًة للطالب ما 

تتطلبه مثل هذه الوظائف.

لذا ثمة طلب واسع لم يقابله عرض مناسب على برامج ا�عالم الرقمي، ويمكن أن تتضمن هذه البرامج شهادات جامعية لمدة أربعة 
سنوات، أو برامج تدريبية مكثفة لمدة عام واحد مخصصة للباحثين عن تنمية خبراتهم وتعزيز مهاراتهم في هذه القطاع، على غرار 

شاب متخصص في تكنولوجيا المعلومات يريد التحول إلى مطور ألعاب رقمية. ونظرµ �همية مهارات ا�عالم الرقمي للشركات المتوسطة 
والصغيرة، يمكن أن تتضمن تلك البرامج دورات لتعلم المهارات المرتبطة بريادة ا�عمال، كتخطيط ا�عمال وإدارة المخاطر، بحيث توفر 

أساسيات تأسيس المشاريع الخاصة وإطالق الشركات الناشئة لرواد ا�عمال.

وتتوفر العديد من البرامج المشابهة في الدول التي تشهد سوقº إعالمية أكثر نضوجº، ويمكن أن تشكل نموذجº جيدµ وتجارب يمكن 
االستفادة منها في المنطقة.
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المواهب: دعم الطاقات ا�بداعية
يكتسب التدريب العملي، إلى جانب التعليم، أهمية كبيرة كعامل أساسي لنمو المهارات والتواصل مع الجيل العربي الرقمي، وخاصة 

أولئك ممن يطورون المحتوى بطريقة أو بأخرى. ويشهد واقع المهارات في المنطقة تغيرات متواصلة، ففي العقدين الماضيين، شكلت 
صعوبة استقطاب المهارات والموارد المحلية إحدى أبرز معوقات الدخول إلى السوق ا�عالمية في منطقة الشرق ا�وسط وأفريقيا، حيث 
سيطر ا�عالم الحكومي على أعداد ضئيلة من المهارات مع توفير فرص محدودة للشراكات والمشاريع المشتركة، وكان على الشركات 

الدولية التي تريد الدخول إلى قطاع ا�نتاج ا�عالمي في المنطقة بناء عملياتها من الصفر.

لكن ومع تزايد تصميم الشباب للتعبير عن أنفسهم، بادروا ببناء صناعة إعالم محلية، ويمكن للمواهب الشابة التي باتت تظهر بشكل 
متزايد في المنطقة نتيجة حاجة التعبير عن الذات ، أن توفر أفكارµ وإبداعات تركز على المحلية، وسوف تستفيد هذه السوق من استخدام 

الخبراء المحترفين �حدث التقنيات من أجل إنتاج محتوى ممتاز وبجودة عالية، ومن خالل الدعم المؤسسي لرعاية المواهب، وعبر التدريب 
التقني، مثل إنتاج ا�فالم والمؤثرات ثالثية ا�بعاد وتطوير ا�لعاب وغيرها، ستتمكن الشركات من تحقيق زيادة كبيرة في إنتاجية وأداء 

المنتجين ا�عالميين العاملين على نطاق ضيق.

فعلى سبيل المثال، تأتي محطة "سكاي نيوز عربية" كمشروع مشترك مناصفة بين شركة أبوظبي لÕعالم ومؤسسة "سكاي بريتيش 
برودكاستينغ" (بي سكاي بي) البريطانية، وتم تطوير برنامج سكاي نيوزعربية "SNAP" بالتعاون مع الجامعات في ا�مارات للبحث عن 

الطالب ا�ماراتيين المتميزين في مجال ا�عالم والصحافة والتكنولوجيا، با�ضافة إلى تصميم الـ"غرافيك"، ويقدم البرنامج للطالب فرصة 
اكتساب خبرة عملية من خالل ورش العمل والتدريب مع إتاحة فرصة التدريب بعد التخرج. كما تعمل "يوبيسوفت" و"كرتون نتورك" 

بالشراكة مع "تدريب"، وهي أكاديمية التدريب التابعة لـ twofour54 ، على توفير دورات عملية متخصصة في مجاالت مثل ا�لعاب 
والرسوم المتحركة، وإثر إتمام البرامج، يمكن للمشتركين االلتحاق ببرنامج تدريبي في الشركة أو تولي مهام أخرى في كال الشركتين. 

("يوبيسوفت:ايجاد الفرص بقطاع ا�لعاب في الشرق ا�وسط". الصفحة 22).

البنية التحتية: بيئة عمل مفيدة للجميع
يتطلب نمو قطاع ا�عالم إحداث تغييرات لتسهيل عملية تطوير المحتوى عالي الجودة، سواء من قبل ا�فراد أو المؤسسات. وبفضل 

المناطق الحرة وحاضنات ا�عمال التي تأسست في المنطقة خالل ا�عوام الخمسة عشر الماضية، أصبح بإمكان شركات ا�عالم العالمية 
تكثيف عملياتها في المنطقة بطريقة مبسطة وأقل تعقيدµ. وفي ظل توفر مساحات في االستديوهات، مع وجود أحدث التقنيات 

با�ضافة إلى شبكة ا�نترنت السريعة ذات النطاق العريض، باتت تكلفة التأسيس والتشغيل أقل بالنسبة للشركات التي تريد البدء في 
عملية ا�نتاج. كما توفر المدن ا�عالمية بيئة قانونية مواتية، مع توفير حوافز كالضرائب وتسهيل ا�جراءات مثل تأشيرات الدخول والحد من 

العراقيل ا�دارية.

با�ضافة إلى ما توفره المدن ا�عالمية من بنية مادية وسهولة في العمليات، من الضروري أن تحدد الشركات العالمية عند الدخول إلى 
المنطقة نوعية ثقافة العمل التي تحتاجها لجذب الجيل العربي الرقمي52. فعلى غرار نظرائهم في المناطق ا�خرى من العالم، يشكل ا�بداع 

مصدر إلهام بالنسبة للشباب في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، كما يحبذون المرونة في خيارات العمل، ومن ضمنها القدرة على 
العمل من أي مكان، بحيث يمكنهم موازنة الحياة مع العمل، إذ يفضل الشباب العمل في مؤسسات منفتحة توفر فرصº متساوية للرجال 

والنساء. لذا يمكن للشركات القادمة إلى المنطقة أن توجد بيئة عمل جديدة مع التركيز على استقطاب المهارات التي تحتاجها.
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التمويل: نماذج جديدة في السوق
توفر بعض المدن ا�عالمية فرص الحصول على التمويل المطلوب إلى حد ما، لكن لم تصل منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا بعد إلى 

آليات منظمة للحصول على تمويل مشابه لما هو حاصل في ا�سواق المتقدمة. ومن الضروري أن يأخذ المستثمرون العالميون مثل هذه 
الفجوات بعين االعتبار فيما تواصل سوق ا�عالم في الشرق ا�وسط مسارها نحو المزيد من النمو.

ال يتم تمويل إنتاج معظم ا�فالم والمسلسالت في منطقة الشرق ا�وسط من قبل الشبكات التلفزيونية، مما يعطي المنطقة ميزة خاصة 
بها، وفي ا�سواق المتقدمة في هوليوود وبوليوود، يتم إنتاج معظم المشاريع بتكليف من الشبكات التلفزيونية، فيما يقوم المنتجون 

في الشرق ا�وسط بإنتاج المحتوى على أمل أن يتم بيعه. وفيما يساهم التلفزيون المدفوع وقنوات التوزيع الرقمية في تعزيز فرص 
تحقيق العوائد المالية بالنسبة للمنتجين، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يحصلوا على التمويل الالزم �نتاج مسلسالت وأفالم 
تلبي الطلب الهائل على المحتوى المحلي، لكن ما يزال هناك محدودية في مصادر التمويل الخارجي، وتتمثل برامج التمويل القابلة للنجاح 

فيما يلي: 
• التمويل عبر الحصص، بحيث يتملك المستثمرون حصصº في حقوق الطبع والنشر.

•  التمويل الُمجمع " Slate financing" ، بحيث يوافق المستثمرون على تمويل جميع مسلسالت أو أفالم الجهة المنتجة خالل فترة زمنية 
معينة مقابل نسبة من ا�رباح.

،"negative pick-up deals" تمويل الديون: من خالل تمويل توزيع ما بعد البيع، وصفقات التمويل بين االستديو والمنتج المعروفة بـ  •
."mezzanine " "أو عبر آلية تمويل العجز المعروفة بالـ"ميزانين 

• التمويل عبر عرض المنتجات ضمن العمل الفني.
• التمويل الجماعي، ويحظى بإقبال واسع من المنتجين ا�فراد.

تحتاج الشركات أيضº لخيارات تمويل إضافية، إذ تحتاج شركات ا�عالم الصغيرة والمتوسطة لرأس مال مخصص للنمو، أو ما يعرف برأس 
المال النامي، لمساعدتها على استغالل الفرص المتوافرة في المنطقة، على غرار إنتاج نسخ محلية للمحتوى. وقد تلقت العديد من 

الشركات ا�عالمية أمواالً من المستثمرين في الشركات الناشئة "angel investors"، لكن هذا النوع من التمويل غير منتظم وال يمكن 
االعتماد عليه. وهنا يأتي الدور الحيوي الستثمارات الملكية الخاصة " private equity"، وذلك في مرحلة االنتقال حين ينمو خاللها حجم 

الشركة لتصل إلى مرحلة تؤهلها للتوجه إلى ا�سواق المالية. كما يحتاج رأس المال الُمخاطر " venture capital" للمزيد من التطور 
في المنطقة، في ظل تواجد عدد قليل من هذه الصناديق المتخصصة في قطاع ا�عالم. ونظرµ للفرص التي تزخر بها قطاعات ا�لعاب 

والتجارة ا�لكترونية وا�عالن الرقمي وخدمات الهاتف المتحرك، سيتجه التطور الطبيعي لرأس المال الُمخاطر للتخصص في هذه 
القطاعات. وتمثل هذه الفجوات فرصº واعدة لالستثمار ا�جنبي المباشر.
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الختام: اغتنام الفرص 
تمر سوق ا�عالم في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا بمرحلة تحّول مدهشة. حيث أوجدت التغيرات الثقافية في الجيل الرقمي 

على امتداد المنطقة طاقة إبداعية هائلة يمكن لها أن تستفيد من أنظمة عمل وخبرات المؤسسات العالمية. وسوف يحفز الطلب غير 
المستغل على المحتوى المحلي باللغة العربية نمو قطاع ا�عالم بخطوات متسارعة. فيما ساهم تسارع انتشار واستخدام التقنيات عبر 
الهواتف المتحركة في خلق فرص تجارية مناسبة لالستثمار. وتبرز منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا كخيار جديد بالتزامن مع دراسة 

شركات ا�عالم العالمية والمستثمرين الستراتيجيات توسعاتها العالمية المقبلة.
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